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Didis Kunigaikštis Mikalojus 
Ruošiasi pult Maskvą.

i KIEK ŽMONIŲ MOKA 
MOKESŠIUS.

t

iI 
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ŠAUKIAMAS CARO GE
NEROLŲ KONGRESAS.

Seni Rusijos juodašimčiai 
žada susirinkti Paryžiuje 

ii viso pasaulio.
Telegramos iš Paiyžiaus 

praneša, kad šiomis dieno
mis tenai buvo susirinkęs 
slaptas Rusijos didžiūnų mi
tingas, kuris išrinko iš 73 
žmonių komitetą ir pavedė 
jam sušaukti visuotiną rusų 
išeivių kongresą lapkričio 
mėnesy. Komiteto pirminin
ku tapo paskirtas Sergėjus 
Tretjakovas, buvusia Mask
vos biržos pirmininkas, ir 
komitetas jau pradėjo įuosti 
kongresui dirvą. Jis rūpinsis 
sušaukti visus buvusius caro 
generolus, visus juodašim-‘sįenj Tuomet, 1910 metais,
čius, išskyrus tą jų frakciją, 
kuri turi aprinkus busimu 
Rusijos “caru” didijį kuni
gaikštį Kirylą ir siekia savo 
tikslo kitais keliais.

Koks gi tikslas to kongre
so, kuris dabar ruošiamas 
Paryžiuje? Tikslas yra iš
dirbti smulkiai planą nuver
timui sovietų valdžios. Užtai 
ir šaukiami visi generolai, 
karo strategijos žinovai. 
Koks tas planas bus, tikrai 
da nežinia; telegramos sa
ko tik tiek, kad prieš Mask
vą planuojamas naujas 
ofensyvas, ir kad tam ofen- 
syvui vadovaus didis kuni
gaikštis Mikalojus, buvusio
jo caro dėdė.

Kada buvo paklausta ko
miteto narių, kaip bus su ku
nigaikščiu Kirylu, kuris taip 
pat pretenduoja prie Rusi
jos sosto, tai gauta atsaky
mas. kad Rusijos išeivių or
ganizacijos Kirylo visai ne
pripažįstančios ir jis neturė
siąs jokios reikšmės didžia
jam Rusijos sukilime, kurį 
73-jų komitetas tikisi Rusi
joj sukurstyti.

SAKO, BOLŠEVIKAI ESĄ 
RAZBAININKAI IR 

VAGIS.
Iilinojaus valstijos kong- 

resmanas Britten, kuris bu
vo nuvažiavęs pasižiūrėti 
sovietų Rusijos, dabar grįž
damas atgal Anglijoj pasa
kė: “Aš kalbėjausi su čiče- < 
rinu ir kitais bolševikų va- < 
dais, ir priėjau prie išvadų, j 
kad bolševikai yra razbai- 
ninkai ir vagįs.”

KOKS BUVO PROVOKA
TORIAUS AZEVO GALAS

Berlinas.—Galų gale Aze- 
vo mirties paslaptis tapo iš
aiškinta. Kaip žinia, Azevas 
buvo caro valdžios šnipas- 
provokatorius, ir tuo pačiu 
laiku buvo prisiplakęs prie 
Rusijos revoliucionierių or
ganizacijos, kur jis lošė di
delio revoliucionieriaus ro
lę ir rengė net suokalbius 
ant ministerių ir kitokių 
stambių valdininkų gyvy
bės. Kada galų gale Burce- 
vas iškėlė aikštėn, kad Aze
vas nėra joks revoliucionie
rius, bet tikras valdžios šni
pas ir priklauso prie revo
liucionierių šnipinėjimo tik
slu, taLAzevas pabėgo i už-

I—------- -  -- ------------------------------------------__------f

1 Rusijos revoliucionierių sky
rius Londone pasmerkė jį 
miriop. Bet Azevas prapuo
lė ir surasti jį nebuvo gąli- 
ma. Tik dabar paaiškėjo, 
kad jisai mirė 1918; Sietais 
Berline, kur jis gyveno kai
po Kari Neūmayer. Karo 
metu kaizerio valdžia buvo 
suėmus jį tenai, manydama, 
kad jis gali teikti Rusijai ži
nių apie Vokietijos karo pa
slaptis, ir 1915 metais užda
rė jį kartu su kitais rusais 
belaisviais *į koncentracijos 
punktą. Griuvus caro val
džiai ir padarius Vokietijai 
su bolševikais taikos sutartį 
Brest Litovske, Azevas buvo 
išleistas, bet jis buvo jau 
tiek nusilpęs, kad neužilgo 
mirė.

TURKŲ VALDININKAMS 
ĮSAKYTA DĖVĖTI 

SKRYBĖLĖS. ,
Naujos Turkijos prezi

dentas Kernai Paša nori ci
vilizuoti Turkiją tokiu pat 
budu, kaip Petras Didysis 
norėjo civilizuoti Rusiją. 
Pasivažinėjęs po vakarų Eu
ropą ir pamatęs, kaip tenai 
žmonės gyvena, cai-as Pet
ras liepė rusams nusikirpti 
ilgus plaukus, nusiskusti 
barzdas, ir liepė moterims 
dalyvauti pasilinksmini
muose kartu su vyrais, ko 
pirma Rusijoj nebuvo.

Kernai Paša dabar pana
šiai reformuoja Turkiją. Vi
sų pirma jis panaikino hare
mus ir paliuosavo moteris. 
Dabar jisai užsimanė Įvesti 

turkams europiečių drapa
nas. Visiems Turkijos valdi
ninkams dabar įsakyta rė
dytis europietiškai ir ant 
galvų dėvėti skrybėlės. Tik-

RUSIJOJ PINIGŲ SU
MAŽĖJO.

Maskvos žiniomis, dabar- _ 
tiniu laiku visoj sovietinių tai kunigai gali nešioti tur- 
respublikų sąjungoj yra ~~
apyvartoj 423,000,000 dole
rių vertės pinigų, kas reikš- 
kia tik 45 procentus to, kas 
buvo paskutiniais metais 
prieš karą.

OBELIS ŽYDI ANTRU
KARTU.

Važiuojant per Whitma- 
no miestelį, netoli Bostono, 
žmonės mato nepaprastą re
ginį: prie North Washing- 
ton streeto vienam sode sto
vi balta obelis, apdengta vi
sa žiedais kaip sniegu. Tar- ___
pe žiedų kabo raudoni nu- do keturi žvejai 
nuokę obuoliai r ’ ’ ’

Afrikoje Prasidėjo 
Baisios Skerdynės.

FRANCUZAI SU ISPA
NAIS ATAKUOJA RIFUS.
Amerikos lakūnai taipgi pa-

Sulyg paskelbto valdžios 
pranešimo, 1923 metais Su-į 

■vienytose Valstijose iš 104,- 
000,000 gyventojų tiktai 6,- 
000,000 turėjo iš ko mokėti i 
federalei valdžiai mokės- 
čius. 98,000,000 žmonių ne- ....... . .
mokėjo nieko, nes neuždir-* dcda baltveidziaim žudyti
bo gana.

Pagal sumokėtus mokes
čius, žmonių pajamos tais 
metais dalijosi šiaip:

2,515,324 žmonės uždir
bo tarp $1,000 ir $2,000.

2,470,000 žmonės uždir
bo tarp $2,000 ir $3,000.

1,125,000 — tarp $3,000 
ir $4,000.

8,477 _ tarp $40,000 
$50,000.

39 — tarp 
$1,500,000.

12 — tarp 
$3,000,000.

4 žmonės 
virš $5,000,600.

juodveidžius.
Francuzų ir ispanų armi

jos Afrikoj pradėjo iš dvie
jų pusių atakuoti rifų pozi
cijas. Juodveidžiai laikosi 
labai drūčiai ir kartas nuo 

i karto narsiai puola savo už- 
1 puolikus. Skerdynės eina

DA VIENA LIETUVIŲ 
NELAIMĖ SU AUTO- 

MOBILIUM.
Bridgeport, Conn. — šio

mis dienomis čia atsitiko ne
laimė, kurioj vienas lietuvis
tapo užmuštas, o keturi su- Į 
žeisti. Buvo taip. Vincas makvki hcf pa
Kajackas, kuris dabar gvve- MOKYKLOSE rA-
na Maspeth, L. I., N.Y.,o| STATYT DAVATKAS, 
seniau gyveno Bridgeporte Kentucky valstijoj, Da- 

viess apskrity, fanatikai pa
davė apšvietos komisijai pe
ticiją, kad ji įstatytų į mo
kyklas katalikų klioštoriaus 
davatkas mokytojų vieton. 
Peticininkai nurodo, kad

Socialdemokratai Vokietijoj 
Galingiausia Partija.

TURI 142 SAVO LAIK-
RAŠČIU.na Maspeth, L. I., N. Y., o

• ___________ __ _• 1__________ A

ir turi čia brolį, atvažiavo 
anądien čionai į svečius ir 
atsivežė savo draugą Vincą 
Putriną. Rugsėjo 8 d. svečiai 
nutarė išvažiuot apie čia 
pasivažinėt. Kartu su jais iš- ____ ,
važiavo savo automobilium tame apskrity gyvena vieni 
ir Stasys" Sudeikis. Beya- katalikai ir nei vienas jų ne

busiąs myniškoms priešin
gas. Tečiaus švietimo komi
sija jų prašymą atmetė, pa
aiškindama, kad davatkų 
rūbai priduotų mokykloms 
tikybinės išvaizdos, o tas bu
tų priešinga šios šalies lais
vei.

■ jau kelias dienas ir da neži- j žiuojant svečių automobi- 
jr n^a» kuri pusė paims viršų, Jlius apsivertė du kartu, ir ši-

Juodveidžiai yra gerai iš- 
lavinti ir geriaus prie vietos 
sąlygų prisitaikę, negu balti 

•f atėjūnai: tečiaus jiems sun- 
1 ku kariauti su europiečiais, 

: kurie turi visokių karo maši
nų ir nuodingų gazų. Pasku
tiniu laiku francuzams į pa
galbą pribuvo da būrys ame
rikiečių lakūnų, kurie skrai
dydami orlaiviais padangė
se mėto i rifų pozicijas bom- 

! bas ir sėja degančią sierą.
: Paryžiaus žinios sako, 
kad vietomis rifai turėjo 

- ------ .j— ■ jau iš savo pozicijų trauktis,
torius Pinchot pasikvietė Bet traukdąmiesi jie viską 
pas, save ant konferencijos degina ir naikina, kad prie- 
sireikubjančių angliakasių šui nieko nepalikus. Net ke- 
unijos prezidentą Lewisą, liūs išardo, tiltus išsprogdi- 
norėdamas patirti, arkar-jna, triobas sudegina, šuli- 
tais negalima butų streiką nius užverčia. Savų žmonių 
užbaigti ir sugrįžus darbi- ‘ jie nepalieka nei vieno: iš- 
ninkams į darbą tartis su'siveda visus, moteris, vai-

$1,000,000

$2,000,000

turėjo pajamų

Nainienę Prezidentas 
Tarsis sa Pennsylva- 
rijos Gubernatorium.
Pennsylvanijos guberna-

kompanijomis dėl naujo 
kontrakto. Bet kiek galima 
numanyti, tai angliakasiai 
negrįš darban, pakol kom
panijos neprižadės išpildyt 
svarbiausių jų reikalavimų.

kus ir senius. Francuzams 
lieka tiktai tusti tyrai.

M’NAMARA VĖL 
AREŠTUOTAS.

John McNamara, statybos 
darbininkų unijos viršinin
kas, kuris 15 metų atgal bu- 

ivo teisiamas dėl išsprogdi- 
•: nimo laikraščio “Los Ange- 
Hps Timps” namo, šiomis dip-

MEKSIKOS DARBININ
KAI ATMETA KO

MUNISTUS.
Meksikos sostinės laikraš-;les Times namo, šiomis die- 

tis “EI Universal” išspausdi- nomis buvo areštuotas ir 
no Meksikos Darbo Konfe- kaltinamas panašiu prasi- 
deracijos pareiškimą, kad j žengimu Indianapolio mies- 
konfederacija netoleruosite.
“Rusijos atstovo Stanislovo! Penkiolika metų atgal 
Petkovskio ir jo agentų, ku- Į Los Angeles mieste buvo iš- 
rie pasivadinę komunistais Į dinamituotas tik ką pastaty- 
darbininkais skaldo Meksi
kos darbininkų organizaci
ją.” Sakoma, kad Rusijos 
atstovybėj tenai buvo su
rengta puota vardu Rusijos 
proletariato ir į tą puotą at
stovas Petkovskis buvo pa
kvietęs minėtosios Meksikos 
darbininkų konfederacijos 
viršininkus, bet šitie pakvie
timą atmetė.

MEKS1KOS DARBININ
KAI REIKALAUJA 

REFORMŲ.
Meksikos sostinėj pereitą 

sąvaitę apie 150,000 darbi
ninkų įtaisė demonstraciją 
ir reikalavo, kad parlamen
tas kuogreičiausia vykintų 
tas reformas, kurių žada 
darbininkams šalies konsti
tucija.

i

banus (kalpokus), l>et ir jie 
turi nusiimti juos kada atei
na į valstybės įstaigas.

KOVA SU KOMUNISTAIS 
VARŠUVOJ.

' Lenkų laikraščiai prane
ša, kad Varšuvoj ant vienos 
gatvės įvyko policijos susi-j KIAULIŲ SKAIČIUS 
rėmimas su trimis komunis-* ----------------
tais. Policija pradėjo šau
dyt. Buvo pašautas vienas 
šnipas ir keli praeiviai.

PRIGĖRĖ 4 ŽVEJAI. w
Kilus _ didelei audrai ties koma, kad dei kiaulių suma- 

i Vafiin 7včiqi __ i • >• x «

SUMAŽĖJO.
Washingtono žiniomis, 

dabartiniu laiku ant Ameri
kos farmų yra 43,000,000 
■kiaulių, tuo tarpu kaip 1923 
metais buvo 59,000,000. Sa-

„ , _. - zejimo ir kiauliena pabran-
Palanga, Lietuvoje, pasken- gusi

tas vietos dienraščio didelis 
bildingas. Ekspliozija už
mušė 22 žmones. Šnipai su
sekė, jog tas bildingas buvo 
išsprogdintas dėlto, kad jo 
pastatymui buvo samdomi 
ne unijiniai darbininkai. 
Buvo areštuoti du statybos 
unijos viršininkai, broliai 
.James ir John McNamaros. 
Juos gynė garsusis advoka
tas Darrow. Prieš teismą 
jiedu prisipažino dalyvavę 
namo išsprogdinime ir buvo 
nuteisti kalėjiman: James 
visam amžiui, o John pen
kiolikai metų. Išsėdėjęs 9 
metus ir 5 mėnesius John 
McN’amara buvo paliuosuo- 
tas ir atvyko iš Los Angeles 
į Indianapoli, kur jis vėl 
pradėjo darbuotis tai pačiai 
unijai.

Pereitais metais Indiana- 
polio mieste tapo subiauro- 
tas Amerikos Legiono na
mas ir Elk’s Bildingas, ku
riuos statė neunijistai darbi
ninkai. Ir dėl to subiaurioji- 
mo dabar tapo areštuotas 
John McNamara. Jį kaltina 
d a rašinėjimu grasinančių 
laiškų vienai firmai. Iš viso 
prieš ji dah -i sudaryta pen
ki apk-.kmimai, ir jis pasta-* 
tvt'.s po $22,500 kaucijos. 1

i
Per metus nariai sudėjo or

ganizacijai $2,000,000.
Šį panedėlį Heidelberge 

mieste atsidarė Vokietijos 
Socialdemokratų . Partijos 
Kongresas. Iš perskaitytų 
raportų pasirodo, kad šita 
partija yra įvykinusi di
džiausi įvykį Vokietijos is
torijoj, nes jos spėkomis bu
vo sukelta revoliucija, nu
versta monarchijos valdžia 
ir įkurta Vokietijos respub- 

'lika.
Nors vėliaus Vokietijos 

socialdemokratai nustojo 
(kiek narių, nes aliantams 
užėmus Rūro kraštą ir Vo
kietijos valdžiai sustabdžius 
tenai visą pramonę dalis 
darbininkų perėjo iš social
demokratų į komunistų par
tiją, tečiaus komunistų par
tija netik nepadidėjo, bet 
paskutiniais laikais ji visai 

: tenai susmuko. Tuo tarpu gi 
socialdemokratai yra galin
giausia Vokietijoj partija. 
Jokia kita partija tenai ne
turi tiek daug narių ir turto, 
kaip socialdemokratai.

i Patiektas Kongresui ra
portai parodo, kad dabarti- 

iniu laiku Vokietijos Social
demokratų Partija turi 142 
savo laikraščiu ir pereitais 
metais nariai sudėjo savo 
organizacijos fondan $2,- 
000,000. Rinkimų agitacijai 
pereitais metais partija iš
leido $800,000. Dabartiniu 
laiku Vokietijos Reichstage 
ir provincijų seimuose yra 
600 socialdemokratų atsto-. 
vų.

Dabartiniame Kongrese 
manoma pakeisti Partijos

t

liūs apsivertė du kartu, ir ši
toj nelaimėj Vincas Putrinas 
tapo užmuštas, o keturi kiti 
sužeisti. Automobiliaus sa
vininkas Kajackas, kuris 
taipgi buvo sužeistas, tapo 
suirtitas ir pastatytas po $1,- 
500 kaucijos. Jis kaltinamas 
žmogaus užmušimu.

Kajackas sako, kad jis 
važiavęs negreitai, bet jo 
rankose vairas nulužo ir jis 1FIUe..nebegalėjo automobilių s!i- Sing Smg kalejtmas, kur da-j 
valdyti. Žmonės, kurie matė 
šitą nelaimę, irgi sako, kad 
Kajackas važiavo po va
liai. Bet kelias toj vietoj iš
keltas aukštai, ir automobi
lius nusirito pakalnėn apie 
160 pėdų, žmonės kalba, 
kad nelaimės priežastimi 
buvo degtinė.

Užmuštas Vincas Putri
nas paliko moterį didžiau
siam nusiminime.

' ———————

Pasirodė Nauji Falšyvi

SING S1NG KALĖJIMO 
STATISTIKA

New Yorke yra garsus

dartiniu laiku sėdi 1217 ka
linių. Kalėjimo valdyba iš
tyrė tų žmonių praeiti ir pa
skelbė šitokią statistiką:

Iš 1217 kalinių, 329 yra 
ateiviai, o 888 čia gimę; 670 
nevedusių, ,o 502 vedę; 30 
našlių ir 15 persiskyrusių.

Kai dėl gėrimo papročių, 
tai geriančių yra tiktai 440, 
o blaivininkų 777. Tas paro
do, kad iš blaivininkų yra, 
beveik dusyk daugiau pikta-: 
darių, negu iš geriančių. Ap
skritas kalinių amžius yra' 
28 metai. t

Pašto departamentas iš 
Washingtono skelbia, kad 
Massachusetts valstijoj pa
sirodę naujų falšyvų pinigų, 
būtent 5-dolerinių ir 20-do- 
lerinių. Abieji banknotai da
ryti ant Bostono Federal Re- 
serve Banko. Ant 5-doleri
nių yra Lincolno paveikslas, 
kuris skiriasi nuo tikrojo pi
nigo paveikslo tuo; kad turi 
lyg nusigandusias akis ir 
nevykusiai padarytą barz
dą, kuri išrodo kaip ir pri-

Ant 20-dolerinių yra bu- ^illiams, areštuotas, 
vusio Amerikos prezidento pai irnn<iClevelando paveiksi I WS^L^UOS

Waterville, Me.—Tūlas 
Philip Guite čia bandė aną-, 
dien pasipiauti. Pašaukta 
policija peilį iš jo atėmė, te-: 
čiaus besigrumiant su juo 
vienam policmanui išpuolė' 
revolveris. Guite pagriebė 
revolverį ir šovė sau galvon, 
krisdamas ant vietos negy
vas.

DĖL KARVĖS NETEKO 
DEGTINĖS.

Bridgewaters kaimely, 
netoli New Yorko, vienam 
farmeriui prapuolė karvė, i 
Jis paprašė policijos, kad 
iškrėstų jo kaimyną. Da
rant pas tą kaimyną kratą,Į---------- ------
atrasta ratuose paplautos Programą ir pritaikyt jj 
karvės galva; policija tuo- i daugiau prie susidariusių 
met pradėjo krėsti visas .nau^ gyvenimo sąlygų. Ma- 
triobas ir rado paslėpta už poma kad naujas progra- 
kokius $150,000 degtinės, mas bus panašus daugiau j

- A—Darbo Partijos 
programą.__________

Viskas buvo konfiskuota ir į Anglijo^ 
buvęs tenai žmogus, tūlas *

FANATIKAI NERIMSTA.
Washingtono valstijoj fa

natikai organizuojasi kovai 
su evoliucijos mokslu viešo
se mokyklose. Šį rudenį te
nai bus renkamos mokyklų 
valdybos, ir kunigas lieps sa
vo pasekėjams balsuoti tik
tai už tuos kandidatus, kurie 
priešingi evoliucijos moks
lui.

MIRĖ NUO MIEGO 
LIGOS.

IVorcestery mirė nuo mie-

VOKIETIJOJ ORGANI
ZUOJASI KU KLUX 

KLANAS.
Vokietijos miestuose pra

dėjo organizuotis ordenas 
vardu “Liepsnojančio Kry
žiaus Vyčiai.” Organizacija 
labai panaši Amerikos Ku 
Klux Klanui ir ją organi
zuoją tris amerikiečiai. Įsi
rašymo ceremonijos ir kitos 

: apeigos esančios paskolintos 
iš Amerikos kliuksų. Kadan
gi Vokietijos įstatymai drau 
džia slaptas organizacijas, 
tai policija jau pradėjo 
“Liepsnojančio Kryžiaus 
Vyčius” areštuoti.

Prie šitos organizacijos 
rašosi daugiausia Vokieti
jos fašistai. Jos tikslas esąs: 
suvienyti visas vokiečių par
tijas ir paliuosuoti “fater- 
landą” iš po sąjungininkų 
jungo; be to, mušti žydus.

Į

n

MOTERIS UŽMUŠĖ 
BANKO PLĖŠIKĄ.

Kanados miestely ____ T. . .
Catharine plėšikas užpuolė tų vyras. Jis užmigo ir per 
banką ir peršovė jo perdėti- iris dienas ir naktis negalėjo 
nį. Perdėtinio žmona tuomet pabusti. Po trijų dienų dak- 
šovė plėšiką ir mirtinai jį tarai pripažino, ka<< jis jau 
sužeidė. Nuvežtas ligoninėn nebegyvas.______________
banditas mirė.

Į

St. 8° ligos tūlas Binns, 23 me-

ReikalingasPABĖGO Iš KALĖJIMO IR |f Ali/H lllldOC 
PAVOGĖ AUTOBILIŲ. I\v1KC|1IIIkCIu
Iš Worcesterio kalėjimo © . I

pereitą sąvaitę pabėgo tūlas Prie “Keleivio” redakcijos 
Marlborough. Ištrukęs iš ka-reikalingas žmogus, kuris EI Paso miestas. Vanduo be- 
Iėjimo, jis tuojaus pavogė moka aplaužt laikraščio for-'ga gatvėmis ir pripildė skle- 

‘ant gatvės stovėjusį automo- mas ir atliekamu laiku pade- pus. Apie 500 šeimynų turė- 
bilių ir pabėgo. ti prie rekadcijos. jo bėgti iš namų.

POTVINIAI IŠVIJO 500 
ŠEIMYNŲ IŠ NAMŲ.
Texas valstijoj patvino
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Į B Į APŽVALGA^ 0
KAS DAROSI “LAISVĖS” 

PAST^SĖJ.
Žmogus, kūlis išdirbo 

prie komunistų “Laisvės” 
daug metų dabar rašo:

“ ‘Laisvė’ daug rašo apie iš
naudojimą darbininkų. Butų 
gerai, kad ji kaip kada parašy
tų ir apie tai. kaip pačioj ‘Lai
sves’ Įstaigoje darbininkai yra 
išnaudojami.

“Pirmiausia, algos ‘Laisvės’ 
technikos darbininkų yra ma
žesnės, negu kitose spaustuvė
se.

“Antras Dalykas. ‘Lai
svės’ darbininkam neduoda ap
mokėtų vakaci j ų nei vienos 
dienos ant metų, vasaros laike, 
nepaisant kaip gerai ir ilgai 
ten darbininkas išdirba.

“Ne tik vakacijų neduoda, 
bet dar atrokuoja už kiekvieną 
valandą, kurią darbininkas ne
išdirbtų dėl kokios ne nuo jo 
priklausančios priežasties, kaip 
liga bei panašiai, čia tai jau 
labai šlykštus darbininkų iš
naudojimas, ypatingai turint 
domėj faktą, kad Vidikas ir 
Bimba kasdien pusdyki tąsosi, 
o pilną mokestį visada gauna.

“Kada R. židžiunas dir
bo prie ‘Laisvės’ ant linotaipo. 
tai jam prisieidavo kasdien su
statyti pirmas ir antras pusla
pis, -— 14 laikraštinių špaltų, 
taipgi klaidas ištaisyti, šalę to
kio didelio darbo iš jo dar buvo 
reikalaujama^ kad rašinėtų i 
laikrašti straipsnius, eiles; jis 
vedė ‘Lengvą Artileriją.’ bet 
už tai jam niekad tinkamai ne
mokėdavo. Kai kada jam buvo 
npmesta penkinė tuo tikslu, 
kad prie jos dar savo penkinę 
pridėtų ir pragertų su ‘Lais
vės’ bosais. Kuomet jis nefun- 
dino jiems, nėjo į karčiamas, 
tai jie nei to jam daugiau ne
mokėjo.

“Ot tai jums pavyzdis. kaip 
‘Laisvei’ apeina gynimas iš
naudojamų darbininkų/’

Žiūrėsime, ką ant to pasa
kys “Laisvė.”

as- 
ra-

183-

KRIKŠČIONIŠKŲJŲ VAL
DININKŲ CHULIGA

NIZMAS.
“Lietuvos Žinios” 

čiam numery rašo:
“Dar gyvai atsimename įvy

kį Kėdainiuose, kada taip be
gėdiškai žiauriai pasityčiota iš 

‘ Lietuvos moters garbės, dar 
neišdilo mumyse suimtųjų 

į elektrizavimas Vilkaviškio 
Į __ r
jgirsti apie pasibiaurėtiną, žfftu-: 
rų darbą Šiauliuose.’’

O tas darbas Šiauliuose 
buvo toks. Girtas policijos 
nuovados viršininkas Biels
kis įsiveržė į piliečio Balako 
namus ir pradėjo šumyt, 
kad Balakas neatiduoda 
jam prideramos pagarbos. 
Už šitą prasižengimą prieš* 
“valdžios autoritetą” polici
ninkas uždeda Balakui šito
kią pabaudą: Tu, girdi, pa
ruošk man tuoj pietus, pa
statyk bonką, nupirk papi
rosų, tai aš tau gal ir dova
nosiu. Bešumydamas šitas

• deržimorda da pasisakė, 
kad jis yra nutaręs Balaką 
sumušti.

Balakas yra Šiaulių mies-, 
to valdybos narys. Jis girtą 
policininką išvarė laukan ir 
nuėjo sau miesto tarybon 
posėdžiauti.

< Toliaus klausykite “Lietu
vos Žinių” žodžių:

“šito, žinoma, negalėjo pa
kęsti nuovados viršininkas 
Bielskis. Jis, būdamas isauklė- 

• tas ‘krikščioniškoje’ val
džioms paklusnumo dvasioje, 
nutarė “griebtis visų priemo- 

i nių valdžios autoritetui palai
kyti/

“Jis oficialiu raštu, per poli-

čiausių scenų, kurias jau daug 
kartų matė carų Rusiją. Ab- 
dul-Gamido Turkija ir teme- 
mato Cankovo Bulgarija.

“Policijos aeovaBoo viršinin
kas Įsiveda Balaką i atskirą 
kambarį (visuomet vedama į 
atskirą kambarį, nes ten pato
giau mušti) pradėjo jį kumA- 
čiomis mušti ir kojomis spar
dyt. Balakas gavo žaizdą Į vei
dą ir apsipylė kraujais.

“Atlikęs šią piliečių 
mens, turto ir visuomenės
mybės saugotojo’ prievolę poli
cininkas Bielskis įsakė nuplau
ti p. Balakui kraujus. Negi iš
leisi į miestą sukruvintą žmo
gų! Mušk, bet sulig viešosios 
tvarkos ir padorumo taisyk
lių!

“Tuo pačiu laiku nuovadoj 
buvo ir lll-sios Šiaulių nuova
dos viršininkas Parulis. Jis da
vė p. Balakui patarimą negar
sinti sumušimo fakto, nes ki- 

I taip Balakui busiąs sustatytas 
protokolas.

“Kruvinas atėjo pil. Balakas 
į Miesto Valdybos posėdį, kaip 
įrodymas, ką gali padaryti su 
piliečiu ir rinktosios Įstaigos 
atstovu Lietuvos Respublikoje 
—visavaldė ‘krikščioniškoji’ 
kumštis...

“Šiaulių Miesto Taryba iš
reiškė griežtą protestą prieš 
tokią negirdėtą, atvirą padū
kusio policininko piktadarybę. 
Ji visai teisingai pavadino tokį 
darbą ‘visuomeniniu banditiz
mu.’

“Kito vardo jam negali būti. 
Nutarta pranešti apie tai Vi- 
daus Reikalų Ministeriui.

“Visuomenė privalo griežtai 
reikalauti, kad policininkas 
Bielskis tuč—tuojau butų pa
trauktas teisman ir kuo griež
čiausiai nubaustas.

“Lietuvoje piliečių mušimas 
ir kiti pasityčiojimai nėra ko
kie tai atskiri faktai — tas vir
to kasdieninio gyvenimo reiški
niu — kokia tai sistema.

“Valdyti — tai mušti — ta
po sinonimais įvairių vietos 
diktatoriukų galvoje.

“Tam piliečių mušimui turi 
būti padarytas galas. Visi dori 
žmonės, be pažiūrų skirtumo, 
turi dėti pastangų, kad nu
plauti nuo Lietuvos veido šią 
gėdingą dėmę, kuri išbraukia 
musų šalį iš civilizuotų valsty
bių tarpo. Juk visas pasaulis 
juoksis, jeigu mes kalbėsime 
apie kitų vadovavimą, būdami 
tokiais, kad kiekvienas padu- 

mus■ žyalgyboje — kaip vėl teko įš^ policininkas galės
mušti !...

“Kas skaitysis sū žpaonėmis, 
kurie nesupranti savo žmo
gaus ir piliečio garbės, praei
dami tylom Riaubų įvykius, ku
riuos davę mums kademų val
dymo.! laikai ?”

VhkTyti — tai mušti. Toks 
krikščioniškų valdininkų su
prasimas apie valdymą. Ir 
jie muša. Muša netik pilie
čius, bet mušasi ir patįs. Tų 
pačių “Lietuvos Žinių” ko
respondentas praneša, kad 
Šiaulių apskrities policijos 
vadas Paškevičius susimušė 
su kriminalio punkto virši
ninku Drelingu, ii tos muš
tynės pasibaigė tuo, kad 
kriminalio punkto viršinin
kas Drelingas dabar guli 
Šiaulių mieste ligonbuty.

Ar tai ne chuliganizmas?
O štai ir kitas krikščioniš

kos “doros” pavvzdis. Šiau
lių policijos III nuovados 
viršininkėlis Parulis, eida
mas laikinojo apskrities po
licijos viršininko pareigas, 
važiuoja karietoje pro Rad
viliškį ir ant kelio užkliudo 
ratus, kuriais važiuoja tūla 
moteriškė su vaiku. Vietoj 
atsiprašyti, Parulis iššoka iš 
karietos ir davai moteriš
kę. su vaiku jnusth Ir taip

Į

cininką pareikalavo ‘priesvtls- juos sumuša, kad vąikas da« 
tybiniai’ nusistačiusį pil. Bala- bar g-ylį §į*ulių ligoninėj
ką atvykti policijos nuovados 
'pasiaiškinti/ Policininkas va
ru nuvarė Balaką nuovadon.

“Ten įvyko viena tų papras-

arti mirties.
Kaip razbaininkas Paru

lis, taip ir jo sėbras mušeika 
Bielskis yra jau ne vienam

džiai. ir taip jie daro, patek? i veda 
valdžią. Tiktai bolševikiška 
‘logika’ iš Šitokio socialistų el
gimosi išveda, kad socialistai 
‘atsižadą’ savo mokslo, Tikre-

piliečiui sveikatą atėmę i»*F 
ne vieną sukruvinę vien tik Į 
užtai, kad prieš juos kepu- 

*rės nenusiėmė ant kelio. 
Abudu šitie krikščioniški i .--------
chuliganai buvo jau po kelis j aybėje gi čia jokio atsižadėji- 

'* ' ...........  , mo nėra, kadangi dmokrati-
ja ne tiktai Mra prieSta™ so
cializmui, bet yrą neatimama 
socializmo fela/*

Gal dabar ponaitis širvy- 
dūkas suuras, kad ne jo no
siai socializmas kritikuoti.

kartus traukti teisman už 
žmonių mušimą, bet vistiek 
jie valdininkauja.

Skaitant šitokius daly
kus, nenoromis veržiasi.! 
klausimas: kodėl gi žmonės; 
nesusipranta ir šitokiu niek
šų nenušluoja?

GRINIUS. BIELINIS IR 
LAPINSKAS.

“Naujienų” koresponden
tas L. Merikontas rašo iš 
Kauno:

“Grinius, Bielinis. Lapins- 
kis, — šie vardai neišeina iš 
Lietuvos žmonių lupų, t ž tuos 
balsuosime, kur šie garbingi 
vardai bus įrašyti, sako Lietu
vos kaimiečiai, šiaip ar taip, 
bet jau drąsiai galima kirsti 
laižybas. kad sekančiuose sei
mo rinkiniuose Romos krokodi- 
liai pralaimės.“

Grinius. Bielinis ir Lapin
skas — tai Lietuvos žmonių 
atstovai, kuriuos klerikalai 
prašalino iš Seimo ginkluo
tos policijos spėka.

IŠ RUSIJOS IŠTREMTA 
89,000 POLITINIŲ.

Iš Beribio atėjo anądien į 
žinia, paremta oficialiais 
sovietų valdžios raportais, 
kad dabartiniu laiku iš Ru-j 
sijos yra ištremta 89.000. po-j 
litinių kalinių. Iš to skai-! 
čiaus tiktai apie 8.900 yra 
kontrevoliucionierių. o liku
sieji, tai vis socialistai, dar
bininkai ir studentai.

L įdomiausia yra tai. kad iš
tų 89 tūkstančių tiktai 14 Į 
tūkstančių buvo ištremta 
teismo nutarimu. Visi gi kiti 
ištremti valdininkų paliepi
mais, be jokio teismo.

I

SUKRIT1KAVO KRITIKĄ. 
“Vienybės” redaktoriaus 

senio Sirvydo sūnūs Vytau
tas užsimanė “kritikuoti” 
socializmą. Jis rašo "Sanda
roj,” kad socializmo teorija 

i neįvykdoma,gyveniman 
nes—

. "Anglijoje 
drįso vykinti 
lies socializmo programos, ka
da buvo valdžioje...

“Net Rusijos kraštutiniai 
socialistai (komunistai) pripa
žino, kad pasaulio revoliucija 
tai neįvykdomas sapnas, kad 
socialistai neturi ganėtinai jė
gų ir išminties socializmo prin
cipais varyti fabrikus ir pre
kybą arba prekių apsi mainy
mą.”

Bet “Naujienos” šitą “kri
tiką” tuo jaus sukerta, nuro
dydamos, kad jisai visiškai 
nežino, kas yra socializmas. 
Sako:

“Jeigu jisai butų socializmą 
studijavęs, tai jisai žinotų, 
kad socializmo vykinimui rei
kia bent dviejų sąlygų: tam 
tikro ekonominio pribrendime 
laipsnio irepolitinės gaiios. Ar 
Rusija yra ekonominai pri
brendus aukštesnei visuomenės 
tvarkai? Ne. Reiškia, socializ
mas tenai šiandien negali būt 
įvykintas, ir todėl bolševikų ne
pasisekimas socializmo teoriją 
ne sumuša, bet patvirtina. Rei
kalaut gi socialistinių reformų 
iš MacDonaldo valdžios butų 
buvę stačiai juokinga, kuomet 
visi žinojo, kad ta valdžia par
lamente turėjo mažiaus kaip 
trečdalį socializmo šalininkų I 
(192 iš 615 pariamertto narių). 
'"“Senio Sirvydo sūnūs nežino 
net to paprasto dalyko, kad nuo 
to laiko, kai yra susiorganiza
vusios socialistų partijos, vi
suose socialistiniuose progra- 
muose buvo ir yra reikalauja
ma ne tiktai socializmo, bet ir 
dcmekratijos. Koiiai dirva nė
ra pakankamai prirengta socia
lizmo tvarkai steigti arba I.oi 
tam tikslui dar nėra pakanka
mai jifrų, (ai socialistai sten
giasi iškovoti įvairias demo
kratines reformas. Taip jie 
daro, būdami opozicijoje val-

MacDonaidas ne-
r.ors mažos da-

I

Beturčio Daina.
Nuo tėvų, giminių 
Pinigų negavau;
Ir kaip jų-neturiu, 
Tai nieko nebijau. 
Turtingiejie negal 
Ramiai naktį miegot, 
Nes jiems vis pinigai 
Saugiai reikia dabot!
Iš manęs gi jau nieks 
Nebegali pralobt 
Ir nei jokis vagis 
Neras nieko pavogt.
Aš ramiai sau miegu 
Ir miške ir laukuos. 
Atsikėlęs taip-pat 
Vėl gerai sau jaučiuos.
Traukiu dainą linksmai 
Iš krutinės jaunos. 
Vargai traukias šalin, 
Nuo balselio dainos!
Jei verkčiau, tai nieks 
Neateis suramini 
Ir nieks skausmą sieloj 
Nenorės pripažint.
Ar aš sotus esu, 
Ar nevalgęs senai,

• Visad linksmas jaučiuos 
Ir juokiuosi tikrai!
Busiu linksmas, ramus, 
Kol širdis dar alsuos... 
O kas laukia paskui?
Tai ramybė kapuos.
Kitiems daiktas baisus 
Ir mirties valanda, 
O aš jos su džiaugsmu 
Galiu laukt visada!
Nebaisu man numirt 
Ir keliaut į kapus, 
Nes po mano mirties 
Jokių turtų nebus.
Kopgaliu, tai linksmai 
Traukiu savo dainas, 
Kurios sielą ramią’, 
Blaško mintis tamsias...

J. Naruševičius.

gana jauni, daug jau-Į _ f *

j moterį jŽun^eftl\€thdld t S 
išteka paprastai uz senių I a w v •
vyrų. Aną dien Amerikos 
dienraščiai rašė, kaip 13 me
tų mergaitė ištekėjo už 70 

>metų senio, šitokios vedy
bos įvyksta, žinoma, ne iš 
meilčs, bet iš ekonominio iš- 
rokavimo. Senis paprastai 
turtingas, o mergaitė betur
tė. Jai rupi automobiliai, 
gražios drapanos, deiman
tai, puošnus namai — ir ji 
parduoda save už tuos daik
tus. Tai yra savotiška prosti
tucija.

Pižaa^Bjv lbkdeivii 
Virtis Lietaveje.

(Sandariečio bakas.)

Kiekvienas pažangus lie-J 
tuvis, kuris tik interesuojasi;kuo daugiausia žmonių nuo 
Liemens reikalais, šiandien I klerikalų rėmimo. 
yra susirūpinęs ateinančiais 
Seimo rinkimais, kad juodo
ji reakcija vėl nepaimtų vir
šų. Čia, Amerikoje, dau
giausia tuo susirūpinę san- 
dariečiai ir socialistai: pir
mieji finansuoja valstiečius 
liaudininkus, o pastarieji— 
socialdemokratus.

Šitos dvi partijos — vals
tiečiai liaudininkai ir social
demokratai — aktingai ir 
sutartinai veda kovą su kle
rikalų reakcija, kuri slegia 
visą Lietuvos pažangą. Nors 
Amerikos pažangiosios vi
suomenės ūpas pakilęs ir ji 
yra pasirengus padėti Lietu
vos pažangioms partijoms 
rinkimus laimėti, tečiaus 
Sandara nėra pakankamai 
populiarė, kad galėtų pla
čiai visuomenei vadovauti. 
Socialistai, kurie keli metai 
atgal susiskaldę, dabar irgi 
žymaus veikimo negali iš- 
vystyt. Nors Sandarai pri
klauso apie 80 kuopą, bet 
didžiuma jų mažai ką vei
kia, neskaitlingos nariais ir 
turi tik po 2-3 veikėjus; o jei 
ir bandoma kas veikti, tai 
tam veikimui kenkia kitos 
priešingos srovės, o prie to ir 
Sandaros aparatas nedaug 
teišgali kuopoms energijos 
priduoti. .

Taigi, kaip matyti, mes 
sandariečiai ir ateinančiais 
Seimo rinkimais nekokią 
paramą suteiksim savo vien- draugai gavę mušti. Gi Šo. 
minčiams Lietuvoje. O mo
mentas labai svarbus ir rei
kia jieškoti būdų, kad galė-'sai gerą krikštą, kada jis iš- 
tume kuodaugiausia pagel
bėti Lietuvos pažangiems 
laimėti rinkimus. Todėl San
daros kuopos, kurios tik ma
to, kad sudarius su socialis
tais bendrus komitetus gali
ma tikėtis geresnių pasek
mių, tegul eina ir tariasi su 
socialistais.

Tiesa, socialistų kuopų 
dabar liko nedaug, bet so
cialistu veikėjų yra beveik 
kiekvienoj kolonijoj. Suda
rius bendrus komitetus, tuo- 
jaus pasididina spėkos, vei
kėjai įgauna daužau ener
gijos, dargiau sumanumo, 
daugiau įsijudina visuome
nė, o tada jau ir šikštuoliui 
sunku atsisakyti nedavus 
aukos.

Dabartiniu reakcijosjne- 
tu mes sandariečiai nėhffim 
blogu skaityti to, kad iš ben
drai surinktų aukų socialis
tai pasiųs priderančią jiems 
dalį Lietuvos socialdemo
kratams. Mes, sandariečiai, 
didžiumoje esam darbinin
kai, o socialdemokratai nė
ra <..............
pene, jie gina-----
reikalus, jie gana i 
Lietuvos darbininkų profe
sinėse sąjungose ir pereiti 
savivaldybių rinkimų rezul
tatai parodė, kad socialde
mokratai turi darbininkijoj 
pasitikėjimo. Jie taipgi veda 
aštrią kovą su juodąją reak
cija, kaip ir valstiečiai liau
dininkai. (Aš čia užsiminiau .r Vienas “Darbininko” ko-

Joms Pei*.
Norwood, Mass.

P. S. Aitą straipsnelį bu
vau pasiuntęs “Sandara;.” 
bet ji atsisakė talpinti, mat, 
kam ne prieš “bemirę fron
tą.” Netrukus ketinu kitą 
straipsnelį parašyti, gal kiek 
plačiau apie sandariečius ir 
“bendrą frontą.” — J. P.

ŽARIJOS

“Laisvė” apie Plepį.
.Kokia pusė metų atgal 

Brooklyno “Laisvė” šaukė 
gvoltu,* kad “Keleiv io” kli
kos smalaviriai, susibūrę į 
krūvą su buržuazijos pakali
kais, Veja jos draugą Plepį iš 
South Bostono pašalpinės 
draugijas viršininkų. Už 
Plepį “Laisvė” tada guldė 
savo galvą.

O paklausykit ką ta pati 
“Laisvė” dabar apie Plepi 
gieda. Savo 212-tame nume
ry, 7 rugsėjo, ji jau duoda 
jam velnių, kad jis nusipir
kęs automobilių, užmiršęs 
darbininkų reikalus, nesi
lankąs jau į susirinkimus, 
bet lakstąs su mergomis ir 
“gyvanašlėmis.”

Apie tas gyvanašles “Lai
svė” da visko aiškiai nepa
rašo, tik sako, kad tas gyva
našles bevežiodami jos

“Klerikalįškos “švietimo” 
ministerijos tvarkomas Lie
tuvos mokyklų gyvenimas 
vieniems moksleiviams šyp
sosi tėvu, o kitiems patėvio 
kumščia grūmoja. Laimingi 
yra “ateitininkai”! Jie gy
vena vidurinių amžių idėjo
mis, yra globojami Vailokai
čių ir kitų geradėjų. Jie— 
sufanatizuoti vaikai — yra 
mieli klebonijų svečiai ir, 
baigę gimnaziją, linksmi 
sau važiuoja į Kauną, žino
dami ten nepražusią... Ten 
jų laukia bendrabučiai, stL 
pendijos, pašalpos, vietų 
vietos. Jie linksmi.

Kita moksleivijos dalis 
mokykloje brenda skaus
mingą kelią. Laisvas žodis, 
laisva mintis suvaržyta. 
Drįsk pasipurtint — ištiks 
tave liūdna dalis — eisi iš 
mokyklos laukan. Kas belie
ka daryti? Atsižadėti tų 

į idėjų, kurios jaunam yra
i švenčiausios, dėl kurių jau- 
; nas žmogus viską paauko- 
;tų? Ne! Ir jis mokykloje 
i vien jaunoje širdy sukaupęs 
sergsti laisvės dvasią, ken
tėdamas draugų pašaipas ir 
mokyklos administracijos 
persekiojimus. Jo jaunoj 
dvasioj bręsta skausmas ir, 
virtęs galingu kerštu, tik 

i laukia progos išsiveržti aikš- ‘ 
; ten.

Laisva mintis mokykloje 
dabar varžoma kaip draus
mės batalione. Bet dar dide
lis klausimas, kas iš to išeis: 
ar visais tais “varžymais” 
neteks kada nors atsirūgti 
patiems laisvos minties slo
pinto jams? Ar neteks grau- 
dintis savo nevykusio auklė
jimo padarytu? Juk laisva 
mintis vis tiek nesiduos nu-

• slopinti, ir jaunoj širdy už-
• gniaužtas kerštas ištrykš 
ąikštėn skaidria liepsna, ku
ri sieks jaunos dvasios žudy-

• ' i
Baigęs gimnaziją neatei-

• tihinkas, neklerikaias, turi 
' daug vargo padėtų turi daug 
1 dienų nevalgęs ir apiplyšęs
valkiotis Kauno gatvėmis. 
Jis bėra šelpiamas nei savo 
dėdžių, nei tetulių, nes jis 
—jų nuomone — “paklydęs 
supus,” sūnūs “bedievis!” 
Gauti vieta ar stipendija 
jam nepaprastai sunku. Atė
jęs į kurią įstaigą, jis randa 
sėdintį storą “romišką” bur
žujų, kuris klausinėja, ko
kios jis partijos, kokių Įsiti
kinimų... tyčiojasi juo. Jis 
nerupi “Kauno ponams,” 
nes jis negali gauti “kanau
ninku rekomendacijų” bei 
protekcijų. O tokiems Kau
ne vietos nėra. Toki ten var
gą vargsta, kasdien, stovė
dami kryžkelėje, žiuri badui 
į akis, laukdami, kad bent iš 
netyčių švylstels jiems šx le
sesnis gyvenimo pragiedni- 
lėlis.

Bet —. vyrai! Saugokime 
jaunatvės idealus, o jais ga
lėsime pasidžiaugti. Drąsa 
ir pasiryžimas paveiks vis
ką ! Ateis gi kada nors ir mu
sų vargui galas! Iš musų 
vargų ir kančių gims musų 
Laime, gims musų Džiaugs
mas! Tik neškime savo šir
dimi pasauliui Laisvę!

A. Laiivydai.

i I 
I

Bostono žmonės šneka, kad 
komunistų Maika gavęs vi-

sivežė “gyvanašlę” i krū
mus ir jos vyras tenai juodu 
užklupo. Maika sugrįžęs na
mo su “juodais akiniais,” 
kul iuos jis ir dabar da nešio
jasi.

Tai klausimas, ar gali to
kie žmonės būti musų drau
gijų viršininkais?

Draugijos narys.

VASAROS NAKTIS.
Vasaros naktis galinga 
Savo ranka stebuklinga, 
Tūkstančius žvaigždžių 

pabėrė, 
0 mėnulis paauksuotas, 
Meiliai saulės pabučiuota*, 
Iš po kalnų išsinėrė. ' 1 _ » 
Apsižvalgė po mėlynę, 
Dangaus krašte begalinę, 
Ir žvaigždes skaityt suskato į tojus ! 
Skaito, skaito Įtiek tik-gali, • f 
Net apšviečia visą šalL 

Bet gerai visų nemato. .
Tad lėtai važiuot pradėjo 
Ir per dangų nindedėjo. 
Be ilgos kelionės vado 
Taip per naktį jis važiavo, 
Visas žvaigždes išbučiavo, 
Ryto saulę kol surado. •

MARGUMYNAL 

Jaunų vedybos su senais.
šiltų kraštų gyventojai j 

greit auga, greit veda ir 
greit sensta. Ten 12 metų 
mergaitė jau suaugusi mer
gina, 14 — suaugęs vaiki
nas. Toks amžius tinkamiau
siu laikoma vedyboms, nors 
kai kur veda truputį jaunes
ni, o kai kur vyresni. Lietu
viams tas nepriprastą,' nes 
pas mus tokio amžiaus tėra 
vaikai, tėvų arba globėjų 
dabojami; vesti įstatymai 
leidžia nejaunesniems 16 
metų, bet dažnai veda pil
nai subrendę žmonės 20 me
tų ir kiek senesni. Musų kra
šte vedybos veik visada turi 
ryšį su gyvenimo klauąipiu, 
kas šiltuose kraštuose neturi 
tiek svarbos.

Amerikos Suvienytos Val
stijos nepriklauso prie šiltų 
kraštų, tečiaus ir čia žmonės

darbininkų ' priešai; at- 
įč, jie gina darbinmku 

įtakingi

Paaelė su dešrom.
“Darbininkas” praneša, 

kad jo panelė M. G. turinti 
tautiškų dešrų ir skilandžių. 
Dešros esančios šviežios, tik 
ką iš Lietuvos. Pas mus, 
South Bostone, dešros skai
tosi šviežios tik tą pačią die
ną, kada jos padarytos, o 
čia ėjo kokį mėnesį iš Lietu
vos, ir “šviežios.”

. Antras dalykas, ką panelė 
gali " žinoti apie “šviežias* 
dešras? Juk tai vyrų biznis. 
Pypkė ir cibukas sudaro ge
rą kombinaciją, ' bet panelė 
ir dešros, tai nei šis,-nei tas. 

Kažin kodėl apie katali
kišką “Darbininką” darosį 
vis tokios keistos kombina
cijos! Nelabai senai buvo 
“lašinių ..bendrovė,” o dabar 
desnf bizniu” ir dagi pane- •

Bučais.

“desrų’ , -----— ,
lės rankoseT • Nejaugi tokie 
dalykai reikalingf dūšios iš
ganymui

■ ■ ■ t \ n ■

“Darbininko” koretponden- 
tas gavo mušt.

apie socialdemokratus tik 
dėlto, kad musų organas 
“Sandara” pradėjo juos 
juodintu turbut tuo tikslu, 
kad atbaidžius sandariečius 
nuo bendrojo veikimo su 
socialistais.)

Mes turime neužmiršti, 
kad Amerikos, klerikalai 
rems savo vienminčius Lie
tuvoje kuo galėdami. Todėl 
apart to, kad sukėlus kuo 
daugiausia pinigų pažan
giems Lietuvos žmonėms, 
mes turime dapleningai pri
sirengti prie užkirtimo kelio 
klerikalams pinigauti. O tą _ •l-*^ J__ <.• _ 1________

lis 
inant 

žmonėms klerikalų reakciją jau___
Lietuvoje ir jos talkininkus* ditizmo.

respondentas skundžiasi, 
kad jis nuėjęs į City Point 
maudynės ; ir paprašęs trijų 
rankšluosčių. Patarnautojas 
davęs jam vieną. Kada jis 
atsisakė vien^ imti, tai pa
tarnautojai ji apkūlė ir jis 
parėjo namo su juodais 
^akiniais.”

Patarlė sako, kad “dūmą 
ir bažnyčioj muša,” o “Dar
bininko” korespondentas ir 
maudynėse gavo mušt.

reikia daryti visokiais bu
dais: gyvu žodžiu, lapeliai 
ir per laikraščius aiškinai

Į Chelsea teismą šį pane- 
dėlį policija atvedė 17 vai
tų, kurie buvo areštuoti už 

vagystes ir plėšinius. Tai vis 
įiednų darbininkų vaikai, 
airiuos gatvinis gyvenimas 

jau nuo mažens mokina ban-



ė
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Kas skaito ir rašo,
Tas duonos neprašo.

■

©Į AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į©Į
NEWARK, N. J.

Klebonas su Šunim išvijo 
žmones iš svetainės.

Rugsėjo 1 d. buvo parapi
jos susirinkimas. Susirinki
mo vedėju buvo pats “pra- 
baščius.” Nieko nebuvę 
svarstoma, tik išrinkti para
pijos rengiamam bažmui 
darbininkai. Susirinkimui 
užsibaigus, pakilo vienas 
parapijonų, P. Vileikis, ir 
prašo balso. Kunigas klau
sia: ar kaslink bazaro? Ne, 
atsakė Vileikis Klebonas 
nusigando ir neduoda balso, 
žmonės pakilo visi išsėdy- 
dynių ir pradėjo nerimauti. 
0 klebonas išsigandęs tik 
bėgioja kaip katinas su pus-į . s x
le iš vieno kampo į kitą. Di- simenu). Komitetas suside- 
džiuma susirinkusiųjų parei- ^a į? keliolikos narių, 
kalayo, kad Vileikis pasiaiš-l Kun. Ignas Kelmelis pa
kinių. Kaip tik V. pora žod- kad. Xr.a
žiu pratarė, tuoj keletas da-l^^šas susirinkimas, iš kailio 
vatkų pradėjo kelti triukš- įnėrėsi, kad tik kaip nors jį 
mą, o kunigas pasiskubino i sustabdžius. Bet tas jam ne- 
šviesas užsukti. Keliolika [pavyko. Vietos veikėjai ran- 
žmonių, sykiu ir P. Valeikis, }^ nenuleido, net per kelis 
svetainę aplaido. bet didžiu- nartus kreipėsi i miesto val- 
ma pasiliko kad ir tamsoje. Pako^ £av?, PermJ^- 
Tuojaus įbėgo Į svetainę tris Kun. Keimelis eidamas į su- 
vaikėzai ir vėl šviesas atsu- sinn^}ra^ £erai apsigmkia- 
ko. Kunigas jau buvo nuėjęs Ivo:. žmonės pasakoja, kad 
į kleboniją, bet pamatęs susirinkime buvę net sesi 
svetainėje žiburius, atbėgo I detek^vai pora unifoi-
su didžiausiu trenksmu, laz- Įmuocių stovėję uz durų.
dą nešinas ir didžiulį šunį ,?,u?ir.in , kun* K- , Pa* 
vedinas, vėl užsukinėjo ži- Į reiškė, .kad jis esąs nepaten- 
burius ir išvijo parapijonus kmtas ir šio susirinkimo ne
iš svetainės laukan. Žmonės, |PriPa2istUS dėlto, kad be 
kurie paskiaus išėjo iš sve- J° Z1P1OS įrpntanmo buvo 
tainės, pasakojo, kad kuni- saukiamas..Panašiai issireis- 
gas paleidęs da kokią ten kf ir jo keletas cebatlaizių. 
smarvę. Vadinas, iškodvla- (Jr įsukrujų, kaip-gi kun. 
y0 tokiam susirinkimui ne-

Žmonėms apleidus sv etai-HPr^šins? Juk popiežius 
nę, nors jau buvo ir vėlus pnpazino paliokams
nhkties laikas, nė vienas ne- n* vyskupą iš Vil-
siskubino namon; visi susto-|n.iaus 
ję ant šaligatvio dar apie 
pusvalandį “mitingavo”.

Kaslink Vileikio klausi
mo, tai dalykas buvo štai 
kame: Dar 1922metais, va
sario mėnesy, per kun. Gar
maus prakalbas J. Liulis pa
žadėjo aukuoti L. L P. Bo
ną vertės S50.00 Liet. kata-. .... 
likiškam universitetui. LqgaĮ'/*s’kuris nuolat rašinėja 
keletos dienų J. Liulis pada- l korespondencijas,
vė viršminėtą auką Vilei- biaunų-biaunausiai. smeiz- 
kiui, prašydamas, kad jis ją damas vietos lietuvius. Ne
priduotų Tautos Fondo
tiniam skyriui, ką V. ir pa- r1’ bet D. jų protestų ne
darė. Tą liudija T. F. 1-mo n<SP„2u»lnT
skyriaus rekordai. Taipos-gi Hemų asmenų, bet netalpi- 
vra gautas paliudymas ir is na ^?;,pro*
Tautos Fondo centro. testų. Turbut Dąrb. yra

Pagyvenęs 8 mėnesius J. |P.nsaj7^. dy**
L. numirė. Dabar, po trejų k\os tėvelio talpinti tik vien 
metų, jo moteris tekėdama 
už kito vyro, sumanė velio- ueteicnvas.
nio auką atjieškoti. Tą ji pa
vedė vietiniam kunigui. Rei
kia žinoti, kad kunigėlis yra 
neišpasakytai godus ant pi
nigų. Jį su doleriu ir į praga- . Gal niekur nėra tokių 
rą galėtum nuvesti. Tai-gi ir peštynių lietuvių tarpe, kaip 
tas bonas jam labai pakvipo, pas mus Lawrence. Vienos 

Rugp. 23 d. bažnyčioj iš peštynės—tai Romos trusto 
sakyklos jis viešai pasakė: prieš tautišką parapiją, arba 
“tas žmogus, ką L. D. K. S. kitaip pasakius, šiaučiaus 
14 kp. susirinkime mane pa-Į Vermausko prieš Šleinj. 
vadino melagium, yra nu-1 Vermauskas visokiais bu- 
gkriaudęs našlę moterį ant[dais biaurioja tautiškos pa-

| savo’ parapijomis visokiais 
I velniais, kad tie nenueitų į 
Šleinio parapiją. Bet visgi 
Šleinio parapija daug geridu 
sustovi negu Vermausko. 
Mat, šleinys visame užstoja 
už Lietuvą ir mandagiau ap* 
sieina su savo parapijonais. 
Jis nesipriešina nė pažan- 

[iriųjų lietuvių veikimams.
___________ _ , s siaučius Vermauskas išsi- 

bažnyčioj nuplėšdamaa jam juosęs dirba tik Romai ir 
šlovę. Todėl ir nestebėtina, I būdamas aklu papos agentu, 
kad parapijos susi ’ -
prabasčius labai p

} mui. Ir dar yra žioplių, kurie 
tam mekleriui tiki ir prita
ria.

Kun. Kelmelis pasirodė 
lenkberniu!

Rugsėjo 4 d., šv. Jurgio 
Dr-jos svetainėje atsibuvo 
Nevarko lietuvių viešas su
sirinkimas (Mass-Meeting). 
Susirinkimas buvo toks 
skaitlingas, kokio niekas 
nesitikėjo. Svarbiausis susi
rinkimo tikslas buvo sutver
ti komitetas Vilniui vaduoti. 
Komiteto pirmininku išrink
ta A. Masandukas, raštinin
ku J. Sireika, iždininku J. 
Daukšys, iždo globėjais J. 
Bujauskas ir Aimonas (kitų 

| komiteto narių vardų neat-

ir lietuvių vyskupą iš Vil- 

riama komitetas Vilniui va
duoti, — tai reiškia, kad 
Kelmelio “avelės” kelia 
maištą prieš pati katalikų 
bažnyčios galvą — popie
žių.)

“Darbininko*’ cenzūra.
Pora mėnesių atgal Ne- 

warke atsirado tūlas Žila-

LAWRENCE, MASS. 
Maskvos ir Romos peštu

kams nesiseka.' neišpasakytai, godus ant pi-

ra°galėtum nuvesti. Tai-gi ir]peštynių lietuvių tarpe, kaip 
i_~L___ ;. ’ .. T «

Rugp. 23 d. bažnyčioj iš peštynės—tai Romos trusto 
sakyklos jis viešai pasakė: prieš tautišką parapiją, arba 
“tas žmogus, ką L. D. K. S. kitaip pasakius, šiaučiaus 
14 kp. susirinkime mane pa-[Vermausko prieš Šleinj. 
vadino melagium, yra nu-[Vermauskas visokiais bu- 
gkriaudęs našlę moterį ant dais biaurioja tautiškos pa- 
$50.00, tokio žmogaus phsi-1 rapijos kunigą ir gązdina 
saugokite.”

Visi L. D. K. S. nariai, ku
rie buvo paskutiniame 14 
kp. susirinkime, aiškiai su
prato, kad kunigas turėjo 
minty P. Vileikį, nes jis, Vi
leikis, tame susirinkime pa
vadino kunigą melagium. 
Kunigas negalėjo iš to už
metimo išsiteisinti, tai suma
nė Vileikiui atkeršyti, nors.

,pijos susirinkime kuris atidavė net Lietuvos 
sostinę Vilnią lenkams, 
biaurioja kiekvieną pąžan- 
gesnį lietuvių veikimą, ban
do pastoti kelią kiekvienam 
prakilnu—1— j—»- -•

Srabaščius labai persigan- 
o, kuomet V. paprašė bal
so. Mat suprato, kad čia bus 

«big fish.”
Tai taip elgiasi Newarko 

Rymo katalikų “dvasiškas 
tėvelis” su savo avelėmis, 
kurios jj užlaiko ir jam tur
tus krauja. Vietoj skelbti 
Dievo žodf m artimo meilę, 
jis pavartojo sakyklą savo 
parapijono šlovės nuplėši-

darbui ir 
smerkia visus susipratusius 
lietuvius, kurie negarbina 
italiono papos ir neatiduoda 

Todėl Vermauskui nekaip 
ir sekasi. Jam pataikauja tik 
tamsiausia elementas.

iešmam

lietuvius, kurie negarbina 
italiono papos ir neatiduoda 
jam paskutinius savo centus. 
Todėl Vermauskui nekaip 
ir sekasi. Jam pataikauja tik

Antri peštukai, tai Law-I 
rence’o komunistai. Gal nie
kur kitur tokių siaurapročių 
sutvėrimų nesiranda, kaip 
pas mus. Jie patys nežino nėl 
ką jie daro, nė ko jie nori, i 
nebuvo pas mus Lawrance .kaJV P^Įįa^a?» jįs bando 
soeialistų kuopos, tai jie rė- teiHn?s 
kaudavo, kad socialistų nė- . Matyt, p. Ųikinis norėtų, 

organizavus čia socialistu iij^tab kad 18 rugpiučio jis
• • * • . atvažiavo čionai pas klen- _ x v

kalus ant Bradford streeto, Tamstos niekas nesmeize. Ir 
kur buvo surengtos prakal- netiesa, kad tamsta kalbėjai 
bos tikslu jminnHint.i katalikams. Tamsta kalbė-

LAWRENCE, MASS.
Auakyma. p-nui J. Dikimui Haudįnipkai

Ponui J. Dikiniui nepati- t(x]e| jje nutarė pasidary t 
koteuybe, kun buvo para-kankinių> kad galė^ 

j.. ....... 3.>-tame Keleivio nu- prae;t[ j Lietuvos Seimą” 
Kiek laiko tam atgal, pakol aP>« Lawręncęo klero

Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

| COURTNEY, PA.
Automobilius sužeidė Juozą 
Kruopį ir kitus du lietuvius.

Tūlas laikas atgal čia mi
rė Antanas Vaišvila. Jis bu
vo nevedęs vyras, bet prigu
lėjo prie SLA. 82 kp. ir A. P. 
L. A. 11 kp. ir mirdamas pa
liko savo posmertinę minė
tose kuopose ir prašė, kad jį 
gražiai palaidotų ir pastaty
tų ant kapo paminklą. Drau
gijos įgaliojo tuo reikalu rū
pintis Juozą Kruopį, Domi
ninką Lekavičių ir Vladą 
Gamulį.

Liepos 28 d. mainos ne
dirbo, visi susėdo į Dom. Le
kavičiaus Fordą ir nuvažia
vo į Monongahela pas pa
minklų išdirbėją užsakyti 
paminklą velioniui Ant. 
Vaišvilai. Jiems sukanties 
su savo Forduku gatvėje, 
atlėkė žaibo greitumu dide
lis automobilius ir trenkė į 
Lekavičiaus Fordą, Ir pavil- 
kęs apie 100 pėdų primušė 
prie stulpo. Fordas subyrėjo 
i šipulius, o važiavusieji, J. 
Kruopys, V. Gamulis ir D. 
Lekavičia sunkiai sužeisti. 
Kruopys tuojaus buvo nu
vežtas į vietos ligoninę, bet 
už poros valandų nuo sunkių 
žaizdų mirė.

Velionis J. Kruopys išgy
veno Courtney apie 25 me
tus, visą laiką dirbo anglių 
kasyklose ir nebuvo patik
tas jokios nelaimės. Court
ney lietuviai labai daug nu
kentėjo nuo baisiosios eks- 
pliozijos Cincinnaty kasyk
lose 1913 m. Toje nelaimėje 
žuvo apie 25 lietuviai, bet 
Kruopį ta nelaimė nepatiko. 
Kada ta ekspliozija įvyko, 
tuom tarpu jis buvo nuėjęs 
dirbt į kitą kasyklą.
Velioni* buvo darbštus žmo

gus; jį mylėjo ir svetim
taučiai.

Velionis daug darbavosi 
vietos lietuvių draugijose, 
jis prigulėjo prie S. L. A, 92 
kp. nuo 1903 m. ir tik mai
nant Susivienijimui Konsti-

“Socialdemokratai ir vals-]pondencijoj pavadinau tam-1 
neturi’stą tiktai Dzimdzi-Drimdzi 

aktorium. Ar šitą pavadini
mą tamsta skaitai keiksmu?

O kas dėl “perkūniškų 
kalbėtojų,” tai ne aš tamstai 
tą “titulą” skyriau, bet patįs 
klerikalai taip savo kalbėto
jus vadina. Tas pats švento 
Juozapo Sąjungos organas 
“Darbininkas,” kurio tams
ta administratorium dabar 
esi, 87-tame numery, 8 d. 
rugpiučio, apie atvykusius 
iš Lietuvos kun. Šmulkštį ir 
Ambrozaitį šitaip užgiedo
jo : “Garbingi svečiai iš Lie
tuvos! Perkūniškas kalbėto
jas Amerikoje!” O juk tiems 
“perkūniškiems kalbėto
jams” ir buvo tos prakalbos 
rengiamos, kuriose tamsta, 
p. Dikini, kalbėjai. Tie “per
kūniški kalbėtojai” nepri
buvo, tai tamsta jų vieton 
atvykai ir niekinai Lietuvos 
socialdemokratus ir valstie
čius liaudininkus. Jeigu 
tamsta prisidėjai prie kleri
kalų ir užsimojai ant prie
šingų partijų žmonių, tai ne
pyk kad ir pats gausi.

Kuomet 1924 metais tam
sta su kitais savo draugais 
buvote atsilankę į Lawren- 
ce’ą kaipo Dzimdzi-Drimdzi 
aktoriai ir nieko neužkliu- 
dėt, tik dirbot dailės darbą, 
tai visi progresyviai šio mie
sto lietuviai rėmė tamstą ir 
tamstos draugus, gražiai 
vaišino ir gražiai aprašė 
tamstų darbą “Keleivyje.” 
Bet kuomet tamsta eini su 
musų nevidonais kunigais ir 
šmeiži progresyvius žmones, 
tai butų prasižengimas ne
pranešus apie tai Amerikos 
visuomenei.

Progresyvi*.

Lietuvos žmonių pritarimo,

Savo pasiteisinime “Ke
leivio” 36-tame numery p. 
Dikinis sako, kad jis kalbė- 

kaudavo, kad socialistų nė- k9?t?^nTX K* katalikams, už tai jį ko-
ra, jųjų tik du ir pusė ssi- i respondentas ir apšmeižęs.

kuopai jie vėl gieda savo be
pročių litaniją. Rengiant so
cialistams su sandariečiais 
rugpiučio 21 d. Protesto Mi
tingą prieš Lietuvos krikš
čionių demokratų valdžią už 
įvedimą karės stovio ir var
žymą laisvės Lietuvos pilie
čių, tie musų kiaurapročiai, . T.- • ,.v.
rėkia kiek galėdami per sa- ką Lietuvos valdžia ąpkro- 
vo pliuškių “Laisvę,” kad ve musų tėvus ir brolius vi- 
niekas neitų į tą Protesto s . ai.s. mokesčiais, idąnt 
mitingą ir neaukautų nė i Pflslrmkus pinigų storapil- 
cento. Bet Lawrence’o lietu-į vnJ, k. e^on^^ algoms, ji da 
viai gerai pažįsta tų šmeiži- pradėjo varžyti jų laisvę, 
kų politiką, žino juos kaipo ■ ^drausdama jiems laisvai 
purviniausius politikierius,' kalbėti, rašyti ir rinktis, o 
ir kasgi tokių klausys. ' nepaklusniems grasindama

Visi švaresni LaAvrence'oi011^105 bausme. Ir kuomet 
lietuviai, kuriems tik pave- Pazanjrus n liAtn.

bos tikslu apjuodinti Law- 
rence’o progresyvius lietu
vius, kurie ruošė 21 rugpiu
čio protesto mitingą prieš 
Lietuvos klerikalų smurtą.

Negana to, kad klerikališ-

Tas netiesa, p. Dikini.

vo pliuškių “Laisvę,” 
niekas neitų i

jai klerikalams ir gynei poli
tinį jų kromelį. Socialistai ir 
kiti pažangus žmonės prieš 
katalikus nieko neturi ir 
melstis jiems nedraudžia; 
bet prieš politikierius ir 
žmonių mulkintojus jie ko
vojo ir kovos.

Nejaugi tamsta, p. Dikini, 
manai, kad tie du ar tris tu
zinai davatkų ir pora kuni
gų, kurie pakvietė tamstą 
čionai kalbėt, tai Lawrence 
katalikai? Ne, tikrieji kata
likai su Romos' trusto agen-

lietuvi-! pave- P?ž.an^ ?a^nęeV) lietu-tais ir politikieriais nieko
lyjo laikas, atėjo į prakalbas nutarė prieš šitokį kuni- bendra neturi.
ir išnešė Protesto Rezoliuci- smurtą užprotestuoti, tai ~
ją. Netik užprotestavo priešj am.’P\ Duom, atvažiavęs J gresyvis per --------- -----
nešvarią Lietuvos krikščio-i S1.01?31.1 klerikalų lizdą nie-'tą iškeikęs, čia ir vėl netie- 

• Va. • K1T11 I IPtllVAC l'Al.’nfn'Uia T»vL- 1.^*1___nių politiką, bet sudėjo ir 
gerokai aukų parėmimui 
Lietuvos socialdemokratų ir 
liaudininkų. Visi tų barška
lų riksmai nuėjo ant niekų, o 
rimtas darbas gavo Lawren- 
ce’o lietuvių pritarimą.

Todėl šiuomi tariu pade-J 
kos žodį Lawrence’o lietu
viams, kad jie moka atskirt 
gerą nuo blogo ir paremia 
žodžiu ir centais tuos, kurie! 
kovoja už jų brolių teises! 
Lietuvoje ir čia pas mus. i 
Prie progos patarčiau, kad j 
visi Lawrence*o lietuviai i 
prisidėtų ir prie socialistų' 
kuopos ir padėtumėt dirbt j 
darbininkų labui. Ateitis.

1V JU laineri etucju i pi anaiudo i * #
ir išnešė Protesto Rezoliuci-' f1’ smurtą užprotestuoti, tai Tamsta sakai, kad Pro- 

r “Keleivi” tams-

kini Lietuvos kovotojus už'sa. Juk “keleivis” keiksmu 
žmonių laisvę, sakydamas: j netalpina. Aš savo kores^

Jonas Butėnas, garsiausias Lietuvių Baritonas, kuris yra ideali
zuojamas savo tėvynainių Amerikoj, taip lygiai kaip ir senoje tėvy
nėje, perstata šiuos du rinkinius,"kuriuos tik Butėnas gali atlikti. Bu
tėnas kalba apie Lietuvos pinigų mainymą, kuris yra labai juokin
gas ir privers jumis juoktis.

16016-F f Jonas Butėnas, Baritonas
10'eclių | LETAI (Lietuvos pinigai)

75c. ( LEISKIT I TĖVYNĘ

ELIZABETH, N. J. 
“Laisvės” agentas apšmeižė 

vietos lietuvius.
“Laisvės” 209-tame nu

mery tilpo melaginga kores
pondencija, kurioj tūlas B. 
Krasauckas šmeižia Eliza- 
betho lietuvius, vadindamas 
juos “biznierėliais,” “nesu
sipratusiais darbininkais” ir 
kitokiais vardais.

Mat nepatiko “Laisvės” 
agentui šauni lietuvių de
monstracija 30 rugpiučio, 
kur jis negalėjo vadovauti. 
Toliaus jis piksta ir dėlto, 
kad čionykščiai lietuviai pa
sistatė puikų namą už 100 
tūkstančių dolerių, ir prie 
šito namo nepriėmė nei ku
nigo, nei “Laisvės” agento 
Krasaucko. Tiesa, apie šitą’ 
namą spiečiasi visokių pa
žiūrų žmonės: yra čia ir so
cialistų, ir tautininkų, ir at
skirų komunistų, bet kada 
Krasauckas norėjo tapti na
mo bendrovės vadu ir nuola
tos keldavo bendrovėj vai
dus, tai bendrovė šitą “Lais
vės” agitatorių išmetė.

Taigi dabar Krasauckas 
rašo į “Laisvę” korespon
denciją ir kaip įmanydamas 
niekina musų žmones, užtai, 
kad jie nenori jo savo vado
vu turėti.

Reikia pasakyti, kad Eli- 
zabetho lietuviai surengė 
didelį'ir gražų apvaikščioji- 
mą 30 rugpiučio. Žmonių 
>uvo labai daug, buvo net ir 
comunistų nemaža, ir visi 
inksminosi iki vėlybos nak- 
ies. Girdėjau,. kad namo 
>endrovei pelno iš to vakaro 
iko $2,000.

Taigi pasirodo, kad “Lai
svės” kunigas ir Romos ku
nigas mažai turi intakos 
Elizabetho lietuviuose. Ir 
vienas ir kitas stengėsi ši- 
.am apvaikščiojimui paken
kti, bet apvaikščiojimas pa
pyko kuopuikiausia. *

Taigi lai gyvuoja Eliza
betho Lietuvių Namo Bend- 

'rovė! ■ Darbininkas. .

t

(

t
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fNanjas Tarptavtiškas
, t* 3okis Trio 
xb017-f; POLKA MAK0KA

MUSŲ LINKSMOJI
l MAZURKA

ŠVENTOS LUCUOS 
16018-fMokis ,

MANO SIELOS 
ŠOKIS

Lietuviška Orkestrą 
16019-FJsantiago valgas

LA PALOMOS SERE*
NADA

VESTUVIŲ GĖLIŲ
16020-F1VALCAS

MANO SLA VOK IŠ
KAS VALCAS

Armonika Ir Klarnetas
DRAUGINGUMO 
POLKA 
PRAKILNUMO 
POLKA

Kariška Kapelija
16011-FJ MARSELIETĖ-.Maršas 

(ATSIMINIMAI Iš
1917. Maršas
Stanislovas Bagdzins-

16003-FJ Armonikos Solo
MADRALKA POLKA
PA SK ARK A POLKA

(Columbia Lietuvių 
Orkestrą 
VESTUVIŲ MARŠAS 
KLERNETO POLKA

10—coliu—75c.

16015-F

Jonas Butėnas, Barit. 
VILNIAUS KALNE
LIAI. Tėvynainiška 
Daina
KUR BAKŪŽĖ SA
MANOTA. Mylima 

.Liaudies Daina
E f NES1GRAUDINK, 160I0-F MERGUŽĖLE

l Aš MERGYTĖ
1 £ 1 STASYS. Liaud. DainalotMHM'įOL MERGELE.

I Liaudies Daina

f J. Suildanskaa, Barit. 
16006-Fj gėriau dieną.

j GĖRIAU NAKTĮ 
. LESU ANT ŠIOSVIETO

l«007FfTfiVYX£S
iwv7-r, svajonė

A. Vanagaitis, V. Di
neika ir J. Olšauskas 

16004-F-l DZIMDZI-DRIMDZI
A. Vanagaitis. Mono!. 

LF’UTBOLAS

icanc Kriaučiūnas. Ten.16005-F DŪDELĖ
IGODELĖS
f Kostas Sabonis. Barit.

16000-F-! I BERŽYNĄ EINA ONA
Į ATVAŽIAVO SVETE
LEI AI

_fJ- Ramanauskas, Ten. 
16001-F’įVINTANT AUŠRELEI 

(KAM ŠERI AI ŽIRGELI

16012-FJ

Col umbia
AM.

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA IŠDIRBYSTĖS 

GRAMAFONUS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 

muziku ir monolojristų.
Musų Krautuvėje galite gaut netik tuo* Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti. »š 
visos apielinkės h- ii tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit gerų patarnavimų. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių dtlei 
player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau 
mot d?ino« ir tokiai.

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
Aiuskit uz 2c. A tampą.

GEO. MASIL1OMS
2U BRUADMAY, —so. BUSTOM. MASS.

Tel. So. Boaton 145S J.
. ............ ..................................................... i. ,
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BINGHAMTON, N. Y. 
Socialistų piknikas.

Rugpiučio 30 d. vietinė 
LSS. 33 kuopa buvo suren
gus pikniką Plėšto giraitėje. 
Piknikas pavyko labai ge
rai. žmonių buvo gana daug'tuciją buvo per tūlą laiką 
ir visi smagiai linksminosi pasitraukęs. A. P. L. A. 11 
iki vėlybos nakties. Buvo' kp. nuo pat tos draugijos su
šokami naujo stiliaus lietu- siorganizavimo, t. y. 1919 
viski šokiai, tokie kaip da- į metų, jis buvo visą laiką » 
bar šokami Lietuvoje, ir bu- kuopos iždininku. Jį mylėjo 
vo kitokių pamarginimų. netik vietos lietuviai anglia-

Biznio žvilgsniu pasek- kasiai, bet ir svetimtaučiai ir 
mės irgi buvo geros, nes kas pastaruoju^laiku jis buvo iš
tik buvo atvežta, viskas bu
vo išparduota, ir iš rengėjų 
teko girdėti, kad pelno liko 
apie $50.00. Pasidarytą pel
ną socialistai nenori pasilai- 
kyti sau, bet didesnę jo dalį 
siunčia Lietuvos socialde
mokratams.

Reikia pasakyti, kad vie
tos socialistų kuopa savo in
taką jau muša vietos kleri
kalus. Nes tą pačią dieną ir 
netoli tos vietos, kur buvo 
socialistų kuopos piknikas, 
tik antroj pusėj kelio, buvo 
ir vietos parapijos piknikas. 
Bet, kaip teko girdėti, pa
sekmės buvo gana prastos, 
nes žmonių buvo visai ne
daug ir piknikas turėjo ank
sti užsidaryti. Tas parodo, 
kad Binghamtone smunka 
netik bolševikų, bet ir kuni
go biznis.

Tūlas laikas atgal vietos 
parapija buvo biskutį lyg ir 
pakilus ir jau kunigas manė, 
kad jis užvaldys vietos lie
tuvius. Bet pastaruoju laiku 
dalykai pradėjo virsti kiton 
pusėn. Žmonės linksta pro
greso pusėn ir remia socia
listų veikimą. Todėl socia
listai turėjo čia jau tris pik
nikus šią vasarą, ir kiekvie
nas jų buvo vis skaitlinges- 
nis. Paskutinis nusisekė ge
riausia.

Tas, žinoma, socialistams 
priduoda daugiau energijos 
ir skatina juos da daugiau 
dirbti ateityje. Daugiausia 
čia darbuojasi dd. Čižaus- 
kai, Kaminskas ir kiti.

Vytautas.

netik vietos lietuviai anglia-
. • • n . O <• -A i —

rinktas į Pildomąjį Komite
tą vietinio Lakalo Anglis
tą vietinio Lokalo Anglia

is Lietuvos velionis pafejo 
iš Panevėžio apskr., Kibū- 
rių valsč., Leveikonių kai
mo, Amerikoje išgyveno 25 
metus ir veik visą laiką gy
veno Courtney,. Pa. Mirda
mas paliko du sūnūs ir dvi 
dukteris, kurie buvo gražiai 
auklėjami. Vyresnysis sūnūs 
lankė aukštąją mokyklą ir 
velionis nuo jo daug ko tikė
josi, nes mokslas jam sekėsi 
gerai.

Velionis tapo palaidotas 
Monongahelos kapuose da
lyvaujant daugeliui netik 
vietos ir apielinkės lietuvių, 
bet ir svetimtaučių.

S. Balčana*.

BENTLYVILLE, PA. 
Perkūnas užmušė lietuvi.
Liepos 16 d. ištiko didelė 

nelaimė lietuvių šeimyną. 
Vincas Rūkas gyveno Gip- 
son mainų stuboje. Apie 
3:30 po pietų užėjo didelė 
perkūnija, Vincas' Rūkas 
stovėjo savo stuboje pas du
ris; tuom tarpu perkūnas 
trenkė i stabą, ir užmušė jį 
ant vietos. Jo moterį Julę ir 
keturis mažus vaikus baisiai 
išgąsdino.

VelionisVelionis paėjo iš Lietuvos 
Bačiūnų kaimo, Šiaulių ap
skričio ; veik visą laiką gy
veno apie Monongahela Ci
ty apielinkę ir dirbo anglių 
kasyklose.

Korespondentą*.

t
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Pirmutinis Didysis Lietuvių Suvažiavimas 
= Vilniuje =====I

atsistojo, atsiraitojo ranko- 
“Koman! į kat-

i

i

!

—Sveikas gyvas, tėve!
—Ačiū už pasveikinimą, ves ir sako: 

vaike, ba sveikata man labai !rą kampą nori griūti?” 
reikalinga.

—Ar sergi?
—Da blogiau, vaike. Mušt 

gavau. Dabar visi kaulai 
skauda.

—O kodėl gi jums taip 
nesiseka, tėve? Anądien vie
nas jūsų vyčių gavo mušti 
nuėjęs į City Point maudy
nes, o dabar pats vyčių ge
nerolas primuštas. Na, o 
kas butų, jeigu jums reikė
tų eiti į karą? Jus išmuštų 
kaip lepšes.

—Jes, vaike, tas yra sar
mata visam lietuviškam vai- 
skui, ale ką gi padarysi, kad 
taip Dievas davė.

—Na, ir kaipgi tenai atsi
tiko?

—Taigi, vaike, ir aš no
riu, kad tu man išklumočv- 
tum, kaip tas galėjo atsitik
ti.

—Ką gi aš čia galiu žino
ti? Tu, tėve, gavai mušti, 
tai tu turi žinoti ir kaip tai 
atsitiko.

—Nugi, matai, vis iš tave 
pričynios, Malke.

—Kaip tai iš mano? 
—O kaip gi ne iš tavo? 

Ar tu man nesakei pereitą 
sykį, kad ant Sudnos Dienos 
velnias gali sumaišyti Die
vui visus pienus?

—Taip, tėve, bet ką tas 
turi bendra su tavo gavimu 
mušt?

—O matai, kad turi. 
—Man tas .neaišku, tėve.

. —Olrait, aš tau paaiškin
siu. Kaip tu man prikalbė
jai apie šėtono galybę, tai 
aš nuėjau pasitarti apie tai 
pas savo kurną Kikylį, ba jis 
yra Lietuvoj zakristijonu 
buvęs ir daug žino. Radau 
tenai blaivininkų susaidės 
prezidentą ir bonką ruginės 
ant stalo. Kaip šitą ištusti
nom,'kūmas pastatė kitą, c 
kada razumas ėmė geriau 
veikti, tai pradėjom ginčy
tis, katras iš mus daugiau iš
mano. Aš, žinoma, pirmuti
nis pasikvolinau, kad dau
giausia už juos žinau, ba esu 
lietuviško vaisko generolai 
ir daugiausia galiu išgerti 
Blaivininkų susaidės prezi
dentui tas nepatiko ir jis 
man sako: “Jeigu tu esi toks 
mandras generolas, tai pasa
kyk, kas tribušoniką išra
do?” Kada aš jam atsakiau, 
kad aš to nežinau, tai jis ma
ne pavadino durnium ir pa
sakė, kad man reikia d a va
žiuoti į Valpareiso navarsi- 
tetą bulvių skusti, kur “San
daros” redaktorius mokslus 
ėjo. Tas, vaike, taip užgavo 
mano unarą, kad aš jam sa
vo šoble pagrasinau. O jis

___ t _____„_____ Ir 
! nieko nelaukdamas tėškė 
man per ausį. Aš jam tada 
į snukį; jis man už krutu, o 
aš jam per marmuzą. Ir taip, 
vaike, mudu tenai susiroka- 
vom, kad aš tą naktį ir na
mo pareiti negalėjau. Tai ką 
tu dabar anto pasakysi, Mai- 
ke.

—O ką tas gelbės, tėve, 
ką aš pasakysiu? Jeigu aš 
bučiau teisėjas, tai pasaky
čiau, kad ir tave, ir tavo kū
mą reikia uždaryt kokiam 
mėnesiui į belangę.

—Tai iš tavęs butų netei
singas sudžia, Maike. Juk aš 
šitų muštynių nepradėjau; 
aš tik gyniau savo unarą. 
Tai už ką gi man eit į džėlą? 
Ot, tam bomui, blaivininkų 
susaidės prezidentui, tai rei
kėtų džėlos, ba jis pirmuti
nis mane kirto. Na, ir tu pa
sakyk man, Maike, kokią jis 
sūrėjo tiesą mane mušti? 
Juk aš su juo kiaulįų nega
niau.

—Kam čia reikia to kiau
lių ganymo, tėve? Išgėrėt 
J vi bonkas munšaino, ir to 
užtenka.

—Žinai, Maike, aš noriu 
paduot jį po gazietas. Kaip 
:u mokytas, tai sustatyk man 
gerą korespondenciją apie 
jį. Parašyk, kad jis yra mun- 
šainieris, kad jo tėvas buvo 
arkliavagis, kad jis yra jau 
ris kartus džėloj sėdėjęs ir 
savo smerčia nenumirs. Te
gul žmonės skaito ir žino 
kas jis do per vienas.

—Šitaip rašyt negalima, 
:ėve, nes tai būti] šmeižtas 
r tas žmogus galėtų tave da 

j belangę užtai pasodint.
—Kaip tai, vaike, juk A- 

merika yra fry kontras; čia 
gali rašyt ką tik nori.

—Taip, tėve, .čia gali ra
šyt ką tik nori, bet negali 
šmeižti kitų žmonių.

—Tai kas čia man do lais
tė, jeigu bomas gali man 
ipdaužyt antausius, o aš ne
daliu ir jo vardo į gazietas 
paduot?

—Mušti taipgi nevalia, 
,ėve. Jeigu tave kas užga
no. tai turi kreiptis į val
džią ir ji mušeiką nubaus.

bę. Kad galėtumėt gerai tai, Tamsus žmogusJau mes minėjome, kad 
šiemet sueina 20 metu nuo 
Pirmutinio Didžiojo Lietu
vių Suvažiavimo Vilniuje. 
Kad musų skaitytojai geriau 
prisimintų tuos laikus ir įvy
kusį Didyjį Vilniaus Seimą, 
mes dedame čia jo aprašy
mą. tilpusį “Lietuvos Ūki
ninko” 1 num. 1905 metų, 
gruodžio 14 d. išėjusio. Pa
liekame tą aprašymą be jo
kių keitimų ir kalbos taisy
mo:

“Spalių 17 d. manifestas 
pažadėjo žmonėms kaiku- 
rias laisves; pažadėjo jis 
leisti žmonėms liuosai rink
ties ir atvirai kalbėtis apie 
savo vargus ir džiaugsmus.

“Būrelis lietuvių nutarė 
pasinaudoti ta tiesa ir pa
kviesti į Vilnių ant lapkričio 
21 ir 22 d. (gruodžio 4 ir 5 
d.) lietuvius pasikalbėti 
apie savo reikalus.

“Tas pakvietimas buvo 
apskelbtas ‘Vilniaus Žinio
se.’ Jis buvo parašytas ne j Ir paskui nesykį kildavo 
visai aiškiai, ne visiems su-Į sumišimas ir triukšmas. Bet 
prantamai, ir todėl suklaidi-j apskritai imant, susirinki- 
no nemaža žmonių. Kai ku- mas pasisekė.
rie žmonės suprato, kad Vii- ...... ..... w „v-
njuje stos nauja valdžia, ku- luvjaj ne visi bemoka betu
ri įsklausys žmonių skundus 
ir tuojau išpildys jų reikala
vimus. Atsirado Lietuvoje 
nemaža žmonių, kurie išrin
ko iš savo tarpo atstovus į 
Vilnių ir įdavė jiems visokių 
raštų, prašymų ir skundų. 
Žinoma, jų troškimai neišsi
pildė. Keliems teko tik pa
pasakoti susirinkimui apie 
savo bėdas, daugumas nė 
kalbėti negavo, kitiems teko 
savo raštus palikti tiems 
žmonėms, kurie buvo išrink
ti, kad prižiūrėtų tame susi
važiavime tvarką. Tie visi jų 
raštai nebuvo nė perskaityti 
visiems. Susivažiavimas ne
parinko nė žmonių, kurie1 mokančius lietuviškai. Pasi- 
galėtų tuos rastus peraarėn ,.odė kad tame dideliame 
’ *• **^v**o 4*/•'k I-t -w» • • « • . • «•

susirinkime atsirado tik keli 
žmonės, kurių širdyse yra 
pasislėpusi lenkų kalbos ne
apykanta. ...

“Kalbėjo ir vienas žydas, 
kalbėjo — lietuviškai; kvie
tė jis į vienybę, kartu eiti į 
darbą, kartu versti prispau
dėjus.

❖ * *

“Visųpirima buvo pakel
tas klausimas apie dabarti
nį labai sunkų musų padėji
mą, apie suirimą visoje Ru
sų valstybėje, apie tai, kas 
labiausiai mus visus spau
džia.

“Buvo nurodyta, kad mus 
slegia valdžia. Ji atima iš 
musų kareiviauti stipriau
sius vyrus darbininkus; varo 
juos Į svetimą šalį ir liepia 
žmonių kraują lieti. Valdžia 
užkrovė ant musų didžiau
sius mokesnius, akčyžes, 
muitus, išperkamuosius mo- 

i ir kito- 
. Valdžia 

j siunčia į musų kraštą žmo
nes, kurie nesupranta nė 
musų kalbos nė musų reika
lų. Valdžia draudžia mums 
savas mokyklas turėti. Val
džiai mpi kuodaugiausia 
pinigų iš musų prisiplėšti ir 
laikyti žmones tamsybėje.

“Buvo kalbama, kad jau 
visi Rusų valstybės kraštai 
sukilo prieš valdžią, jau ir 
kareivija kįla, net kai-kurie 
valdininkai reikalauja sau

suprasti, aš paaiškinsiu visus 
to susivažiavimo nutarimus. 
Paaiškinimams imsiu tą, 
kas buvo sakyta per susiva
žiavimą, tik vis tai savo žo
džiais išguldysiu.

“Atvykę žmonės norėjo 
pasipasakoti apie savo var
gus ir bėdas, tik per trumpą 
laiką negalima buvo vi
siems, kurie norėjo, išsikal
bėti. Daugelis nedrįso kal
bėti tokiame dideliame susi
rinkime. Daugiausia kalbė
jo mokslus išėjusieji ir stu
dentai : kai-kurie kalbėjo 
tankiai ir daug. Kadangi bu
vo trumpas laikas ir daug 
reikalų reikėjo apsvarstyti, 
tai nutarta buvo kalbėti vie
nam tik 10 minučių; apie 
daugelį klausimų leidžiama 
buvo tik 10 žmonių kalbėti.

“Išpradžios, kol išrinko 
tvarkos prižiūrėtojus, žmo
nės daug rėkavo, šukavo, 
negalima buvo susikalbėti.

“Vilniaus gubernijos lie-
ri išklausys žmonių skundu viškai, kiti jau užmiršo savo 

tėvų kalbą. Jie klausėsi, bet 
maž tegalėjo suprasti, apie 
ką yra kalbama. Jie prašė 
nors trumpai paaiškint jiems 
lenkiškai. Atsirado keliatas 
žmonių, kurie patįs gerai su
pranta lenkiškai, bet jokiu 
budu nenorėjo leisti lenkiš
kai tame lietuvių susirinki
me. Bet daugumas nutarė 
leist papasakoti, apie ką bu
vo kalbėta, lenkiškai tiems, 
kurie nesupranta lietuviš
kai. žinoma, butų labai 
biauru, jeigu lietuviai, patįs 
persekiojami ir slegiami, 
persekiotų savo brolius ne-

gali griauti, I p; 
riovęs nieko | N

ir nors šiokį toki atsakymą 
duoti žmonėms. Vienu žo
džiu, daugelio žmonių viltis 
griuvo, neišsipildžiusos. At
sitiko tai dėlto, kad pakvie
timas buvo, kaip sakėme, 
parašytas ne visai aiškiai ir 
paskui nebuvo tam tikrų 
paaiškinimų, koks tai bus 
susivažiavimas, ką jis darys, 
kokią galybę turės.

“Susivažiavo žmonių dau
gybė — apie du tūkstančiu 
bilietų buvo išdalyta, kiti gi 
ir be bilietų buvo įėję. Atva
žiavo žmonių iš Kauno. Su
valkų, Vilniaus ir Gardino 
gubernijų: atvažiavo iš Pe
terburgo, Rygos, Maskvos, 
Liepojaus, Varšuvos, Ode-! 
sos ir kitų miestų ir vietų. 
Buvo net ir iš Prūsų Lietu
vos. Suvažiavo daugiausia 
ūkininkų, nemaža bežemių 
ir mažažemių, buvo ir darbi
ninkų : atvyko kelios dešim
tis kunigų, nemaža studen-
tų ir mokslus išėjusių lietu-( vikupus) 
vių; atsirado ir dvarininkų! .as..sun.^eny^e7 
būrelis, i 
daug, ir tos pačios daugiau 
iš Vilniaus miesto buvo "atė
jusios.
“Vienu žodžiu susivažiavo 

Lietuvos žmonės iš įvairių 
musų tėvynės kampų ir iš 
svetur, žmonės įvairių luo
mų, įvairaus apšvietimo. Vi
siems rūpėjo Lietuvos reika
lai.

Moterų buvo ne-
*• 1 •
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ba sykį nuėjau:™*^ Jo svarbumą irverty- džia vis dar nenori galutinai 

, vis dar tik mažusJą neisiu, 
pasiskųsti, tai mane tuojaus, “ "i palengvinimus teduoda arba
r uždarė į lakupą, o ant ry- Mane pažįsta visi pohcma-jtik dar težada duoti. Todėl 
ojaus turėjau užsimokėti nai, todėl kaip tik pamato,'reikia sugriauti senąją, neti- 
lenkinę fainos. Ar tu, vaike,' tai ir ima, vistiek ar aš gėręs, kusią valdžią ir sutverti 
lori, kad aš ir vėl papulčiau1 ar ne. Užtai aš dabar ant naują geresnę Kol bus to- 
i tokius sląstus? įBrodvės ir nevaikščioju, ale kia valdžia, kokte ligšiol

-—Nebijok, tėve, jei nueisi cinu vis Silver r*-"“’ K' - 
negirtas, tai niekas tavęs ne- policmanų niekad 
ims. !”“*■

—Ale ką tu man
Juk aš pats geriau žinau, mečių pasijieškoti.

strytu, kur yra? nieko gero nebus, vie- 
" I nėra... ilab tik valgas ir bėdos. Rei-

ardyti, bet sugriovęs 
gero nepastatys.Nieko nenu
veiks ir būrelis šviesių vyrų, 
pasišventusių žmonėms tar
nauti, jeigu plačios minios 
bus tamsios, jeigu jos neži
nos, kaip reikia sutverti nau
ją, geresnį gyvenimą.

“Visiems susipratusiems 
žmonėms reikia eiti į vieny
bę, nes vienybėje tėra galy
bė. Reikia visiems jungties 
į burius ir būrelius, į draugi
jas ir draugijėles. Jeigu vie
nas žmogus pareikalautų ko 
nors nuo valdžios, tai jo nie
kas neklausys: jeigu parei
kalaus būrys žmonių, tai gal 
ir išklausys, bet neišpildys 
jų reikalavimo. Bet jeigu 
vienu sykiu ir vienodai to 
paties reikalaus šimtai tūks
tančių žmonių, tai valdžia 
turės nusileisti ir išpildyti 
teisingus žmonių reikalavi
mus.

“Todėl, negana tik mums 
vieniems lietuviams 
tarpe vieninties, 
mums susižinoti ir su kitais 
susivienijusiais Rusų valsty
bės žmonėmis, kurie to pa
ties reikalauja, — su tais, 
kuriems dabartinė valdžia 
yra, kaip koki sunki našta, 
ant pečių užgulusi. O juk 
lenkai, latviai, žydai, gruzi
nai, armėnai ir visų kitų pri
slėgtųjų tautų žmonės atjau
čia tą naštą, tą vargą. Ne
saldus ir pačių rusų žmonių 
gyvenimas, rusų ūkininkus 
nuolat jau badas kankina. 
Visi šaukia: “taip nebegali
ma gyventi.' Gana kentėti!”

“Visa tat apsvarsčius Lie
tuvių Suvažiavimas padarė 
tokį nutarimą arba kitaip 
sakant — tokią sustatė rezo
liuciją :

“Pripažindami, jog da
bartinė caro vyriausybė yra 
didžiausias musų prispaudė
jas, jog dabar prieš tą vy
riausybę pasikėlė visi Rusų 
valstybės kraštai; jogei ge
resnio gyvenimo galėsime 
sulaukti tiktai apgalėję se
nąją valdžią, — susirinku
sieji čia lietuviai nutarė:

“Šviesties, jungties ir sto
ti į kovą drauge su sukilu
siais visų Rusijos tautų žmo
nėmis.

“Paskui buvo svarstoma 
apie tai, kaip reikia permai
nyti musų krašto valdymą, 
kad visiems Lietuvos žmo
nėms butu lengviau gyven
ti.

“Dabar musų tėvynę val
do svetimi žmonės, iš svetur 
atvažiavę. Nenuostabu, kad 
jie nesupranta nė musų kal
bos nė musų reikalų. Nenuo
stabu, kad jie labiau rūpinas 
savimi, ne musų žmonėmis. 
Jie neprivalo musų klausties 
ir klausyti. Jie nusižiūrėję 
yra į aukštesnę valdžią, į Pe
terburgą. O ten sėdi žmonės, 
kurie gal savo amžį nėra 
matę nė Lietuvos, nė vieno 
lietuvio. Todėl nenuostabu, 
kad jie duoda paliepimus ir 
leidžia įstatymus, kurie mu
sų kraštui, musų žmonėms 
visai netinka. Todėl nenuos
tabu, kad musų žmonės ne
tiki valdžiai, yra priešingi 
jos sumanymams.

“Juk tik mes patįs galime 
geriausiai žinoti, ką mums 
skauda, ko mums trūksta, 
kaip reikia bėdas ir neteisy
bes prašalinti. Tik mes patįs 
tarp savęs susitardami gali
me žmoniškai savo reikalus j 
atlikti.

“Mums pirmučiausia rupi 
artimesnieji reikalai: Lietu
vos mokyklos, valsčiai, ke
liai, teismai ir tt. Taisreika- i 
tais savo krašte mes norime 
ir galime patįs rupinties; ne- i

savo 
reikia

Bet uskiuzmi, Maike, mano kia visiems šviesties, moky- reik čia mums svetimų ran- 
sneki! pypkė jau užgeso, turiu eit ties, nes tamsiam žmogui nė kų, svetimų galvų. Dabar 

ginklas nieko negelbės.!valdininkai yra iš viršaus

skyrę, sumažintų musų skai
čių, musų pajėgas, tuo ir pa
čius suvalkiečius apsilpnin- 
tų. .

“Mes žinome kad ir kitos 
Rusų valstybės tautos ir 
kraštai reikalauja sau auto
nomijos, todėl reikalinga vi
soms tarp savęs sužinoti, su
sitarti ir susivieninti bend
ram reikalui apginti. Visos 
tautos vienaip varydamos 
darbą veikiau galės išgauti 
autonomijas.

“Bet ir turėdamos jau au
tonomijas, turės jos tarp sa
vęs dar reikalų nemaža, ir 
tada reikėtų joms laikyties 
išvien, išvien ginti savo ben
drus reikalus nuo svetimųjų 
užpuolimų.

“Todėl tai Lietuvių Susi
važiavimas padarė du tokiu 
nutarimu arba dvi reąoliuci- 
ji: . 7

“1) Kadangi Lietuvos gy
ventojų reikalai galima kaip 
reikiant aprūpinti tiktai ga
vus kraštui autonomiją, — 
norima, kad visos tautos; 
kurios begyvena Lietuvoje, 
galėtų pilna laisve naudo- 
ties, — Lietuvių Susivažiavi
mas nusprendžia:

“Reikalauti Lietuvąi au
tonomijos su Seimu Vilniu
je. J tą Seimą rinks atstovus 
visi Lietuvos žmonės lygiu 
tiesiu ir slaptu balsavimu.

“Toji autonomiškoji Lie
tuva bus sudėta iš tos žemės, 
kur dabar gyvena lietuviai, 
Lietuvos branduolys, ir iš tų 
Lietuvos pakraščių, kurie 
dėl kokių-nors priežasčių 
traukia prie to branduolio ir 
kurių gyventojai norės prie 
jo priklausyti.

“2) Kadangi susirinkusie
ji Vilniuje Lietuvių Susiva
žiavime Suvalkų gubernijos 
lietuviai visi vienu balsu iš
rado reikalingu kovoti drau
ge su kitų gubernijų lietu
viais už Lietuvos autonomi
ją, tad jie, suvalkiečiai, ir su 
jais visas Lietuvių Susiva
žiavimas nutarė, kad Suval
kų gubernijos lietuviai rei
kia priskirti prie visos auto
nomiškosios Lietuvos.

“Santykiai su kitomis Ru
sijos šalimis bus paremti ant 
sandaros pamatų: visos ša- 
lįs bus lygios, gyvęs vieny
bėje, visos jos darys vieną 
galingą valstybę.

“Kaip ir kada mes galime 
gauti autonomiją? Juk nie
kas jos geruoju neduos, nie
kas tuo nesirupįs, jei mes pa
tys to neišreikalausime. Bet 
reikalaujant reikia aiškiai 
žinoti, ko ir kodėl reikalau
jame ir turėti galybę; šiaip 
tie musų reikalavimai nebus 
išpildyti. Reikia todėl švies
ties, vieninties tarp savęs ir 
su kitų tautų žmonėmis; rei
kia tuojau pradėti darbą; 
reikia griauti tą, kas yra ne
tikusio ir pradėti statyti 
naują tvarką iš-pat pamatų, 

mums tuojau praša

lę tarp jų gyvena. Bet yra tik rusina musu kraštą;** rei
kėtų, kur gyvena nedaug kia nebemokėti jiems algos, 
bekalbančių lietuviškai, ir ...........................................
cokių vietų, kurioms arti Vil
niaus miestas, kurios iš senų 
senovės turi daug visokių 
reikalų su Vilniaus miestu ir 
su lietuviais. Tokios vietos 
galės prisidėti prie Lietuvos 
autonomijos, jei tik patįs 
žmonės to panorės: per prie
vartą negali spirti, kad jie 
prisidėtų prie musų.

“Lenkai irgi reikalauja 
sau autonomijos su seimu 
Varšuvoje. Daugelis lenkų 
priskaito prie savo krašto 
ir visą Suvalkų guberniją. 
Ligi šiol ji vis buvo prie I^en- 
kų . skiriama, turėjo daug 
vienodų su Lenkija įstaty
mų. Suvalkų gubernijoj da
bar gyvena apie 400 tūks
tančių lietuvių. Jie prie Len
kų pasilikę, nuo musų atsi-

•askiriami ir atstatomi. 
Jums reikia, kad jie butų 

pačių žmonių renkami, pa
mokami ir atstatomi. Visi 
suaugę žmonės turi tiesą 
rinkties iŠ savo tarpo išmin- 
tingesniuosius ir doresniuo- 
sius, kurie galėtų visos Lie
tuvos reikalus žinoti ir mo
kėti ir mokėtų juos aprūpin
ti. Ką tie viso krašto išrink
tieji žmonės nutars, taip ir 
turi būti daroma. Tokį žmo
nių susirinkimą vadiname 
Seimu. Jau reikėtų rinkties 
Vilniuje, tame didžiausia
me, seniausiame Lietuvos 
mieste, senovės Lietuvos 
sistapilyje. Į tą Seimą turėtų 
patekti visų Lietuvoje gyve
nančiųjų tautų atstovai: tu
rėtų dalyvauti jame ir žydai 
ir lenkiškai kalbantieji žmo
nės, kad ir jie galėtų apie 
savo reikalus papasakoti, 
kad ir jų reikalais galėtų ru
pinties Seimas. Tarp visų 
tautų ir tikėjimų turi būti 
lygybė! Visi lygiai turi rink
ti savo atstovus, visi lygiai 
pagal turto didumo turi mo
kesnius mokėti, visiems vie
nodas teismas turi būti ir tt 
Iš surinktųjų visoje Lietuvo
je mokesnių turi būt duoda
ma tam tikra dalis žydų, len
kų, rusų ir kitų tautų moky
kloms ir kitiems jų reika
lams. Jeigu žydų butų de
šimta visų Lietuvos gyven
tojų dalis, tad jų reikalams 
turėtų būt duodama dešim
toji dalis iš surinktųjų Lie
tuvoje mokesnių.

“Mes, reikalaudami Lie
tuvos Seimo Vilniuje, nerei
kalaujame dabar atsiskyri
mo nuo Rusų valstybės. Jei
gu dabar Lietuva atsiskirtų 
nuo Rusų valstybės, tad ga
lingieji kaimynai mus visiš
kai galėtų suspausti viso
kiais muitais ir suvaržymais. 
. “Mes dabar nereikalauja
me atsiskyrimo, mes tik sa
kome, kad Lietuva savo na
mų reikalais pati turi rupin
ties, pati sau įstatymus turi 
leisti, pati sau mokesnius 
paskirstyti. Visos Rusų vals
tybės reikalai turi būti atlie
kami aukštesniosios val
džios, kuri bus Peterburge 
arba Maskvoje, ir bus taip 
pat visų žmonių išrinkta. 
Toji aukštesnioji valdžia 
turi sužinoti su kitomis vals
tybėmis, ji turi rupinties 
muitais, gelžkeliais, pačta, 
kareivi ja ir kitokiais valsty
bės reikalais, kuriuos bus 
sutarta palikti aukščiausia
jai valdžiai. Visais kitais 
Lietuvos reikalais turėtų ru
pinties Vilniaus Seimas. 
Toksai krašto sutaisymas 
vienu žodžiu vadinasi auto
nomija. Taigi ir sakome, 
kad Lietuvai reikalinga au
tonomija.

“Kur gi tos Lietuvos auto
nomijos ribos turi būti? Pir
mučiausia, žinoma, prie Lie-___
cuvos turi būti priskaityti vi- Reikia i____ ______
si lietuviai ir tie žmonės, ku- lint rusus-mokytojus, *kurie

: rei-

nebeduoti buto ir reikalauti, 
kad jie išsikraustytų; į jų 
vietą tuojau, nieko" nelau
kiant, reikia samdyti savo 
žmones, kurie apsiimtų švie
sti vaikus suprantama ir vi
siems mums brangia kalba.

“Ir valsčiuose reikia tuo
jau pradėti daryti permai
nas : pašalinti netikusius 
raštininkus rusus, kurie vis
ką valdė savaip, ska ūždami 
žmones ; į jų vietą pasam
dyti reikia saviškius, kurie 
mokėtų ir norėtų žmonėms 
tarnauti, ne ant jų ponauti.

“Vienu žodžiu, reikia tuo
jau išsižadėti visų netikusių 
valdžios tarnų ir į jų vietą 
išrinkti žmones, kūne tikrai 
žmonių reikalais laipintus.

i
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• _________ parodo kiek tie tamsybės tistai mokinasi Vaičkaus
LAWRENCE, MASS.

Ir mano žodi* apie vietos 
socialistų ir sandariečių 

bendrą veikimą delei Lie
tuvos žmonių laisvės.

Kadangi 20 birželio krik
ščionių demokratų blokas 
uždėjo Lietuvos žmonėms 
naują jungą, o tuos kurie 
gynė žmonių laisvę, jėga 
prašalino iš Seimo, tai socia
listai ir sandariečiai Ameri
koje pradėjo veikti bendrai. 
Dėlto ir Lavvrenee’o mieste 
tos dvi srovės sudarė bendrą 
komitetą. Bolševikų nepri
ėmė, nes jie nepripažįsta 
demokratijos ir yra tokie 
pat despotai kaip ir klerika
lai : kaip Lietuvoje, taip ir jų 

. “matuškoj" Rusijoj nėra žo
džio, spaudos ir susirinkimo 
laisvės, politiškus prasikal
tėlius kiša kalėjimuosna ir 
žudo. Antra, bolševikų čia 
kaip ir nėra. Iš visų jų “tre- 
jų-devynerių” susaidžių li
ko tik apie pusė tuzino “sa- 
piorų,” pasivadinusiu “L.
K. Biuru.”

Pašalpinės draugijos čia 
politika neužsiima, todėl ir 
ne buvo kviesti jų delegatai. 
Kad greičiau prieiti prie 
tikslo, draugijos buvo prašy
tos tik prisidėti auka ir bal
su ant masinio susirinkimo 
21 rugsėjo. Bet pasirodė, 
kad pašalpinės draugijos 
keturi tam tikru fondų, o iš 
pašalpos fondų jau senai 
nutarė niekur pinigų neskir-i 
ti, tik. pašalpai ligoje ir po
mirtinę ;< todėl jos prisidėjo 
tik’.-savo balsu, atėjusios ant 
masinio protesto mitingo.

Kliūbai ir kitos organiza
cijos prisidėjo ir aukomis. 
Lietuvių" .Ųkėsų* Kliubas 7 
rugpiučio šūsirinkime; nuta
rė vienbalsiai cfaĮyvaiM pro
testo mitinge ir davė saVo 
gražią svetainę veltui. Gi
L. T. K? paaukavo $50.00. 
Lietuvių Tautos Katalikų 
Parapija paaukavo savo 
parką su gražia šokių sve
taine piknikui tam pačiam 
tikslui. “Keleivis” paauka
vo skelbimą pikniko, kuris 
įvyko 23 rugpiučio ir pelno 
davė $71.00 su kaupu. Mo
terų Birutės Kliubas aukavo 
$10.00. Todėl minėtos drau
gijos yra vertos to vardo ir 
garbės, kokią jos nešioja, 
kad neužmiršta savo brolių 
kovotojų už Lietuvos žmo
nių laisvę.

Masinis mitingas.
Rugpiučio 21 d., š. m. at

sibuvo Lawrence’o lietuvių 
masinis mitingas, kad už 
protestuot prieš Lietuvos 
klerikalų sauvalę ir trempi
mą Lietuvos konstitucijos.

Atėjus paskirtam laikui, 
žmonių prisirinko pilna Lie
tuvių Ukėsų Kliubo svetai
nė. Pirmas kalbėtojas buvo' 
gerb. S. Michelsonas, “Kel.” 
redaktorius iš Bostono. Jisai 
pasakė griausmingą prakal
bą, sakydamas: “Nejaugi 
mes Atsižadėsi m tų aukų, 
kurias mes aukavome nuo 
1905 m. savo krauju ir gy
vastimis, kad išliuosavus 
Lietuvą iš po caro jungo? 
Musų žodis išsipildė: revo
liucija nušlavė carą ir kai
zerį, Lietuva liko nepriklau
soma respublika. Bet dabar 
ja užgulė šlykštus klerika
lizmo slibinas ir smaugia. 
Varde Lietuvos darbininkų 

•kviečiu jumis kovoti tolei, 
kolei nusuksim tam slibinui 
galvą” ,

Svetainė uzė nuo delnų 
plojimo. Eina kolektoriai, 
bet nei vienas nesikelia nuo 
savo vietų visi, kiek kas ga- 
u aukauja, išskyrus keliatą 
fanatikų komunistų ir vy- 
či.’ Sui Inkta $37.00 su kau
pu. Pabartum! vasaros sezo
nu prakalbose . .’rinkti pas 
mus tiek pimerų, tai y. 
buklas. Rengt jai niekaa te 
nesiii’/ėin.

Kalbt>

apuokai turi čia i
Nors jie čionai dirbo iš vie
no su klerikalais ir vieni ki
tų žodžius kartojo kunigų

V. M. Čekanauskas, “Sanda- į 
ras” sekr. Svetainė taip-pati 
ūžia nuo delnų plojimo. Pir- v ____________  ____ _
mininkas perskaito rezoliu-, “Darbininke” ir komunistų I 

_____ Lavvrenee’o pa-' 
už priėmimą, pakelkite deši-, bangus lietuviai jų nepa-į

įntekmės. Dramos mokykloj.
« $ ♦

• . I
Gal niekas musų mieste 

taip draugingai nesugyvena, 
kaip munšainieriai. Jie nesi- 

:skirsto partijomis. Verda.

Vengk Dantų Negerovių
Naudokit Colgate’s

ciją ir klausia publikos, kas 
už priėmimą, pakelkite deši- j • 2_____
nę ranką! Pakėlė visa sve- klausi Taigi pažangiau;munšainą, šinkuoja, geria iri 
tainėje esanti publika, taip bendras veikimas komuniTįdainuoja, o ką tu jiems pa
kari pirmininkas nematė jau tain jr klerikalams vra di-TQ,‘',o,‘ T,bf‘15 tozl° 
nei reikalo klausti kas prieš.'džiaugias smūgis, o Lietuvos; 
Rezoliucija nutarta pasiųsti žmonėms parama. Jeigu vi-’ 
į Lietuvos Seimą, ministerių ^ Amerikos lietuvių Uoliu-‘ 
kabinetui, Lietuvos prezi- nijos bendrai veiktu, tai 
dentui, Lietuvos atstovybei'................................  *
Amerikoje ir į laikraščius, 
“Keleivin,” “Naujienoms”, 
“Vienybėn” ir “Sandarom” 
Lietuvos laikraščiams — 
“Socialdemokratan” ir “Lie
tuvos Ūkininkam”

Piknikas.
Rugpiučio 23 d. atsibuvo 

bendro komiteto surengtas 
piknikas. .Žmonių buvo v i- 
dutiniškai ir visi gražiai 
linksminos ant tyro oro. Bu
vo draugų iš Bostono ir iš 
kitur; buvo ir prakalbų; 
kalbėjo Paulauskas, Gegu
žis ir vietos Dr. Mikolaitis; 
bet Dr. Mikolaitis norėjo 
peikti šitą musų darbą. Aš 
patarčiau, kad vietoj peiki
mo, daktaras geriau paau
kautum keliatą dolerių Lie
tuvos socialdemokratams, 
kurie kovoja už žmonių lais
vę ir gerovę, taip kaip pada
rė Bostono advokatas F. J. 
Bagočius ir kiti inteligentai. 
Ką padarė bendras frontas?

Visųpirma, bendras fron
tas subui ė visus Lavvrenee’o 
progresyvius lietuvius į krū
vą ir sudarė tokią spėką, 
kokios Lavvrenee’o pažan
gieji lietuviai dirbdami at
skirai niekad neturėjo-

Antra, bendras frontas 
davė moralės ir materialės 
paramos Lietuvos kovoto
jams už žmonių laisvę — so
cialdemokratams ir valstie- 
čianįs liaudininkams, ir už
davė gera ausinę Lietuvos

'ateinantįs rinkimai į Lietu- 
i vos Seimą butų laimėti so
cialdemokratų ir valst. liav.-Į 

Alininkų.
Lietuvos Pilietis.

daiysi. Tiktai tada jų vieny
bė plyšta, kada Piteris su 
žvaigžde pasirodo.

♦ ♦ ♦

Chicagos miestas 
jo, kad nepritruktų 
gano ežere vandens, 
vojo įvesti “miterius.

I

davė gerą ausinę Lietuvos 
klerikalams.

Trečia, bendras pažangių
jų darbas n'umaskavo komu
nistų liekanas,. kurie da vis 
iki šiolei dangstydavosi sa
vo veidus darbininkų ir pro
gresyvių maskomis. Dabar 
Lavvrenee’o -visuomenė pa
matė, kas jie per vieni ir 
kam jie tarnauja. Nes kuo
met pažangi musų visuome
nė čia rengėsi prie protesto 
mitingo, tai komunistai 
šmeižė šitą darbą šlykščiau
siu budu savo laikraščiuose. 
Tas reiškia, kad komunistai 
nori kad Lietuvoj butų prie
spauda. Todėl kuomet atsi
lankys į draugijas ar į sta
bas tie demagogai prašyt 
almužnos, ar rinkti savo ka- 
zionos “Laisvės” prenume
ratą, tai žmonės žada vyti 
juos laukan ir neduoti nei 
cento išdavikams. Tegul jie 
einą pas rymiokus.
Klerikalai ir jų sėbrai ko-* 

munistai bejėgiai.
Kaip tik pasklido žinios, 

kad čionai susidarė iš socia
listų ir sandariečių bendras 
frontas, tai klerikalai ir ko
munistu liekanos baisiai su
sirūpino. Jie pradėjo organi
zuot. visas tamsybės spėkas, 
kad pastoti kelią Lavvrence 
pažangiajai visuomenei. 
Kun. Virmauskis paskelbė, 
kad rugp. 18 d. čia kalbės po 
jo bažnyčia iš Lietuvos at
važiavęs kun. šmulkštis; 
mat, manė sutrauksiąs pub
liką ir užkenksiąs Lawren- 
ce’o pažangiajai visuome
nei. Skelbė, kad kalbėsiąs 
ir “Dzimdzi-Drimdzi” na
rys J. Bikinis. Bet į jų pra
kalbas susirinko tik keletas 
davatkų, ir viskas. Komunis
tų liekanos norėjo tą patį 
padaryti ir šaukti Bimbalą 
ant ratunko, bet neturi pini
gų, tai pradėjo rašyti ir rėkti 

šte-gvoltą per savo kazioną 
“Laisvę,” purvindami bend- 

| ro L?nto veikėjus. Bet jų 
antras kalbėtovisa trinsa šuo nunešė ant'

Pajieškau brolio Aleko MenkeliuM 
paeinančio iš Maldočionių kaimo, Pu
šaloto valsčiaus. Biržų apskričio. 10 
metu atgal dirbo mainote Pittston. 
Pa Kas apie jį žinot malonėkite pra
nešt, turiu prie jo svarbų reikalą. 

MRS. B. KAZLVW (39)
180 Pearl Street, Brvoklyn, N. Y.

Pajieškau savo vyro Jono Budr»-c- 
kio, paeina iš Raseinių parapijos. Pa
kautų kaimo, 25 metų senumo. 5 (>ė- 
dų 8 colių aukščio. Iš amato jb yra 

I “džitnės šoferis.” Birželio 25 d. jis 
! prasišalino pats būdamas kaltas dėl 
pinigiškos netvarkos. Sugrįžk, bus 

1 viskas dovanota. Pasigailėk 7 metų 
sunaus Jonuko ašarų. Vaikas kasdien 
klausinėja, kada pape pareis. Kas pir
mas praneš jo adresą, tam skiriu 5 
dol. dovanų. (39)

KAZIMIERA BUDRECK1ENĖ
358 Bond st., Elizabeth, N. J.

Colgate’s yra toks dantų valytojas, kuris 
valo taip gerai, kad tvirtus dantis lengva 
turėti. .
Jis prašalina priežastį dantų gedimo, taip 
pagelbėdamas užiaikyt dantis sveikais. 
O sveiki dantis taip reikalinga prie gro
žės kaip gražios akis ir švelni oda.

I
i
I

I
Į 

pabi jo- 
Michi- 
Sugal- 

že
miau namų savininkams vi
dutiniškai reikėdavo mokė

ki už vandenį $15 į metus, o 
‘dabar, sakoma, reikėsią mo
kėti net $60. i

Chicagoje ant visko yra

P1?1 j šunis, arklius, automobilius 
”‘p-iir kitokius gvvunus mokės-į 

’jčius. Juokdariai sako, ar ne
reikės tiktai mokėti taksų 
už žiurkes, tarakonus ir ki
tus gyvūnus, kurių čia ne
trūksta.

Kun. Mylibobas.

CHICAGO, ILL.
Smulkios žinios.

/l ies kiek metų Į “miteliai,” reikia mokėti už
poile susitveie Senberniui- 
Kliubas, netr-iku-. jis mirė. 
Buvo posėdžiauta, galvot : 
šutve i’ Liaudies Universi
tetą, bet vietoj universiteto 
susitvėrė tiktai golfo kliu- 
bas. Tūli vadina jį mokykla, 
kur mokinama kaip bolcs 
mušti.

Jeigu vyras parėjęs iš dar-i 
bo neranda savo pačios na
miegai nuėjęs kliuban ten J 
atranda. Jeigu pacientas at-j 
ėjęs į daktaro ofisą neranda 
daktaro, tai nuėjęs kliuban 
ten jį suranda. Kaip pas 
amerikonus “džiazas” įėjęs 
į madą turi nemažai reikš
mės jų gyvenime, taip pas 
Chicagos lietuvius dabar 
golfas. Jie tiktai ir svajoja 
apie golfą. Rengia visokius 
turnamentus, lavinasi net 
sukaitę, kiti ir naktimis ne
miega. prakaikuoja, kliube 
muša boles.

Sako, kad reikią labai di
delio mokslo, kad galėjus 
golfą lošti. Juokdariai pasa
koja, kad vienas žmogelis 
įstojęs golfo mokyklon ne
mokėdamas matematikos 
(Jis mokėjęs tiktai “lietu
višką aritmetiką”), ir dėl*to 
turėjęs apleisti “škulę.”

Vienas daktaras pasakė, 
kad golfas geriausia lavinąs

I

I

I

25c
Didelės Mieros

į PARSIDUODA BlčERNĖ IR GRO.
I ŠERNE, ant jrero kampo, apiclinkė 
į daugiausiai apgyventa lietuviais ir 
lenkais; biznis išdirbtas per ilgus me-

1 tus; randa nebrangi. Pardavimo 
vi r* 4 o i c nuoiubirtcin T\» V*L'i, 1 i tiuli

APSIVED1MAI
Pajieškau ap.sįvedimui pabuvusios 

merginos arba našlės nesenesnės 43 
metų; aš esu 43 metų, nevedęs, iŠ 
amato esu pečkuris. Meldžiu arčiau 
susipažinti per laišką ir prisiųsti sa
vo paveikslą. Vyrai nerašinėkit.

PAUL SHADOL
W. Pratt st., Baltimore, Md.pardavimai

ka. Velionis buvo laisvų pa- PASNINKAUJA IR MEL-. ^ke££,PeT^!iu pirkėjui’ GaU
žiūrų ir gero budo žmogus.: 
Jis mėgdavo sueit su drau- : 
gaiš ir kaimynais pasikal-Į 
bet. Seniau, kada lietuviui 
skaitlius šioj apielinkėj bu- i 
vo didesnis, jis buvo žymus į 
veikėjas jų tarpe; bA dabar,: 
kada lietuvių skaitlius nu
puolė, jis vedė ramų šeimy
nišką gyvenimą. Stasevičius 
buvo šiek-tiek prasigyvenęs, 
turėjo savo namelį ir darži
nę. Šituo turteliu jis su savo 
šeimyna džiaugėsi ir gėrėjo
si, bet gamta jo nepasigailė
jo ir nukirto'jam gyvastį.

___ _ _ ___J Velionis 8 d. rugpiučio 
30 rugpiučio pikniką ir irt- tapo iškilmingai palaidotas- 
dirbo virt $50.00. Iš uždirb-/nt airių katalikų kapinių, 
tu pinigų kuopos susirinki-] Lai būna lengva jam įlsū- 
me nutarta paskirti $33.50. tis šios šalies žėmelėj. . ....... . __
Lietuvos Socialdemokratui . Angliakasių streikas. !5 prapuolė, kurie veikiausia 
Partijai. Be to da buvo likę; . . . .. '-. :. .. r f ,E’ nP1-<rArp$6.50 nuo “Bendrojo Kpmi-* .^aip visiems jau žinom:’, taip pat bus pngeię. 
teto” veikimo, kuriuos taip kietoj»igli^s maineiįai 1 d. iirAV/l 1111 A I
pat socialdemokratams pa-' ls63° stieikan o ka- PAJIESKOJlMAl
skirta. Tuo budu ir susidarėmusV nneste^s jia

’ j kietųjų anglių apskrity, tao 
" šiais metais Binghamtono ir mus maineriai išėjo kovon 
LSS. 33 kuopa vra davusi ,
Lietuvos drauganis jau S80.1. Kompanijos savininkas r... 
Šita suma susidarė šitokiu l131“13 .?“3rd.v’t u.nlW: br3t

•bandė sugundint darbini 11- I Pajieškau savo vyro Jurgio Budrec- 
kus, siulvdamas 10 urocentu kaimo. 35 metų senumo, 5 pė-

- - - - - • - * viskas dovanota. Pasigailėk sūnų Jo-
! nuko ir Jurgio ašarų. Vaikai’ kasdien 
* Z * .

Pajieškau Anastazijos Rimkaitčs, 
’l kuri 4 metai atgal gryveno New York 

City, o dabar nežinau kur ji gyvena. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ją 
žinote, malonėkite pranešti šiuo ad
resu: MIKE DOVIDAITIS

Bldg. 78 Q. M. Corps.
Fort Hatvard, Md.

BINGHAMTON, N. Y.
Socialistai siunčia da $40 
Lietuvos socialdemokra

tams.
Binghamtono socialistai 

siunčia Lietuvos socialde
mokratams $40.00.

Musų kolonija čia nėra 
didelė, bet ji visuomet atsi
liepia į gyvus musų visuome
nės ir tautos reikalus.

LSS. 33 kuopa surengė'

dirbo°vi'rt'$50.bb’’ Iš uždirb-‘ ant airių katalikų kapinių.

l
I

protą. Yra gerokas skaičius’budu Lietuvos Socialdemo- įam visiškai nepasisekė 
lietuvių, kurie jau daug m>:kratų Partijos Ręmėjų Fon , ““ ~. TT ‘ /....
tų kaip praktikuoja golfą,.do nariai sumokėjo mėnesi-. T*- siūlydamas 10 procentų 
bet dar nei vienas jų netapo, nėmis duoklėmis $6.50, ku- algos daugiau, idant jie eitų 
džiktcii'u, advokatu av kito*. huvo nusiusti i C'hicajya ciklaužiauti, bet is O00 kiu. Bet daugeliui yra žino-  ̂S šmoteliui ka^? Apninku nei vien:-< negri- 
ma, kad vienam sportui bole LSDP RP iždininkui. Išva-' -° kasyklas.

.Darbai šioj apiclmkėj ėjo 
visai prastai pereitus du me
tu. Per visą tą laiką mamo
nai gaudavo dirbt tiktai po 
2 3 dienas į savaitę, lodei 
e abar„ t heda’hė užėjo, 
daugelis žnc.i i t liko be pi
ningų, o kiti da ir skolų turi, 
ir jei streikas tęsis ilgai, kaip 
išrodo kad bus, tai bus netik 
vargo, bet ir bado. Bet dar
bininkai yra pasiryžę laimė
ti kovą ir galima užsitikrini, 
kad nei vienas negrįš pakol 

‘____
Pustelninkas.

pavojingai palaužė kojos žiuoįant 
kaulą. j C™ _ '

Kada ta “škulė” įsikūrė,' $33 59 ’
i Lietuvą draugui 

Čiurlioniui buvo sumesta 
. . ____  Šitie pinigai buvo

tai lietuviški daktarai net įduota paiTežti į Lietuvą 
savo ofisus buvo uždarę, nes tiesiog LSDP. Centro Komi- 
visi buvo tenai “bizi”... tetui. Gi šiomis dienomis

* * * $40 nusiųsta drg. Bielinio
LSS. VIII Rajonas suren- vardu tiesiog į Kauną.

gia išvažiavimą, į kurį šuva- ■ Surinkę iki šiol $80, 
žiuoja pašalinės draugijos ir binghamtoniečiai draugai 
kartu laiko bendrą progra- , tikisi, kad iki metų pabaigos 
mą. Liet. Soc. Jaunuomenės jie sudarys pilną šimtinę. 
Lygos nariai tucr pačiu laiku Į Daug garbės už tą darbą 
S ir ii?7<XT<7T r, ik!auw'''’^T'5 •Ci^aus' >«>>« už^ 
Kacl ir jie i engia savo įsva- kams, visiefns kuopieciams 
žiavimą. Bet jie sugulę į au- jr artimiems draugams, kaip 
tomobilius išdulka į Palos lybiai i:-±.-: ------------- ’
parką ir ten su merginomis Binghamtono visuomenei, 
traukia golfo ir tennis lošti. kurj remįa musų darbuotę ir 
Paskui jie vėl garsinasi laik- tuo budu padeda mums pa-: 
rašty, kad nuveikę dideli remtj Lietuvos darbo žmo- _______ ±_____ o

visuomenės darbą. njų partiją — socialdemo- kįų nors slaptų taisyklių,
Lygieciai vien sportu tik-kratus. ...» {Nevv Yorko banditai perei-

P. B. Balčikonis. Tą sąvaitę nušovė ir sudegi-
LSS. 33 kp. sekretorius, no automobiliuje vieną savo 

sėbrų, Morisą Grossmaną, 
29 metų žydelį, kuris Nevv 
Yorko policijai buvo žino
mas kaipo plėšikas ir galva
žudys. Jo kunan buvo suva
lytos 4 kulipkos, rankos su
rištos užpakaly, paskui jo 
kūnas uždarytas automobi
liuje ir automobilius uždeg
tas. Numeriai nuo automo- 
biliaus buvo nuimti. Tai at
sitiko nakties laiku ant East 
Side, žinomam vagių ir raz- 
baininkų distrikte.. Kada 
automobilius pradėjo ant 
gatvės degti, tuojaus pribu
vo ugnagesiai u ugnį užge
sino, bet automobih a u.- ap- 
n ušaiai u sU-ga.- buvo jau 
nudegę; Bandito lavona< i»- 
ei buvo apsvilęs

visi buvo tenai “bizi”...

tai ir užsiima. Ne nuo vieno 
tenka išgirsti sakant, kad 
LSJ. Lyga virto sporto drau
gijėle, nes pas juos sportas 
gulant, sportas keliant — 
sportas ir sportas. i 

I

Bridgeporto “fišiukės” 
rengdavo balius didžiau
siuose miesto koteliuose. 
Ten susirinkdavo tiktai po
nios, poniutės,# poniulytės, 
joniutėlės ir panelės. Kai 
tada užsiprašydavo vieną 
eitą poną. Dabar jos labai 
susiinteresavo golfu. Sako, 
nors laiką turį kur praleisti.

♦ $ ♦

Iš daugelio dramos sąjun
gų, jau ne vienas narys neži- 
no, kuriai sąjungai jis pri

minėse ant klauso Tiktai žinome. k:id

DŽIAS, BET LIETUS 
NELIJA

87 Chestnut La«rence. Mas*. 

PARSIDUODA DU SERAI.
i 

. šėr»i 
-gerai pakilę ir verti pinigų. man 
| dabar labai reikalingi pinigai, nes 
turiu savo užsiėmimų, tad parduodu 

'po $100. Klauskit apatiškai arba per 
laišką. (40)

JOS A. PECHUUS
1219 E. 83-rd st., Cleveland. Ohio.

Vartoti Upright Pianai $20.
Emerson $35. Everett $40, 

Chickering $50.
Daugelis kitu parduodam už ma

žiau kaip trečiajai) tikrosios kainos. 
ITaip vartoti ir nauji Player Pianai 
labai pigiai. (39)

COLONIAL PIANO CO.
104 Boylsion st., Boston. Mas*.

Luitai 30 Ruiią ■
Prisiųškit 2 centu.štampą, gausite 

kataliogą. (37)
GRIKSONIO SPAUDA

> 233 N. Ciarion »t.; PhiŪdelphia, Pa. 
. —• ...

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYTAS

Jfes dirome pairelkslus ine vien ant 
popieros, kaip papra*tai,bet įr aMcei- 
lulojd medalionus. Kiekvieną tokį p*- 
velkslą-medalioną apdirbame «u tin
kamais spalvuotais 
Darome 6x9 dydžįp. 
galitMT'paštatyti ari pakabinti—tiB. 
karnas visur. Jis nesuduž, nenupluks. 
Prireikus gali numazgoti. Kaina $2.00. 
Prisiųsk mums savo arba savo myli
mųjų paveikslėlį, o mes padarysime 
Tamstai vieną tokį gražų medalioną.

Siųsdamas užsakymą pažymėk kaip 
nori, kad butų padarytas: per pus 
(bust), ar čiela figūra. Su užsakymų 
siųskite ir pinigus arba galėsite už
simokėti ant pašto, kuomet paveiks
lą aplaikysit—kaip norite.

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

THE TAUNIS STUDIO
KULPMONT. PA.

Pietinėse valstijose senai Bridže*ater KooperatyTė* Bendrovės 
jau nebuvo lietaus ir saulė i Geros čeverykų išdirtystės. šėrai i, . . . , , v.. . . 1 perai nak:le ir verti Bitumi. bet man; baigia viską džiovinti. Far- 

j meriai tose valstijose tam- 
isųs, todėl pereitą nedėldie- 
nį jie pasninkavo ir meldėsi, 
kad Dievas susimylėtų ant 
jų ir duotų lietaus. Bet lietus 
kaip nelija, taip nelija. O 
Georgijos valstijoj jau ir šu
liniai sausi.

PER LIETŲ PRIGĖRĖ 
17 ŽMONIŲ.

! Washingtono .

I

valstijoj, 
jWenatchee apielinkėj šį pa
gedėlį “praplyšo debesis” ir 
pasipylė toks lietus, kad 12 
žmonių atrasta prigėrusių ir

; '.j ' • ’ r
! Anelė Kuiziniutė ir Danėlė Kuizi- 
niitė pajieškom savo motinos Agotos 

• Kuizinienės. po tėvais Plukiutės. Mel
džiam atsišaukti, ar kas žinot prašom 

’ pranešti, o mes busim labai dėkin- 
. ANELĖ KUIZINIUTĖ 

1103 Main st., Portale, Pa.

I
1

ir visai progresyveu banditai NUŠOVĖ IR
SUDEGINO ?AVO 

SĖBRĄ.
Turbut už peržengimą ko-jka.-

____ .1__ x__ a <‘ia

Pajieškau švogerkos Liudvikos Ra- 
palienės-Kybartytės, paeina iš Kal
niškių, Luokės valsčiaus, Telšių apsk. 
Ji gyveno Chicagoje. Meldžiu atsi
saukt. arba kas žinot kur ji randasi, 
malonės pranešti, už ką busiu dė
kingas.

MR. J. STEPONKUS
15 Frobel street, Simpson, Pa.

Pajieškau draugo Jurgio Andrulio, 
jis gyveno Argentinoj, aš išvažiavau 
Amerikon 1918 metais ir nuo to laiko 
nieko nežinau: taipgi pajieškau dėdės 
Povilo Danieliaus iš Lietuvos paeina 
Spičų kaimo, Šiaulėnų vaisė., Šiau
lių apskr. Kas apie juos žino malonės 
pranešti VINCAS KRISCIUS

45 Mili Street, New Havcn, Conn.
I

'-1

MILDRED, PA.
Mirė Stanislovas Sta- 

sevičius.
Rugsėjo 5 d. persiskyrė šu 

šiuom pasauliu Stanislovas 
Stasevičius, 50 metų am
žiaus lietuvis. Velionis buvo 
senas šios apielinkės gyven
tojas ir buvo visiem gerai ži
nomas. Jis paliko dideliam 
nuliudime moterį ir penkis 
vaikus. Scrantone taipgi pa
liko seserį. Paėjo iš Suvalkų 
rėdybos.

A. a. Stanislovas ilgą lai
ką sirgo širdies liga ir nors 
visokie bandymai buvo da
romi pagerint jam sveikatą, 
visgi jis tapo šitos ligos au-

į

vnr>a<

Pajieškau Aleksandro Kuzmo ir 
jTofilčs Klučiuniutės. paeinančių iš 
i Račių kaimo, Seinų parapijos. Suval
iau rėdybos, pirmiaus gyveno Hano- 
I ver. Pa. Malonėkit atsišaukti arba 

s žinot kur jie randasi pranešti, už 
.a busiu dėkingas. (38)

KAROLIS PALIONIS
101 Oak St.. Laurence. Mass.

Pajieškau savo švogerio Juozapo 
Dundulio. Pradžioj karo gyveno E. 
Millinocket, -Me Paskiaus 1916 me
tais isvsfžiavo i U’aterbury ir po šiai 
dienai neturiu jokios žinios. Meldžiu 
jo paties atsišaukti arba žinantieji 
ma'ončkite pranešti, už ką busiu la
bai dėkingas.

I’. MENDEL1S 
12s;>c Ontaiio Ėst..

Montreal, Canada.

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
S-arsinimus. kaip tai: pujiuakoji- 
mus apsivedinių. įvairius praneši
mus, pardavimu.% pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syk;. No
rint tą patį apgarsinimą pa talpi n’, 
kelis sykius, už sekančius aykiu* 
skaitome 2c. už žodį už syk).
"Keleivio” skaitytojams, kurie tvr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žodį. 
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį 
pirmą sykį; norint tą patį paj'Ca- 
kojimą talpi, t ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie; 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už; 
pajieškojimus giminių ir draugų ■ 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. i 
už žodį. ;
Pajieškojimai su paveikslu pro- i 
kiuoja daug brangiau, nes padrry- i 
mas klišes dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint pa/eško- 
jimn su paveikslu, reikia pf'siųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

l’ajieš'-au Magdės Meldažiukės, Šu
va’ ky gub.. Mariampolės apskričio, 
Plutiškių valse., Graisbudės kaimo; 
pirm 11 metų ji gyveno Rumford. Me. 
Ka.- anie ją žino malonės pranešti ar
ba pati lai atsišaukia. (39)

JOHN MELDOZYS
Erie Mine. Kennecott, Alaska

Aš, 
kau 
čiaus 
Lietuva 
Paskutini
Worce 
tUVu 
dasi. i 
jj ŽŪM 
a«..c • 

a .d AKO.

Petronė Greičiuvienė, pajtes 
nv<. vyro Ambraziejaus Grei- 
aš ji palikau išvažiuodama j 

1921 me‘ais, llazleton. Pa 
la:šk. .įuo jo gavau .iš 

l. ter. Ma.'.s. Atvažiavus iš Lie- 
nc.adau ir nežinau kur jis. i;.n- 

Piasau atsišaukti arba kas ^pie 
. alonėkite p — n> s i .,nt šito 

<4O)
A AWa « V- *

P H'MMrnrj’. Ci

SUSTABDYK
Galios skaudėjimą. Išbandyk

URBA
Milteliu* nuo galvos 

skaudėjimo.
Juos išdirbame j.u per 25 

metus.

URBA LITHUANIAN 
DRUG MFG. CO. 
826 Baak Street, 
Wačerb~y, Conn.



!gardos teismas su Vaisi. Gy- t 
įnėjo nutarimu sutiko ir kon- 
1 fiskavimą nuėmė.

“LIETUVOS ŽINIŲ” 
BYLA.

Rugpjūčio 21 d. pas Kau-
žmonių Įvairių nuomonių iri9° nuovados laikos TeLė- 

i- nepapratusiu paturėti tvar- 14 buvo sprendžiama 1 .ivu 
1 - r ‘ 1 Žinių" 182 Nr. konfiskavi-

‘ ‘ ‘ ‘ ts” kaltino
Kauno miesto ir apskrities 
viršininkas p. Morkus, gynė 

svarstoma musu laikraštyje Seimo narys adv. p. A. bo
gintas. Taikos Teisėjas. įs-

(Pabaiga nuo ! puslapio)

Reikia atsisakyti nuo to vi
so, kas tik duoda galybę da- kos. , .- . UT

- - . “Apie tuos klausimus, ku- n}° byla. L. žinia;
• •

bartinei valdžiai. Visais ke- . .
liais reikia ją silpninti ir sa- ne buvo tik paliesti per Su- 
vąsias pajėgas stiprinti. važiavimą, bus rašoma ir 

“Apie tai trumpai ir aiš- 
kiai pasakyta trečioje ir plačiau, 
ketvirtoje Susivažiavimo re- 
zoliucijose:

“1) Jei norime jgyti auto
nomiją, turime pirmučiau
sia sugriauti dabartinę musų 
tautos prispaudėjų tvarką. 
Tam tikslui reikia, kad čia 
eitų išvien visi Lietuvos poli
tiškieji būriai (visos parti
jos) ir atskirieji musų žmo
nės. Susivieninus visiems sa
vo krašte, reikia jungties su 
visomis kitomis Rusijos tau
tomis, kurios pradeda griau
ti tą tvarką. Tuo tarpu, kol 
kas bus, reikia nemokėti jo
kių mokesnių, uždaryti mo
nopolius, neleisti vaikų i ru
siškąsias pradedamąsias 
mokyklas, neiti Kauno, Vil
niaus ir Gardino gub. (ten, 
kur gyvena lietuviai) j vals
čiaus teismus ir visas kitas 
dabartines valdžios Įstai
gas, neleisti savo brolių ka
reiviauti, prireikus streikuo
ti visiems darbo žmonėms 
miestuose ir sodžiuose.

“2) Visuose Lietuvos val
sčiuose; ' _
vedime (susirašinėjime, su
sižinojimuose...) I---- ------
vartojama prigimta žmonių 
^ ‘Kadangi dabartinė mo- rausl! reikalavimus: leidžia 
kykla yra tik iitautinimo ir samdyti lietuvius mokytojus 
ištvirkinimo įranki., tad rei- į pradetlamąsias mokyklas, 
kia viio. tokie mokykleje'įe/a‘ose mokyklose is- 
paverati pynai tautiškomis, lietuvių kalbą, lei-
t y. pasirūpinti, kad mok.- <lzįa nnkties i valsčiaus ras
iu iou butu išąuldomu tinuikais lietuvius, leidžia ^oniTkalba? be to mok,- 'aĮsėįaus raštus lietuviškai 
tojus tokioms mokykloms _
turi rinkties patį, to krašto: Žmoma, kad pnspyre
žmonės ' nusileisti valdžią visas Lie-

“Kada buvo jau priimtos' £vos smarkus judėjimas, 
visos šitos rezoliucijos, Susi- man rodos, jeigu to mu- 
važiavimo pirmasėdis kai- S1i susivažiavimo nebūtų bu
bėjo dar apie Vilniaus vys- ’v? arba jeigu tas susivazia-

tiesų, tai tas palengvinimas, 
kurį duoda mums valdžia, 
nebūtų taip veikiai išleistas. 

“Taigi Lietuvos žmonės, 
nesigailėkit važiavę i Vilnių,

Tokio didelio Lietuvos Rausęs šalių, pranešė spren- 
miu susivažiavimo nėra (’>“’« Ę^elb«‘?5 P'™a.ne- 

.............................. t ni* ^4. VIII. — 12 vai.I * ”

žmonių susivažiavimo nėra: 
dar matęs Vilniaus miestas, |n- 
bet galima drąsiai sakyti, 
kad ir Lietuva dar nėra re
gėjusi tokio didelio susirin
kimo savo sUnų, kuriems ru
pi apsvarstyti musų tėvynės 
reikalus.

“Tesie šis pirmas didelis 
suvažiavimas pradžia kitų, 
naujų, gal dar didesnių ir 
vaisingesnių susivažiavimų. 
Tegu galų-gale iš jų užgims
ta niusų pageidaujamasis 
Vilniaus Seimas, kuriame 
visi žmonės bus išrinkti ir 
jau ne vien kalbėsis ir tarsis, 
bet ir leis Įstatymus ir palie
pimus ir valdys visą musų 
plačiąją Lietuvą!

“Nors tas musų pirmas su
sivažiavimas ir neturėjo ga- 
lymybės paliepti, bet jo nu
tarimai nepasiliko be pa
sekmių : mes susilaukėme tų 
pasekmių v eikiaus, negu ga
lėjome tikėtis. Ta parodo ge- 

_______ ___ neral-gubernatoriaus ap- 
J^me jų reikalų'skeibimas tuojau po susiva- 

-__ ___ , žiavimo ant rytojaus para-
turi ’ būt šytas. Tame apskelbime ge- 

neral-gubernatorius pažada 
tuojau išpildyti kai-kuriuos 
musų reikalavimus:

NAUJI RAŠTAI.
“Aknutė.” perstatymas j 

dviejuose aktuose, trijuose 
paveiksluose. Parašė Jonas 
Steponaitis, išleido Liieraiu- 
ros D-ja So. Bostone. Per
statymui reikia 4 vyriškių. 4 
moteriškių ir grupės jauni
mo. Vaidinimas gali užimti 
apie pusantros valandos lai
ko. Knygutės kaina 25 cen
tai.

--.Jei n-.ri tinot, kas gimdo p««aų-1Džiu Baabeą Spyriai. — Ir kito® 
yje įvairiausius nuotikius, tai pep-į fonta. Dąągtau juokų, negu Ameri- 

»x.i :yk itą knygelę. Kalbą labai koj muntaino. šioje knygoje telpa n«t 
va. Knyga protaujantiems* darbi TJ "Džian Bambos spyčiai", eilės, pa- 

'.'.s L> :ipkamuojama. Medeęa i sikąlbėjimai, humoristiški straipsniu, 
m: i >- Greilicho. Patašė Z. Alek- kai ir juokai. Antrą pagerinta 

t i. Ml pus!.........................................  25c., laidą, i*g poal................................. 26c.

Monologai ir Dcklamaeiioa. — .”.ioje Kaip Senovėa žamača Peeriatydavr
Knygoje reloa daugybė naujų, labą:' Sau lemą. — Labai įdomų* penovfe: 

. raliu i’ juokingu monologų ir dekk-į' 
tr.acijų. Visokios temos: darbininkiš
kus. revoliucinės, tautiško*, humoria- 
..»kos ir iaisvamaniškos. Visos skam- 
.. ios. visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikšėū'jimams, baliams, koncer
tams ir tt.......................................... 2Scd

Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstata nužudymą 
.aro Aleksandro II. Labui puikus h 
nesunkiai scenoj perstatomas
- eikalas. 25c.

O. S. S." arba šbubinė Iškiloti. — 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

r gerus perstatymui. Kaina .... 15c. 

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;

■ žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
•ekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
. aiksi tiki į visokius prietaras, 
jurtus ir .t. 15c.

LIETUVIU LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 

WAUKEGAN. ILL. • 
Valdy boa Aalrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GAP.RIS
726 McAllister Avė. •

2) Pngelbininkas KAROLIS DTMŠA 
716—xth Si.

3) Užrašų Sekr. R. M. RCI.ECZ 
S38 So. Jackson St.

4) Turtų Sekr. ANT. SAL1UČKA 
810—8th St.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
716—Sth St.

6> Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS 

907 So. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZ1UNAS 

?49 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

32R Liberty St.
8) Maršalai: A. DEI.KUS 

711—Sth St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court.

Jei Nori Žinoti
Kąs dedasi Lietuvoje, plačiame 
IMsanivje, orv ir ant vandenų; 
ka<p gyvena artimieji kaimynai, 
k<4«- ją gyvenimą- ir kultūrinis 
’dėlojlK.a.i.-.

Skaityk “Trimitą”
Jame rasi visa trumpa:, aiškiai 
ir visiems suprantama kabia pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus. įvairiausius nuotikius įvai
rių tautų ir žymesniųjų žmonių 
įvairiose epochose, gražiausių 
paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir 
Eitų tautų gyvenimo, žinių, 
straipsnių svarbiausiais dienos 
klausimais, daug gražių apysa
kų' žymesniųjų lietuvių ir kitų 
tautu rašytojų, įdomiausių įvai
renybių, juokų, poilsio valandai 
ir daug-uaug naudingų pasiskai
tymų.
"Trimitas" vienas turtingiausių 
ir pigiausių lietuvių laikraščių. 
Eina kas sąvaitę ketvirtadie
niais, knygos formato 32-48 pus
lapių.
1‘iėnuioeratos kaina šių metų 
antram pismečiui:
Lietuvėje—6 litai. 
Užsieniuose—l*j uot.

•TRrtfTTO"’ adresas: . 
Kaunas, Laisvės Al. 26 Nr.

I
Ifilosofų daleidimai ąpie žemė* išvats-į 

dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Dttas."Antra knygutės dalis yra: "It 
virkMan Makalas arba Kaip Atsira
dę Kibąs”. Parašė Z. Aleksa.
40 puri.................................................. 10c.

Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilie-
Ma? Aiškiai išguldyti pilietystė* 

įstatymai au reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
latda. ««•••«•••••••••*•••.•••• 25c
Kode! Ai Netikta į Dievą? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusk ................ 20c-

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Ka’r' DRAUGYSTE DIDŽIO LIE-
Nojus galėjo surinkti į kelias die ' TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve I '''' T / ’
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto, 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėr.ūsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti I 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai j 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali tt.-;: 
kyti jokis kunigas, yra nuosakia: ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Ilnyg* 
be galo įdomi. Kas žodis - tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunige, j 
argumentas griūva. Mokslas .r Į
noksiąs nuo pradžios iki galo.
Kaina'.......................................r......... 25c !

i
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

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.tikius su žmonėmis turė-l 
jo. Knyga stambi ir labai užimanti.: 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. ąi.»» • 
Drūtuose audimo apdaruose .. 31.25 

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa;
23 gpažios eiles, daugybė straips-! 

nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 95 pusi. ............................... 25c. i

Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wallace. 472 pusi............................ $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriška* 
romansas M. Bernatouricz’o.
468 pusi. .................... .-v* $1AO

i Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juokinga knyga stf 379 puikiais pa

veikslais, peratatančiais įvairius nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
Rd užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .................................. $1.00
Masą Padėjimas. — Įdomus pavys- 

džiai iš dabartinio darbininkų pa

2

v

I
VYTAUTO.

P. O. Box 177, 
St Charles, Iii.

VALDYBOS ANTRaAAJ:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius,

117 West Main St.,
PirmsGdžio ragelb. Antanas Jurpalis

585 West 5th St.
Nutarimų Rast. J. Stanislovavičius. 

*■ 193 Wcst Statė St..
Turtų Rašt. Mvkolas Sablickas, 

P. O. Box 342.
Iždininkas Antanas Kimontas,

105 V.'est Maui St..
Knygius Kazimieras Tamašiunas,

42 West Walnut St., 
IŽDO GLOBOJAI: 

Justinas Kukoraitis.
112 West 5th St,

Jonas Sadauckas,
161 V.'est Indiana St., 

Boleslovas Alekna,
158 Monroe SU, 

LIGONIU KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas,

110 West Illinois St, 
Bronislovas Einoris,

117 West Main St., 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas, 
44 West Gth St., 

Romualda Gričiunas, 
85 West Mair. St.. 

MARŠALKOS:
Petras Kišonis,

P. O. Bos 221,
Liudvikas Gruožis,

R. first, Box 10.. 25c.

kūpi jos bažnyčių sulenkini- i '?mas būt nereikalavęs sau

10c.

laria, sopranui

!I‘KELEIVIO’

’ t -

r.\v 

los

Nao visų pilvo ir žarnų nes- 
nagumų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

KNYGOS.

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

au. 21 pusL .................................... 10c.

taip ir
Pusi. 32 ..’........

t e bū 
!ok"<

batu
’CTT.O

duolės duoda- 
; buuavojimas 

tiesiog paimto iš

os

su Pa
veikslais

Pirrr.u
Kartu

Lietučių
Kalboje

r
Ii 
ii
JĮ 
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Nublankę, silpni, nervuoti, 
serganti žmonės dabar ga

li surasti palengvinimą..
Daktarai praueda r.usi: 

kad greitai tos ryc:
Tai yra mokslinis prirer 
cialiai sutaisytos <kl 
kraujo, nervu ir visos s;- 
suteikia geleži uel krauj' 
dėl nervą. Toš dvi g 
mos sykiu yra dideli 
kraujo ir nervų, 
gamtos sandelio

Ta nauja gyduole, Nuga-Tor.e. taip 
gi veikia gerai nuo nevirškinimo, 
kraujo nudegimų, rugštumų v įdu
rtuose, galvos skaudėjimo, svaigulio 
ir užkietėjimo vidurių. Vartokite jas 
keletą dienų ir jus nusistebėsite kaip 1 namie 
greitai jus pajusite geriau ir jūsų 
sveikata pasitaisys. Jos suteiks jums 
ramų ir malonų miega ir jus jausitės 
labai gerai iš ryto.

Jeigu jūsų daktaras dar neužrašė 
jums jų, nueikite pas aptiekorių ir 
nusipirkite buteli. Jos vadinasi Nuga- 
Tone. Jos turi pagelbėt: ir užganė
dinti jumis arba jus gausite savo pi
nigus atgal. Tuo tnidu jos yra visuo
met parduodamos.

Rekomenduojamus, garantuojamas 
ir parduodamos pas visus aptiekc.- 
nus.

Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

■ te, parašyta garsaus anglų rašti- 
•»:n vertėtų perskaityti............... 25c.

i merik'j- Macochas. •— Arba kaip ka- 
kunigas Hans Schmitb papio- 

•i ■. re : Oną Aumuller. Su
avc.krinis. 16 pusi........................ 10c.

sielos Jlalsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ........................................ $1.00
Kražiuos Dtiaos. šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 

susirinkimuose.
•••••••••••••• 15c.

Pagal Proudhonc 
d-ras Paul Elzba-

vertė Briedžių Karaliukas.

mą, nurodė, kaip sunku yra 
tos vyskupijos žmonėms 
gauti savo kalba šiokios-to- 
kios žmoniškos tiesos, ir pa
tarė Susivažiavimui palin
kėti tos vyskupijos žmonėms 
pasisekimo kovoje su baž
nyčių lenkintojais ir papeik- j _ 
ti visa šių dienų lenkinimo i matysite toliau dar daugiau 
tvarką Vilniaus vyskupijos naudingų to suvažiavimo 
bažnyčiose.

“Visas

Anarchizmas. — 
mokslą, parašė 

iher, 
29 pusi..........................   10c.

t ..'' •.
, \pie Dievą, Velnią, Dangų' ir Pragą- 
: rą. Parašė P.obert G. ingersoli, <ar- 
j <iaus:as pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
I Ii jos prietarų naikintojas. 72 
į ousl. ■•••••«•■ •■••«••■«••••••. 25c. 

i Byla Detroito Kataliką m SaciaHa- 
tais. — Pirmą kartą katalikai ui- 

puolė socialistas 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė'socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti- 

į sai telpa teismu rekordai ir prirody- 
■ inai, kekių priemonių katalikai dasi- 

• leidžia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 dusL ...................... 25e

Davatkų Gadzinkoa. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų ”Da-^ ____  _ ______ ____ ______ ___

vatku Gadzinkų” telpa 30 jvairių juo- Parašė Antonovaa. So.
Kingų, dainų, eilių, parodijų, ir U. Boston, Mass. 40 pusk .. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
'aida. 4S pusi.................................... 10c. ■ .

« . . .. _______ , Ižalcią Karalienė, Opera ..
nenuėjo ant niekotas jūsų Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis ’'Jaūn7stė3 Karštis”. Ir "SnsiiiądaTi- penkią Metą Kanklės, vi.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika.

I I

' KELLOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

Dabsr ta Uk HO ji p« st*«4o« 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYR OJE 
mitra SiL'ujos 5%x8 coliu*. tari 
ptuUpiu? ir 3Z3 p-avetacUeliut. luihai 
jdomi ir naadinua ienai ypataL
Žmogvs skaitydamas šia Bibliją ir »e- 
mydaitML* į paretk^žčlšus, iluut* pri
stato k&J kava pina &alrėrw*c arieta 
ir iki ažsimimai Krfs*ans), nžmir* Ti
sas savo vargus ir už-autsl-H jagiai to
kią knisa isu<>v ja® bus trumpi ?ie- 
BhM vakarai.
" KAINA Tfli niXM»

Noriati gaat šią Bibliją, ririp.ns 
riąskit Espresa ar Ft»<ro N!*»tiey Or Ie
na. wba resšatraatasa* »drąsa:

“KELEIVIS” 
255 Broadway, 
So. Boston. Mass

atvažavimas. Jau vien iš to 
apskelbimo matyti tai. Bet

pasekmių: jas visas sunku 
Susivažiavimas, dabar ir apmatyti.”_ 

visi vienu balsu išreiškė ir • P- Višinskis,
pasisekimo palinkėjimą 
Vylniaus vyskupijos lietu
viams ir ir papeikimą Vyl
niaus vyskupijos lenkinto
jam s-kunigams.

« « «

“SOCIALDEMOKRATO” 
32 N-rio KONFISKAVI

MAS NUIMTAS.
Kalbamas “Socialdemo

krato” numeris buvo konfis
kuotas už protesto rezoliuci
ją prieš kademų smurtą po- 

Tegu sklinda po Lietuvą jojlicijos jėga šalinant BielinĮ, 
'Grinių ir Lapinską iš Seimo 
posėdžio, ii\ už žinelę “Ne
jaugi sąžinė graužia.” Kaiti
nimas sulig 129 str. (val
džios nuvertimas) buvo per
duotas Valstybės Gynėjui, 
kuris kalbamuose “Social
demokrato” straipsniuose 
prasižengimo nerado. Apy-

“Tegu tik geros būna to 
Susivažiavimo pasekmės!

nutarimų mintis! Daug, la
bai daug dar trūksta tuose 
nutarimuose. Daug svarbių 
klausimų buvo tik paliesta, 
ne tik neišrišta, bet ir neap
svarstyta. Per dvi dieni sun
ku yra daug ką padaryti, 
ypač tokiame dideliame su
sirinkime, kur yra daug

parodo dabartinės Lietuvos ru'oežius 
ir kaip šalia yra padalyta i apskri
etas. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visa Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais........ S 1.50
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
rta nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerj sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 2:1 -........................ 10c.
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

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

Kar Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c

I

»

MUZIKOS VEIKALAI 
KOMP. M. PETRAUSKO 

........ ąio.oc 
___________ vienoje 

maa Pagal Sutarties*. Labai ui-į knygoje _________________  $5.00
*........................ — • Lietuviškos Daines. 4 mišriems bai-

į sams, 4 vyrų ir moterų baisams ir 
duetai ....................................... •*. Sl oC

!Giria Karaliau, vieno veiksmo fantas
tiška Opera............................... $3.00

Žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas iš 
Operos žalžių Karalienės .... 75c 

Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
i ...........-................... 30c.

«• *• Aras. Kvartetas: Sopranui, Altui, Te* A ' norui ir Basui. pinu palydint 40e
- KANKLĖS 1920 M. Jese telpa

. ... : sekančios dainos:
ir dcluOj], pasakvk Lietuva Mylimoji; 2> Dai- 
" ___— L_2 _ . ■ V;

__ _______ __________^—1 _ ~ ; maišvtas kvartetas; 3) Kalvis;
■ kitu panašių da-lKaitink šviesi saulutė; 5) Adomo var-

iykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši- c.".

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... įue.; įįįįį $1.50
Popas ir Velnias — Ir tria kiti indo-’Girių Karalių*, vieno veiksmo fantas-1 -.•»*__ ------ <>O

mus pasakojimai: 1) žinia iš toli
mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų ................... .. .....
Delko R:

—Delta, kad norisi, atsakys koks, 
nemokša. Bet delkogi norisi? Delko’ 
be valgio žmogus silpsta? I _
••ienas maistas duoda daugiau spėkų, nuogiu, kad mirę sukiltų—solo it 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia;maišytas kvartetas: 3> Kalvis; 4) 
cukraus, druskos ir 1 i—vidutiniam ir žemam balsui: 6) 

'Nakties rasa; 7) Girių paukšteliai— 
UOS 1: iau.-nnus suprasi tiktai iš sitoe jjannimo dainelė; 8) Skamba Kanklės 

-utės. Parašė D-ras G-mus. |jr trimitai—suktinis; !>) šią nedėlelę; 
K;, :,a ................................................... toc.,10) Bernužėli, r.e.svoliok—rtaina; 111

ĮSiuktinėlis--pianui; 12) Rudens me- 
iiodųa— duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo.

' Visi tie veikalai vienoj knygoj
• kaina ....................................... $2.lK!
'VISOS SUBAAYTOS ČIA KNYGOe 

YRA GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

"KELEIVIS”
255 Broadvay,

So. Boston. Mas$

Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų dori kas nupuolimas. Šią knygą 
turėtų perskaityt: kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų motcrįs, dukteris ir mylimo
sios nepapultų i kunigų "globą”. Pa
rašė kun. George Tovnsend Fox 
sulietuvino Ferdinand de Samo- 
pitia.

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

Babies Lovele

Mrs. Winsiow*s

NAUJAS
Aitros Knygyno Katalogas 

Svkiu ir Kalendorius 
1925 ir 1927 Metų.

Visi, kurie prisius 15 centų 
štampomis padengimui per
siuntimo lėšų,—aplaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1 dienai,
1925 m. Taipgi Kalendorius
1926 ir 1927 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin
giausių katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

EILIŲ KNYGA

^aoicooieiGt
■XC)GIC!MC**»

Papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 Įvairią eilių, tinkamų 

- dektamoot ant viešę oanirinkimę.
Knygoje trijų ralių eflda: 

TAUTIŠKOS. AEIMINIRKOS IR DARBININKIŠKOS, 
rttngtaasia riUa knyga lietuvių kalboje. 
papniU savą knygyną minėta knyga.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JCSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienai) sMipirltęa tą knygą pasidžiaugs. 

•i« riąst ”Meaey Orderiu,” popierinius galima šią 
tam konverte, užrašia* aiškiai adresu* sava ir 4 
irt oi 3e. marką.

'.•J tHJSfUN,



KEEEIVI8

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musą korespondentą ir iš Lietuvos lalkraBą.)

PAGAVO SUKČIŲ.
Rugpiučio 17 d. karo mu- 

zėjaus sodnely sėdėjo vieti
nė panelė R. B. ir kalbėjo su 
savo pažįstamu apie Latvi
jos parodą, šalia jų sėdėjo 
nepažįstamas vyras, kuris 
įsimaišė į jų kalbą ir papasa
kojo, kad jisai aplankęs An
glijos pasaulinę parodą ir 
netrukus važiuosiąs Naujor- 
kan į parodą. Jis pasisakė 
esąs žinomo Amerikos kong- 
resmano Natano Perelmano 
sekretorius, su kuriuo jis da
bar atvykęs Lietuvon. Be to 
jis papasakojo, kad Ameri
kos konsulas esąs jojo drau
gas ir panelė paprašė jį, kad 
jis padėtų jai gauti Ameri
kos vizą be kvotos. Jisai pri
žadėjo jai padėti, bet pasa
kė, kad už tai reikia iš ank
sto įmokėti konsului 130 d o- padavė prieš porą sąvaičiv 
lerių. Panelė vakare pristatė Ma4aivin ond-r virainmVn 
janf tą sumą, kurią ji surin
ko sunkiai dirbdama, ir ji
sai paprašė ją ateiti rytojaus 
dieną į konsulatą atsiimti vi
zą. Bet rytojaus dieną, jai 
nuvykus konsulatan, pasiro
dė, kad ji tapo suktybės au
ka.

Nukentėjusi tuoj kreipėsi 
į kriminalę policiją, kur ji 
sulig parodytais jai atvaiz
dais pažino apgaviką. Kri- 
minalei policijai tuoj pavy
ko jį sulaikyti gatvėj ir nu
vedus jį kriminalėn polici- 
jon pasirodė, kad tai yra ži
nomas aferistas M. Levinas, 
kuris nesenai apgavo dauge
lį Kauno kepėjų, parduoda
mas jiems svetimas malkas. 
Tuomet jis buvo suimtas ir 
trumpą laiką sėdėjo kalėji
me, bet buvo paleistas.

Pas jį rasta daug naujų 
baltinių, drapanų ir šiaip 
daiktų, kuriuos jis pirko už 
tos panelės pinigus, bet pas 
jį dar rado 70 dolerių ii- 200 
litų. Visi jo daiktai ir pinigai 
atiduoti nukentėjusiai, o ji
sai patalpintas Kauno kalė
jimam

VILNIJOJ PONAI ŠAUDO 
VALSTIEČIUS.

“Zycie Ludu” rašo, kad 
Padisnės dvaro, Braslavos 
apskr., savininkas Salmono- 
vičius dar prieš karą bylinė
jęsis su apylinkės sodiečiais 
dėl bendrų ganyklų. Kadan
gi sodiečiai, aišku, visiškai 
teisėtai, nenorėję jų dvari
ninkui perleisti ir iki pasku
tinio laiko ganę jose gyvu
lius, įširdęs “ponas” vieną 
'ganiusį tose pievose sodietį 
nušovęs, o kitą sunkiai su
leidęs. Policijoj teisinęsis, 
kad jis buvęsT^pldtąs miš
ke ir besigbidatnas į puoli
kus šaudęs. Policija vis del- 
10 dvarininkui šį kartą nepa- 
Įtikėjusi ir patupdžiusi į Lu
kiškių kalėjimą.

|rą iš meilės prie berno, ku
ris buvo daug jaunesnis ir 
gražesnis už jos vyrą. Teis
mas pasmerkė ją kalėti iki 
gyvos galvos.

Bernas buvo pasislėpęs 
nuo tardymo, bet vėliau jis 
tapo suimtas ir perduotas 
Šiaulių Apygardos Teisman. 
Bernas neprisipažino .esąs 
kaltas ir neigė savo santi- 
kius su Gurskiene. Teismas 
nuteisė jį 10 metų kalėti gra
sos kalėjime. Nuteistasis pa
davė apeliaciją Vyriausia
jam Tribunolui, kuris Teis
mo nusprendimą patvirtino.

’ kenkė. Bijoma, kad nešimu- VILKO GRUMTYNES SU 
itų. Rugiai daugumoje suvež- 
;tu Nespėti suvežti rugiai ir 
kviečiai rikėse pradeda dyg
ti. Linai nuo lietų ir vėjų la
bai suguldyti, rodosi, suvė
luoti.

KUMELE
Lekėčiai. Rugpjūčio 11— 

12 naktį Rūro kaime ties 
ūkininku V. Seniūno namais 
ėdančius arklius staiga puo
lė vilkas. Pirmiausia užpuo
lė kumeliuką. Kumelė, pa
mačiusi draskomą jos vaiką, 
puolė prie vilko, smarkiai jį 
spyrė, ir tvėrė dantimis. Vil
kas pasitraukė. Vargšė mo
tina džiaugėsi priešą nuga
lėjusi ir vaiką apgynusi. 
Kad pasitraukti iš pavojin
gos vietos, kumelė įšoko 
kieman. Kumeliukas neis-, 
tengė sekti paskui motinos, i 

’ Vilkas antru kartu puolė ku- j 
meliuką, o kumelė nespėjo

SMULKMENOS APIE 
LATVIJOS MINISTE- 

RIO UŽMUŠIMĄ
Rugpiučio 22 d. Latvijos 

užsienio reikalų ministeris 
Mejerovicas išvyko iš Rygos 
iutomobilium pas savo pir
mąją žmoną, kuri su vaikais 
gyveno Drukų dvare ties 
Tukumu.

16 kilometre nuo Tukumo 
jį pasitiko žmona ir vaikai. --------~ ....... ..........
Susėdę automobilin jie lei- ateiti į pagalbą: kumeliukas 
dosi Drukų dvaran. i

kė, kad už tai reikia iš ank-

TRUKDO DARBININKŲ 
VEIKIMĄ.

Leckava. Liepos mėn. 17 
d. Lietuvos žiežirbininkai 
norėdami surengti vakarą 

Mažeikių apskr. viršininku, 
prašymą gavimui leidimo 
Už savaitės rengėjai gavc 
reikalavimą pristatyti veika
lus, kuriuos vaidins. Parei
kalauti veikalai pristatyti 
Rodos, jau viskas. Bet, ne i 
Prieš paskutinę dieną atėję 
paimti liudymo, gavo atsa
kymą, kad, girdi, pristatyki
te iš III nuovados viršininke 
pažymėjimą, kad laike va 
karo nebus gaisro pavojaus 
O iki nuovados viršininke 
—30 klm. Nieko sau Mažci 
kių apskrities viršininkas 
Vakaras neįvyko. Kas išlai
das grąžins?

I

"Plaukite po Amerikos vėliava" 
Palata ten ir atgal keUoač į 

LIETUVĄ
•c- -0 daugiau per Sretaen ar Onet 
.s .atkas yra ideališka * atlankyti Tč

UCH4 iš jQ.au U. J k-to*
• tu. .\nicria<K vaki/^i.
' tęvo, k.eso.t L.-.mlmiai. pa,kos maistai

K-.sik.. >u- .
U-

'tmetui. .‘r--, liardmg. Wes. K.^velt.
■ I <n.i intoraeacijn pas savo vietos 
irta

United Statės Lines

„L. G_____ sudraskytas. Žmonės vėliau
Kelias ėjo žemomis, skar- vilką nuvijo.

Musų valsčiui ne pirmas 

ai pakeltas.Prie pasisukimo,1 niautas, o avių ir šunu nesu- 
1 
įuo aukšto pylimo. ,

Kuomet važiavusieji atsi
peikėjo, pasirodė, kad šofe
ris su pramuštu pakaušiu. 
Mejerovico žmona ir vaikai

S. S.
LEVIATHAN 

išplaukia 
spalio 3 MAN

LLOYD 
LAIVAKORTES J ARI PUSI 
NUPIGINTOMIS K UNOMiS 

| LIETUVĄ 
PER BREMENA 

Trečioj Liesoj tik rteitrumiai. 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtan
tieji i 12 mėnesių, neturi jokių 
apsunkinimų.

32 Breadvay, New York. 
arba pas vietos agentus.

V// r
M

ŽMONA PAPIOVĖ SAVO 
VYRĄ'.Vį

Karui prasidėjus,. ūkinin
kas Jonas Gurskis iš Gražai- 
čių kaimio, Šiaulių apskri
ties, buvo pasauktas rusų 
kariuomenėn ir paliko na
mie jauną gražią žmoną. Jis 
buvo patekęs nelaisvėn pas 
vokiečius ir 1919 metais grį
žo namo. Bet atvykęs tėviš
kėn jis sužinojo, kad žmona

MEILĖ PASIBAIGĖ 
ŠAUDYMU.

Kalnėnai, Jurbarko valse 
Nesenai Kalnėnuose iš mei
lės priežasties buvo trage- 
diškas atsitikimas. Šio so 
džiaus ūkininkė, našlė Ven 
skuvienė pamilo savo berną 
o jis ją dar labiau. Taip juo 
du, kuri laiką mylėjosi, i» 
gyveno, vestuves vis atide
dami. Bernas viską žiurėjo 
ir dirbo, kaip savo ūkyje ii 
tikėjosi,-kad ji jį paims sau 
už vyrą. Bet tuomi baisiai 
apsivylė: ji savo gyvenime 
vairą pasuko kita kryptimi. 
Rugpiučio 6 dieną ji griež
tai jam atsakė, kad už jo ne
tekėsianti. Tas jam buvo 
smarkus smūgis: užlouĄu- 
liavo gyslose jaunas krau
jas, prasidėjo vidujinė kova, 
protas aptemo ir, tą pačią 
dieną jis nušovė savo meilu
žę ir pats kėsinosi nusišauti, 
bet nepavyko, tik sunkiai 
susižeidė. Rugpiučio 7 d. ry
to garlaiviu išvežtas Kaunan 
į ligoninę.

MARIAMPOLĖS. KLIUBAI
Neiviename Lietuvos mie

ste nėra tiek kliubų kaip 
Mariampolėje. Pirmiausia 
reikia išaiškinti iš kur tie 
kliubai išdygo ir kas jų tė
vas? Pabaigoje 1923 m. ma
riam poliečiams žinomas 
“blaivininkų” smuklių stei
gėjas kun. Draugelis suma
nė naują dalyką su degtine 
padaryt, na ir paėmė jos 
pardavinėjimą į savo ran
kas. Tokiu budu atėmė iš 
buvusių smuklininkų duoną. 
Smuklininkai subruzdo 
steigti kliubus: “Ūkininkų 
Kliubą,” “Liaudies Kliubą,” 
“Šaulių Kliubą,”—iš viso

džiuotomis vietomis ir vie- į Musų valsčiui ne pirmas 
,omis buvo supiltas ir aukš- kumeliukas ir veršelis pa- 
ai pakeltas.Prie pasisukimo, niautas, o avių ir šunų nesu- 
lutomobilis staiga nuvilto iškaitomai. Kadangi žmo- 

■ nėms šautuvai uždrausta lai- 
i kyti, o lazdų vilkai nebijo, 
tai žmonės turi ganyt dieną 
ir naktį žardžiuose, nes die- 

| na ir nuo piemens jau prade- ■ 
visi sveiki: gi ministeris Me-'da nešt. Nunešta V. Tamu- 
jerovicas gulėjo klane krau-jlaičio ir kitų ukininkų^avių. 
jo, bet buvo dar gyvas.

Tuojau buvo pranešta Tu-1 
kuman, o iš ten Rygon.

Žinia apie pasižymėjusio į 
politikos veikėjo mirtį pada-: PARSIDUODA GERA ŪKĖ 
rė didžiausio Įspūdžio. Priežastis pardavimo yra staigi

Katastrofos vieton pirma
jai atvyko Tukumo apskri
ties gydytojas, kuris konsta
tavo, kad Mejerovicui sulau
žyta galvos kiaušas ir per
laužta kaklo stuburas. Meje- 
rovicas merdėjo agonijoj. 
Neilgai trukus jis mirė.

Tuom pačiu automobiliu 
Mejerovico kūnas atvežtas 
Rygon ir paguldytas Raudo
nojo Kryžiaus klinikoj.

Rygos laikraščiai išleido 
specialiai katastrofai pa
švęstus ekstra leidinius. i

POTVINIS.
Blaivunai, Ukmergės aps. 

Rugpiučio pradžioje čia la
bai daug lijo. Žemumos ir 
slėniai virto kūdromis, o 
arpkalnės upeliais. Šitam 
kaime apsėmė kiek žemes
nėj vietoj ūkininko Leona- 
ričiaus triobas. Gričioj buvo 
vandens apie pusę metro; 
pakilo ir pradėjo plaukti vi
si lengvesnieji mediniai 
daiktai, o gatvėj, ties na
mais tuo metu buvo vanduo 
pakilęs apie 2 metru aukštu
mo.

šiam kaime yra labai sena 
90 metų moteris. Ji turi sūnų 
ir marčią. Gyvena pasiturin
čiai, bet marti anytos baisiai 
neapkenčia irsttnui nema
tant, badu marina. Senutė 
skundžiasi, kad ir duoną 
nuo jos slepia, užrakindama 
indaujoj. Girdi nusibodusi 
marčiai, o žmoniškai maiti
nama. anyta dar tiek metų 
gyvensianti.

BAISUS LIETUS.
Anykščiai. Rugpiučio 4 ir 

5 d. buvo didis lietus ir pa
arė daug nuostolio: nuo 

<alnų nunešė vasarojų, ant 
lygumų apsėmė, nunešė til
tus, keletą malūnų suardė. 
Tas 2 dienas buvo baisių 
reginių. Seni žmonės neat
mena tokio pakilimo van
dens. Traukinys nėjo, nes 
buvo apsemtas geležinkelis. 
Apie Anykščius visur buvo 
geras vasarojus, bet dabar 
atrodo blogai.

NEĮVEIKĖ MERGINOS.
Kurkliai, Ukmergės apsk. 

Nesenai sugrįžo iš kalėjimo 
šio miestelio labai smarkus 
vyi-ukas, kuris pernai vasarą 
iš didelio smarkumo puolė 
vieną merginą iš Kališkių 
kaimo ir kėsinosi išžaginti, 
bet nepavyko. Mergina stip
ri buvo ir gindamosi negai
lėjo puoliko, šis tik smar- 

. kiai ’ apdraskė merginą, 
pavasarį. Lyti dar vis nenu-į Teismas už tai smarkuolį 
stoja. Žemesnėse, vietose nubaudė 10-čiai mėnesių 
bulvėms šis lietus labai pa-'kalėjimo.

bėram Gurskis lstei^ net 7 kliubus. Prie to ber£ bpaSaiinti, bet,™lįa <la pridėti 4 “blaivy. 
jis atsisakė apleistiukį. Per karimas, 2 monopo- 
kelias dienas Gurekio žmo- «" /„urmo ~^ebu- Ir 
na su bernu paviliojo jį tvar-j^P*. aci.V, kriksčromska1 
ten. čia bernas sudavė jam! blaivybei Manampolej įs- 
pagaliu per galvą, bet ka-i^0 net15 girtybes istaigij. 
dangi jis dar liko gyvas, tai ir aip pažmona peiliu jj paplovė ir KAIP PA-
kartu su bernu užkasė jį nriš-' v aoaiu.
ke. Tečiau netrukus pavyko Kamajai, Rokiškio .apski. 
susekti tą žmogžudystę ir Ru, 5 “ n J ’

' Gurskienė tapo areštuota ir 
patraukta Kanuomenės Tei
sman.

Teisme Gurskienė prisi
pažino nužudžiusi savo vy-

ačiū krikščioniškai

Kugpiučio 2, 3 ir 4 d. čia la
bai daug prilijo. Upės, pel
kės ir upeliai patvino kaip

FARMOS

Priežastis pardavimo yra staigi 
' mirtis maro vyro. .Ūkė yra didele. 
"Visokiais atžvilgiais moderniška. Bu- 
dinkai visi ireri. Žemės yra 280 ake- 
riai, virš 120 skėrių dirbamos, apie 
75 skėriai didelio miško ir daug gany
klų. Raguočių galvijų 18; arklių -2; 
visos mašinos prie ūkės ir trokas. 
Pusantros mailės Į miesteli. Ūkė ver
ta apie $15,000; aš parduosiu visai 
pigiai, nes negaliu pati ipdirbl:. 
Kreipkitės pas:

MRS. K. MEŠKAUSKIENĖ
R. F. 1). 2, COLCHKSTER. CONN. 

Tel. 4S, Ring 12.

FARMOS!
Visokios formos parsiduoda pigiai 

New Jersey valstijoj, prie turgauuų 
miestų ir prie vandenio. Mes turim • 
visokių farmų ant pardavimo, kokių 
tik norėtumėt. Klauskite: - (42)
, ANTANAS MARKŪNAS IR 

JOKŪBAS KĖLA
Box 41, Sergeantvilie, N. J.

Tai Ne Sapnas
Pirmų-pirmiausias išplaukimas 

iš NEW YORKO Tiesiog į KLAIPĖDĄ

Baltijos Amerikos Linijos
EKSKURSIJA LAIVU “LITUANIA”

13-tą Spalio-Oct., 1925 
Pirmą Kartą Istorijoj

« Resuliaris pasažierinis laivas vežš ekskursiją stačiai
i Tėvvnę-Lietuva

Iš NEW YORKO į KLAIPĖDĄ
Nereikės persest. nereikės bagažų vilkti iš vietos į vietą, iš laivo 
į laivą, iš traukinio i traukinį—tiesiai iš porto į portą — tai tikra 
jreradejystč šeimynoms, moterims ir vaikams. Tuojau užsisakyki: 
vietas ir prisidėkit prie būrio ekskursantų, nes kita prova važiuoti 
stačiai į Klaipėdą gi eit nepasitaikys.

Kompanijos ištyręs palydovas, Jūsų tautietis Juozas Smitras, 
važiuos drauge ir suteiks sa\o pašaipą. x

Išplaukimai iš New Yorko:
LAIVAS "ESTOM.V 22 RUGSĖJO

EKSK. LA1V. -LnTANIA” 13 SPALIO
_  tiesiog i Klaipėdą

LĄ1VAS “ĖSTOMA" 3 LAPKRIČIO
KAINOS LAIVAKORČIŲ:

3-čia klesa į Klaipėdą...............................................................
3-čia klesa į Klaipėdą, perkant abi pusi, sučėdysj 3-14.50,
2-ra kiesa i Klaipėda ................................................................
2-ra klesa į Klaipėdą, perkant abi pusi, sučėdysi $27.50, 

••Head-Tax’’ ir ’*Revenue-Tax” atskjTiuni.

Kreipkitės prie vietinių agentų, arba į
BALTIC AMERICA LINE

9 Broadvay, New York

| Iš NEW YORKO 
i I KAUNĄ IR 
j ATGAL(!XftžŽ>

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

1

I

Puiki proga aplankyt jums 
savo tėvynę nužemintomis 
trečios klesos kainomis, su- 
lyg ekskursijų racomis.

Išplaukimai kas są vaitą
Dėl sugūžimo leidimų it ki
tų informacijų klauskit pas 
vielos agentus arba pas

United American tinęs 
(Harriaua Line) Jokit Servicc with 

Hamhnt American Line
131 Statė St_ Boston. Mass.

$i<»7.00

$132.56 
$217.50

4
i
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TELEFONAS 107 {

MEDICINOS DAKTARAI !

C. J. MIKO!AUIS į
Valandoa: nae > iki 4 *•

T IM • vatam
107 Summer St, 

LAWRENCE, MASS. 
!*JSStS»SMS3«SS3BSSSSSS^

•3 . j

i

PAGELBĖK ŠIRDŽIAI! į KUNIGAS KOLIOJASLį 
Širdis sulyginamai v ra mažas kūno, dįmnoc P»»n 9 ^4 u,,-,-, j i organas, a^nai vy^ų širdis sveria < b Į^mas. KUgp. 2 d. bllVO 

“........................................................." " ------- j su_
„„•• oto. utv.. _ rengtas šeimyniškas vaka-
Mes prisiusime jums statomas kraujas į atskirus kūno or- • rėlis gaisrininkų salėje.’ 

■ Apie 11 vai. atėjo labai 
linksmas Simno vikaras. Įė- j L 
jęs į salę, pradėjo kolioti va- | 
karo rengėjus, dėl ko jam J .

! neesant įvyko lošimas ir kad 
i jam nedavė pakvietimo (jis1 
i turėjo garbės bilietą ir ten 
i yra nurodyta data ir valan
da, kada prasideda vaidini
mas). Kilo triukšmas. Tai 
tokį pavyzdį davė tas “evan
gelijos skelbėjas” jaunajai 
kartai! Nieko sau, visai vi
duramžiškai.

FARMOS. organas, abelnai vyrų širdis sveria} 1 .. . _ —. .
Kurie norite pirkt kokią nors fai-! vieną 150 dalį viso to kiek sveria vi- apylinkes nioksleivill 

ma šioje apielinkėje. apie ScottvilL.,'sas kūnas, o moterų vieną lt>0 dalį.-------- ----------------------
Pentvater, Custer ar Fountain, Midi., ■ Gyvastis priklauso nuo to, kaip pri- į 
rašykit mums. I" . ' " J
katalogu* ir nurodymus. Mes esar.i i ganus. Vienodas kraujo išdalinimas 
pirmieji lietuviai farmeriai toj apie- i priklauso širdžiai kuris ir yra tuom 
linkėj. (42) icentraliniu pumpavimo organu. Ji

‘ PILYPS and MATTIX įdirba dėl viso kūno beveik 14 valan
ti. 2, Bos 83, ScottriUe, Mkh. .*» P«r kiekvienas 24 valandas, ji 

__________________________________Į maitina save pačią tiktai laike poilsio,
■ biskį viršiaus 9 valandų. Esant pil
noj sveikatoj ji muša 70 kartų į mi- 

inutą, arba 36,792,000 sykių per įne- 
|tus. Kada SJdhrys suiręs, nedirba ge-
■ rai, tada širdies mušimas yra grei- 
■tesnis ir tas perviršyjar.tis darbas, 
‘neduoda širdžiai reikalaujamo poiisio 
ir pasigaminirr.o reikalingo maisto.

i Neduok širdžiai kentėti, vartok Tri- 
• nerio Kartųjį Vyną, kuris išvalys ap- 
j sunkintus vidurius ir sugrąžins į nor
imai] veikimą gromuliuojančius orga- 
jnus. Jus tuojaus pasiliuosuosit nuo 
I blogo apetito, užkietėjimo, išpūtimo 
' ir galvos skaudėjimo. Jūsų aptieko- 
įrius arba pardavėjas turi Trinerio 
Kartųjį Vyną ir pareikalavus jums 

'suteiks, jeigu neturėtų, rašykit pas 
į Joseph Triner Company, Chicago, III.

YRA RUSP SO 
VIETO RESPUBLIKA?”

for BILiOUSNESS
VARTOKITW BEECHAJPS pills w :

■ paliuosarimui vidurių, «u- ■
■ rtabdymui kvaitulio ir gal- ■ i
B vos skaudėjimo. M

Nėra Kolontelio
ir 50c. baksiukA'25c. ir 50c. baksiuka*

BEECHAM'S
PILLS

DYKAI R0MATIZMU 
SERGANTIEMS.

Mes turime i 
prastą Namų me
todą gydymui ro- 
matizmo, kuiir 
mes pasiųsim > 
namus kožno šio 
laikraščio skaity
tojo, kuris reika
laus. Jei turk", 
skaudėjimą jūsų i 
muskuluos ar są- i 
nariuose, jei jų.;: 
kenčiate oro per- į 

mainome, štai p^oga išbandyt nauja' 
metodą, kuri atsieina pigiai ir kuri; 
pagelbėjo šimtams. Jeigu jūsų 
liga yra ir chroniška ir užsisenėjus: 
ir jokios gyduolės jums negelbėj i, 
mes natariam išbandyt šių metodą, 
kurią" mes pasiunėiam DYKAI išban
dymui.

‘ DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jūsų jokių pini

gų, tik prisiųskit savo adresų. Mes iš- , 
• siusime jums apmokėta pasta DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą. Šim- ; 
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės . 
ji ir jums. Rašykit šiandien, jeigu ' 
jus kenčiat r.uo romatizmo. • j

PLEASANT METHOD CO.
Dept. X-4 .

3624 N. Aahland Av», ChicagA IR-

I
Pa-

M

Išleista Lietuvos Social
demokratų Partijos.

Knygos turinys susideda 
iš sekamų skyrių:

1. įžanga.
i 2. Vadinamoji Proletaria
to Diktatūra.

3. Komunistų P 
Diktatūra.

4. Pasaulio Socialistinė 
Revoliucija.

5. Atgal į Kapitalizmą.
6. Bendrosios Išvados.

. Šituose keliuose straips
niuose yra sutrauktos visos 
žinios ir visi faktai apie ko
munistų tvarką sovietų Ru
sijoj.

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

Kaina tik 20 centų.
Prisiųskite du dešimtuku 

laiške arba štampų už 20 
centų “Keleivio” redakci
jai, ir tuojaus gausite “Kas 
yra Rusų Sovietų Respubli
ka.”

Partijos;

ifc Telefonas 6112-W. Z
X
ii Or. A. fiorman-GiHmskts
S LIETUVIS DENTISTAS
X VALANDOS:

Nuo 1C—12 dieną
v Nuo 2—5 po pietų

Nuo 6—8 vakare
Nedėlienis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St. 

MONTELLO, MASS

DR. F. MATULAITIS

I
i
I

TEL EMPIRE 7S«

Ultravioletinė švieaa 
Diathermia

322 KOLBROGK AVK. 
DETROIT. MICH. 

A D YNOS:
•2-2. A-S



KELEIVIS

Vietinės Žinios PROTESTO MITINGAS Ant Revere Beach bulva-
ro ana nakti apvirto smar- $ TeL R‘<h»o«»d mo
kiai bėgdamas automobi. ė jjj |UTx| W gagii 
liūs, ir važiavusieji juo 6

lietuvis OpteuietrisUs

RENGIA BABRAVIČIUI 
KONCERTĄ.

Lietuvių Vaizbos Butas 
kviečia jį dainuoti Bostone 

4 spalių. i
South Bostono Lietuvių 

Vaizbos Butas rengia Juo
zui Babravičiui dideli kon
certą 4 d. spalių.

Šituo reikalu Vaizbos Bu-, 
to atstovas p. V. Jenkins bu
vo nuvažiavęs New Yorkan 
šiomis dienomis ir tenai pa
darė su p. Babravičium su
tartį.

Koncertas rengiama Sym- 
phonv Hall’ėj, vienoj iš pui
kiausių Bostono salių. Pro
gramas prasidės 3 valandą 
po pietų. Koncerto rengėjai 
tikisi, kad Babravičiaus 
pasiklausyti ateis daug iri 
amerikiečių publikos. Lietu-1 
vių publika turbut susirinksi 
iš visos Bostono apielinkės, 
nes p. Babravičius yra vie
nas žymiausių musų daini
ninkų ir tik pirmu kartu bus 
Bostone.

Pasiskaitykit, ką ameri
kiečių spauda sako apie p. 
Babravičių. Kada jisai atsi
lankė Chicagon antru kartu, 
tai “Chicago Tribūne” rašė: 

“Joseph Bobrovitch retumed 
to Orchestra Hali for another 
recital lašt night. and proved 
all over again not only that he 
is first class operatic material. 
būt that he is quite as good a 
tenor as one is likdy to find 
outside of opera and a good 
deal better than severąl who 
are in. As a matter of defini- 
tion he belongs in a lyric per- 
suassion, for further descrip- 
tion it has quality and he is a 
sincerė, honest singer who has 
respect for both piteh and emo- 
tional possibilitieš.”

O Chicagos “Daily News” 
pasakoja apie jį taip:

“A tenor voice of uncomon 
beauty, range and power, was 
heard for the second time this 
season lašt Friday evening, 
when Joseph Bobrovitch. the 
Lithuanian opera singer. gavę 
his second song recital in Or
chestra Hali.

“He was heard in some Rus- 
sian songs by various com- 
posers and again did his per- 
fect musical style, his emotio- 
nal appeal, his intense manner 
of interpretation. and his good 
stage department found a rea- 
dy response with his audien- 
ce.”

Lygiai prielankiai apie jį 
atsiliepia “Chicago Evening 
American” ir kiti šios šalies 
didieji laikraščiai.

Rubsiuviai tariasi streikuoti
Šį panedėlį buvo sušauk

tas Bostono amalgameitų 
siuvėjų unijos susirinkimas 
po No. 62 Chambers st. Kal- 
bėj’o jungtinės tarybos 
(joint board) pirmininkas 
Zorn ir kiti. Buvo aiškina
ma, kad rubsiuvių padėtis 

Į dabartiniu laiku pasidarė 
j jau nebepakenčiama ir rei
kia kas nors daryli, kad pa
gerinus kriaučių būvį. Buvo 
kviečiami į šitą susirinki
mą ir darbdaviai. Unija no
rėtų geruoju su jais prieiti 
prie kokio nors pagerinimo, 
bet kriaučiai mano, kad be 
streiko vargiai bus galima 
ką nors gauti.

Mokyklos atsidarė.
Mokyklų sezonas jau pra

sidėjo. Šio utarninko rytą 
atsidarė pradinės mokyklos 
ir tūkstančiai vaikų vėl atsi
sėdo prie knygų.

Tuo pačiu laiku atsidarė 
ir visokios vakarinės mokyk
los suaugusiems. Pereitais 
metais vakarines mokyklas 
Bostone ir jo priemiesčiuose 
lankė 75,000 žmonių. Šįmet 
tikimasi da daugiau lanky
tojų.

Mokytis žmogui niekad 
Į nėra pervėlu. Todėl kiekvie
nas, kam tik aplinkybės lei
džia, turėtų naudotis vaka
rinėmis mokyklomis. Kursų 
yra visokių ir galima pasi
rinkti kas kam geriau patin
ka. i

i

Lietuvių Pažangiųjų Draugijų Komitetą* šaukia So. Bo
stono ir visos apielinkės Lietuvių Mitingų,

NEDĖLIOJĘ

27 Rugsėjo-Sept., 1928 
LIETUVIŲ SALĖJE

Kampas E ir Silver Sts., , South Boston, Mass.
Pradžia kaip 7:30 vai. vakare. Nesivėlinkit!

Kalbės: Adv. F. J. Bagočius. “Sandaros” redaktorius A. 
A. Tulys, “Keleivio” redaktorius S. Michelsonas, A. 
Ivas, K. J. Paulauskas.

Mitingo tikslas yra iji’.oti protestą prieš klerikalu reakciją 
Lietuvoje: už Įvedimą karus stovio, už varžymą susirinkimu, 
spaudos ir žodžio laisvės.

Šiame masiniam mitinge bus nuodugniai išaiškinta ir nuro
dyta pragaištingi Lietuvai Krikščionių-demokratų darbai. Taip
gi bus nurodyta, kokie pagerinimai reikalingi, kad Lietuva galė
tų kultūringai auklėtis.

Mitingas bus atidaryt;*.' su orchestra. Tai bus pirmas tokis 
masinis mitingas So. Bo>tono lietuvių istorijoj. Pasistengkite 
visi dalyvauti. KVIEČIA RENGĖJAI.

z «!■ j ■ w j• j
(žmonės buvo sunkiai sužeis- į

—----------1
NDHCniNAS Į v 

inas ■ j* 
.. $150 lf

$2 H»
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I DIDELIS W -- I
VARTOTU PIANŲ. 

Mahogany Pianas 
Piayer ............... .
Kraft Play-.-i gra
žiausio nia!i*>gany

Daugelis

Kalba Lietuviilui ir Rusiikai 
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS 
Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 

ir Odos Ligas 
VALANDOS:

Nuo 8 iš rytu iki 8 vakare 
Tai-pat ir šventadieniais 
321 Hanover Street 

BOSTON, MASS.

,-C**

£*v
priskiriu 
StitMSiDu

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyt “Keleivį**

•a kokiu nors knygų užsisakyt, gali 
-creiptis prie musų genuralio* agento, 
lis pa:arnaus visame teisingai 
'reitai. Jo adresas:—

JOE EL1OŠ1US
Nortii West Hoiel, Room 15, 

KENOSHA. W1S.

Nubaudė kliuksus už šmei
žimą katalikų.

Bostono Ku Klux Klano 
organizacijos nariai išleido i 
knygą vardu “The Dangei- 
Sign” (“Pavojaus Ženk
las”), kurioj apšmeižė Bos
tono majorą Curlev. kardi
nolą O’Connell’i ir kitus žy
mesnius katalikus. Du kny
gutės leidėjai buvo patrauk
ti teisman už naudojimą 
pašto tai knygutei siuntinėti., 
Jiedu prisipažino prie kai-jibnė (Turkish Bath). su šešiais 
lės ir buvo nuteisti atsėdėti 
vieną dieną Plymouth’o ka 
Įėjime.

ar-

<-)
ir

PARDAVIMAI

Didelis Bargenas
Parsiduoda Lietuviška Mau-

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivu akis 
ir amblyopiškose (aklose) aky 
se sugrąžinu šviesa tinkamo 
laiku.
J. L. PAŠUAKN1K O. Ik
447 Brvadvsy. So. Bostoa. Mase

: ?laver gražiausių stelių ir geriausios j 
| i.icdegos, kiekvienas pilnai gva.-ąn-, < 
j t uotas, parsiduoda už mažiau negu | J 
rusę kainos Mes -turim didžiausį pu-. < 

j i trinkimą vartotų ir visai naujų Pla- ’ 
.'erių Naujojoj Anglijoj. Kąina ir st:-;< 
sitarimas pigiausi. Apžiurėkit musų i < 
1‘luyerius, mes esam specialistai. (39)

COLONIAL PIANO CO.
104 Boylston st.. Boston. Mass.

PASVEIKO pavartojus vie
nų stiklų naujai išrastų 

gyduolių
KATRO-LEK

Ware, Mass. Ponia Helena Lukaš- 
ieu-;ez, 114 West St. rašo: širdingą 
adčką siunčiu gerb. ponui Wojta- 

•inskiui išradėjui stebuklingų gyduo
lių KATRO-LEK, kuri taip kaip is 
Dangaus atsiųsta, nes kaip aš sun- 

1 iai kentėjau vidurių ligą ir galvos 
įsukimu ir buvau laba: nusilpnėjus 

;.ad negalėjau nė namų darbo atlikti, 
!>?t kaip pradėjau vartot KATRO- 
LEK. ir išvartojau vos vieną bonką 
esu beveik suvis sveika. Visi stebisi, 
i ad taip greitai pasveikau, nes pirma 
rian jokie daktarai nė 'gyduolės ne
gelbėdavo. Daktarai sakė, kad turiu 

dieglius viduriuose. Dar kartą dėka- 
voju ponui V’ojtasinskiui už taip ge
rą gyduolę kokia yra KATRO-LEK 
r veliju visiems sergantiems ją var
ai. Serganti viduriais ir visokioms 

kitomis iš to paeinančiomis ligomis, 
vartokite naujai išrastą KATRO- 
LEK. Ką KATRO-LEK padarė dcl, 
ponios Lukaškievičios. tą. be abejo • 
'ir jums suteiks. Jeigu jūsų agentas 
ar vaistininkas neturėtų, tai rašykit 
tiesiog į išradėją, šiuo antrašu: W. 
VVojtasinski Drug Co., 114 Brighton 
S t., Eoston, Mass.

|

Tol. So. Boston W6-W J

DAKTARAS
A. L KAPOČIUS

LJTUVIS DENTISTA8 ; 
; VALANDOS: Nuo 9 iki 12dienų < 

uo 2 iki i vak ’
NEDĖLIOJUS: J 
iki 1 v. po pietų <

Seredomis iki 12 dieną *
[ Ofisas "Keleivio** narna. J
> 351 Bn>ad«rav. tarpe C ir D St. < 
; SO. BOSTON. MASS.

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

Dr. Killory
3 TREMOM ROW, 
SCOLLAY SULAKĖ 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Building
Room 22

I

■

i
I

t Tel. South Boston 4000

į Dr. J. Landžius Seymour
J LIETUVIS GYDYTOJAS 
įį 381 Broadsay, So. Boston, Mass.
* Ant antrų lubų
į, VALANDOS:
5 . Nuo 9 ryte iki 9 vakare. I

DR. J.MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter SU, Boston. Masa. 
< Prie Hanover St.)

Tel. Richiuond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedčldieniais iki 4 vai. po pietų

Siutai Ant 
Orderio

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš- 
prosiname.
SIMOKAITIS 
344 Broadway, 

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

ruimais: sykiu ir gyvenimui na
mas. Savininkai išvažiuoja į Lie
tuvą.

LITHlAMAN AGENCY
943 VVashington St., 
NORtVOOD, MASS.

T«L South Boston 3520 <
Residence University 1463-J. '

nišiiitč-SiillM iS. lt
LIETUVĖ MOTERIS <

ADVOKATĖ Į
SMBroadwaT.So.BMtoa.Mua. ! 

Room 1 į

ti

CAMBRIDGE, MASS. į
Iš LSS. 71 kuopos darbuotės.

Kadangi visos Amerikos į
Dl’OgrCSVVė lietuviu \irU'-i>?.audyfiėmis. pečiais, 
menė Didėjo rupiniH Lic- i daržas ir^geriausia, apleiinkė; 

tuvos laisves gjnimu ir daug • 4 • • _ ., t,...• ...
kas jau pnsiaejo gausiomis j umpmiš ramias p->.5. 7 li
aukomis, tai mes, Car.ibrid- iatrak.-vw?
įZC 3US llOtUV 131, 1-§1 MCD;3-Į;r beveik puse akro že.nės, aukštos
nome nuo to garbingo darbo_apieimkė: re»*jų $2.400 į me- 
atsilikti.

Kad pasekmingiau šitai 
darbą atlikus, LSS. 71 kuo
pos nariai bei jų draugai pa
siryžo aplankyti visus pažįs
tamus progresyvius musų

i
Šaudymas City Point pajūry

Vieną gražų pereitos sa
vaitės vakarą, kuomet City 
Point pajurin buvo susirinkę 
tūkstančiai žmonių maudy
tis, staiga pasigirdo šaudy
mas. Publikoj kilo beveik 
panika, nes nežinia buvo, 
kas ir į katrą pusę šaudo. 
Muterįs ir vaikai buvo jau 
pradėję klykti. Bet dalykas 
greitai paaiškėjo. Policma- 
nas atsisėdęs ant motorcyk- 
liaus vijosi vagį pavogtam 
automobiliuje ir šaudė, kad____  _ ........... ..... ..
tas sustotų. Jis vijosi jį nuo miesto žmones ir paprašyti 
L pham s Corner ir išvažia- Lietuvos darbininkams pa- 
vęs ant atviro kelio pajūry ramos. Southbostoniečiai! 
pradėjo liuobti is revolve- jau gi-ažiai pasižvmėįo. Ad- 
rio. Jis išleido iš_viso 6 su- vokatas F. J. Bagočius pa- 
vius. Ties maudynėmis vagis kiojo čielą šimtinę kovoto- 

automobilių sulaikė* jams Lietuvos laisvę. Mes 
ir iššokęs nubėgo per Man- netjk nemanom Southbosto- 
ne Parką. Kitas pasiliko au-; nie(jiam$ apsileisti, bet tiki- 
tomobiliuje, ir policmanas1—,i„ :.. ----- i._.-
šitą suėmė. Suimtasis pasi
sakė esąs Daniel A. Nee, 15 
metų amžiaus iš South Bos
tono.

PRIE COLUMBIA ROAD — pui-
Į kus 3 šeimynų. 13 kambarių namas su 

:au<iyaėmis. pečiais, šiiuma ir tt.

us. Kaina $19.500, $4,000 įnešti ir
engvos. išlygos;- - -

LITHUANIAN AGENCY
361 W. Broaduay, So. Boston. Mass.

R EIK ALINGAS D A RE!NIN K AS
Prie Namų apžiūrėjimo (Janitor); 

ari bbt ’-edęs. Atsišaukit greit.
A. MIZaRA

361 Brt>ad«ay. So. Boston. Mass..

PARSIDUODA PULRLIMIS
Keturi stalai ir visi parankuaiai, 

Habai geroj vietoj, po nura. 213 D St. 
GEO. BRATĖNAS

78 Blake st.. Mattapao. Mass.

YANKEE 
RADIOLITE

pbAĖODO Taiką tarMu- 
1 moję. Jis vertas užsi- 
tikėjimo, kurio visi ieško 
Ingersolfyje.

- $2-75c
1 *■

----------- ---- -- 7 ■ - - T ■ ' -į. 1 -T

GATAVAS PENTAS
S2.2S GALIONAS

QUEEN ANNE AUKŠTOS RŪŠIES PENTAS
Dėl Vidaus ir Lauko $3.50

TIKRAS PURE H HITE LEAD $12.25 už 100 svarų.
Tik dabar gavom daugybę ACME ENAMEL

$•3.50 už gal., vertas $7.00.
Eloor Varnish $1.39 už Ital- 

Heavy Gahanized Ash Cans Specialiai dėl šios savaitės $1.98
Tikra kaina $2.75

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 VASHINGTON ST, 192 SHAVMUT AVĖ.
Arti Dover St. Eleveito Stoties Telefonas Bcach 5353

BOSTON. MASS.

Andrukonio nelaimė su 
automobil ium.

NorA oodo lietuvį Andru- 
konį ištiko nelaimė ant nau
jojo Blue Hills kelio pereitą 
neelėldienį. Turėdamas nau
ją ir gražų automobilių, jisai 
ėjo lenktynių su kitu lietu
viu. Dasivijęs jį Andrukonis 
norėjo lenkti kairiaja puse, 
bet negalėjo, nes iš prieša
kio važiavo eilė automobi
lių; neturėdamas kur dėtis, 
Andrukonis pasuko į dešinę 
pusę ir šituo šonu norėjo 
pro savo kaimyną prava
žiuot. Kelio pakraščiu tenai 
eina gana gilus griovis, bet 
Andrukonis jo nepastebėjo, 
nes jis prižėlęs pilnas žolių; 
Andrukonio mašina nėrė i 
tą griovį ir nosimi įsiknisė į 
žemę. Visas priešakis tapo 
sulankstytas ir apardytas. 
Tečiaus* kaž-kokiu stebuk
lingu bud u žmonės išliko gy
vi ir sveiki, tik viena maža 
mergaitė buvo sužeista ir 
pačiam Andrukoniui nosis 
truputį nudrėksta.

Kas tik važiavo prošalį, 
tas sustojo pažiūrėti, o ne
laimingi lietu' iai sėdėjo >au ■ 
krūvelėj ant grio' iu kranto išsirandavoja priekius «u»m- 
ir einianavo, matoma neži- vieno ar dviejų ypat’* Arti
nodami ką pradėti. > iai ciark S.!., Cambridge, Mass.

i

mes da ir “subytit” savo kai- 
i'mynus. Cambridge'aus lie
tuviai visados gausiai auka
vo, kada reikėjo ginti lais
vės idealą.

j . *
Socialistų teatro komisija 

| praneša, kad dabar mokina-

PAKsIblODA namas
3 šeimynų, 15 kambarių narna.',— 

; andcs neša §00 į mėnesį: parsiduoda 
už $3,500.

177 Broad'vay, So. Boston. Mass.

PIGIAI PARSIDUODA
Pelningas Biznis, išdirbystė vėlia- 

' a ir ženklelių įvairių draugijų. Tą 
.••.matą gali išmokt vyras ar moteris. 
Norint platesnių žinių klauskite tik 
aišku: M. N. "Keleivis**.

255 Broadway, So. Boston.

Prezidentas išvažiavo 
W ashingtonan.

Prezidentas Coolidge, ku- masi statyti naujas veikalas, 
ris šįmet vasaravo Swamps- ir kad darbas eina labai ge- 
cott’o pajūry, netoli Bosto- rai, nes svarbesnėms rolėms 
no, pereitą sąvaitę jau už- apsiėmė jau žinomi ir gabus 
baigė savo vakaciją ir išva- aktoriai. Po vasaros dabar 
žiavo vėl į Washingtoną. Jo visi yra pasilsėję ir pilni 
vakacija Bostono apielinkėj energijos, todėl nėra abejo- 
\ ’ L j nės, kad lošimas išeis pui-tęsėsi 11 są vaičių. nės, kad 

kiai.
Valstija negali pakelti dar

bininkam* algų. rengimą protesto 
kol kas tariasi dvi 

Cambridgeaus 
i ii’ dvi 

Ir! politinių partijų kuopos.

Apie
Apie 12,000 valstijos dar- i 

bininkų reikalavo pakėlimo -žymesnes 
$300,000 algų. Vyriausybė1 jJ^ĮP!^68 
atsakė, kad nėra pinigų. 7.;^’ . - .
algų nekeliant šįmet valsti-' :^Pie (Įa . neg1! dėti.<
jos išlaidos busiančios apie i ?tebto P* akalbos įvyks 
$500,000 didesnės, npgu pa- aPie Paf)alg3 s.10 menesio. 
| Manoma kviesti geriausius;jamos.

3 banditai sulaikė ir apiplė- 
šė automobilistą ant kelio. :

Netoli North Andover 3 
plėšikai sulaikė anądien va
žiuojantį automobilium su 
mergina tūlą VVilkinsą, atė
mė iš jo $65, supiaustė jo 
automobiliaus tajerus ir pa
bėgo. Banditai taip pat buvo 
automobiliuje.

kalbėtojus ir suruošti puikų 
----------- Tikimasi, kad 

. pasekmės bus geros.
s * * *

Kadangi visi socialistų 
piknikai ir išvažiavimai šią 
vasarą jau pasibaigė, ir ka
dangi visi jie buvo skaitiin-Į 
gai publikos lankomi ir gra-i 
žiai baigėsi, tai visiems da
lyvavusiems bei šiaip kuo 
nors prisidėjusieiT s LSS. 71 
kuopa taria nuo savęs šir-1 
dingą AČIL ’. i

Kp. Korespondentas

Laimingos Knygos
1)
2)
31
4 I
5)
•*>)
7 >

$2.00 
$2.00 
$1.75 
$5.00 
$5 00 
$1.50 
$1.50

Juoda Knyga, pusi. 200 
Sekretai Moninimo, pi. 168 
Stebuklai ir Paslaptis, 240 
I.viies Mokslas, 400 
Nauja- Pilnas Orakulas, 
Lietuviškas Sapnininkas 
BurUškos Kazy ros ____

Jau tūkstančiai žmonių pasinaudojo 
burtiškų knygų mokslu paliko turtin
si. todėl ir tamsta išmėgink laimę! 
Reikalauk laimingu knygų. (40)

L. š. KNYGYNAS
3105 So. Halsted St, Chicago. III. 

(2-r.d floor fr.)
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Nuo Skausmu
krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio. užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Severa’s 
Gothardol

Tai naminis linimentas greitai 
pa.eng'ina plėšiančius nepa- 
Kenčiamus reumatizme 
neuralgijos skausmus.

Kama SO ir 60 u*'tai

Reikalauja Lietuvos 
Valstybe 

100,000 LAIKRODĖLIŲ-
$5.00 už kiekvienų Laikrodėli, kuris 

jums visai bevertes. Svarbos nedaro, 
kaip jis nebūt sugedęs bi’.e tik yra 
idurių mašinerija. Aš priimsiu kaipo 

vertę penkių doleriu perkant biie 
naujų daiktų. Tokį reikalavimą ga
vau nuo mokyklos komiteto, kur bus 
mokinami Lietuvos jaunuoliai tekni- 
kos ir metalo išdirbystės. Jie studi
jos kiekvieną rateli kaip jis pradėtas 
ir kaip yra užbaigtas. Ta'gi nepa
mirškite. kad jus, kiekvienas jų turi
te net po kelis. Pajieškok kur nors 
stalčiuje ir r.cšk pas auksorių

P. VALUKONJ
375 BROADU AY,

SO. BOSTON. MASS.
P. S. Perkant už mažiau kaip $10 

vertes nebus priimamas (40)

GARSI NAUJIENA!

I

I 
e 
k
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* 
*
M
I
•

Ž-.ibo greitumu pasklido žinia po 
visą* pasaulį apie stebėtina veikm*- 
musų garsių Gyduolių, kurios greit 
i- labai pasekmingai gydo šias ligas: 
Reumatizmą. Kojų gėlimų. Strėnų 
-kausmą. Rankų ir Kojų traukimą. 
Votis ir Susižeidimus visokius. Taip
gi užlaikom nuo nervų pairimo, išgas- 
ties ir patrūkimo. Kokia liga sergant, 
tuojaus kreipkitės prie musų laišku, 
aprašydami liga. Tūkstančiai per mus 
pagijo, pagysit*- ir Jus, todėl ligoje 
nesikankinkit, šį svarbų apgarsinimą 
nenumeskite. paduokit ir savo drau
gams ir pažįstamiems, ir. jie jums pa- 
dėkaves. Gesink ugnį kolei maža, 
sergi, ilgai nelauk, nes ligai įsisenė- 
jus bus sunku išgydyt. (3S)

. P. LLUCKIS
25 Spruee st-, IVorcester. Mass.

i*<i utiausMi kratykis t

i

Valet APSAUGOS BRITVA
AutoStTOD Kuri Pati Išsigalanda

D.-rt- VISAS PRIRENGIMAS $14)0 ir $5.00
Parsiduoda visose britvą krautuvėse

DR. H. M. LANDAU
< . Specialistas Kmnišką ir Sekretnų Ligų. Reumatizmo ir Kraujo Ligų,
i 18 CHAMBERS ST., Tel Haymarket 1136 BOSTON. MASS.

Lietuviškai-Lenkiška Aptieka
. Je>gu norit*- teisingu vaistų žeriomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St, kur ras.te visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kiu ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, r.uo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokiu ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl 'vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždvką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Jei l■

PLUNKSNAS. Pukus. Paduškas, 
Patalus, K aid ras ir visokias lovų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiansis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsi^j"ėdininių.
P— mus gausite 
Lkras euroniškas 
plunksnas ir pa
kus.

European Feathcr Cc.
25 lz>we!l Street , Boston, Mass.

b
R
t’3

t

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

r PERSIKĖLE j NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia gerinusį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptu.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. CiL St, So. Boston, Man. Tel. S. B. 0183-W.
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