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Metai XIX

Bolševikai sušaudė
1,766,368 žmones.

DAUGIAUSIA ŽUVO 
KAIMIEČIŲ.

TROCKIS VĖL APSIRGO.
Gautomis Londone žinio

mis, Rusijos karo komisa
ras Trockis vėl apsirgęs ir 
turbut jam reiksią važiuot 
į Krymą pasitaisyti. Jo svei
kata paskutiniais metais 
pradėjo žymiai pulti.

BUDELIS NORĖJO PASI
DARYT SAU GALĄ

Anglijos budelis John 
Ellis, kuris per 23 metus 
smaugė sprandus kitiems, 
pereitą sąvaitę nutarė pats 
sau galą pasidaryti. Jį rado 
persišovusį .ir gulintį su re
volveriu rankoj. Sakoma,

VOKIEČIŲ KOMUNISTAI 
IR ATŽAGAREIVIAI EI- | 

NA IŠ VIENO.
Vokiečių komunistai Rei

chstage pakėlė didelį triukš
mą, kada kancleris Marx 
sugrįžęs iš Londono pradėjo 
skaityti savo raportą apie 
padarytą sutartį su alian- 
tais. Komunistai tiek rėkė, 
ka kancleris negalėjo kalbė
ti ir Reichstago posėdis rei
kėjo uždaryti. Kada vėliaus 
atsidarė kitas posėdis, tai 
atžagareivių tautininkų va
das pareiškė savo frakcijos 
vardu, kad jie, atžagarei
viai, irgi esą priešingi Da- 
uc-s’o planui, kuris Londci.o 
konferencijoj buvo priim
tas. Taigi pavi -odo, ka i i- 
tautininkai ir knmuuisti 
yra vienodo nusistatymo.

I

Perkūnas trenkė į 
prezidento ofisą.

Per Didijį Karą Rusijos 
nuostoliai buvo mažesni, 

negu per Lenino vieš
patavimą.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tonas paskelbė įdomių žinių 
apie Rusijos bolševikų tero
rą. šitas žinias surinko 
Amerikos valdžios eksper
tai, todėl jos negali but pra
simanytos. Jos yra semtos 
daugiausia iš pačių bolševi- j 
kų spaudos ir oficialių so
vietų valdžios raportų.

Šitos žinios parodo, kad
bolševikų slaptoji policija, kad per 23 metus jisai tiek 
paprastai žinoma kaipo žmonių nužudęs, kiek nenu- 
“Čeka,” sušaudė iš viso 1,- žudė joks kitas budelis pa- 
766,368 žmones.

Per Didijį Karą Rusijos kartą piktadarį valdžia mo- 
armijos nuostoliai užmuš- kėdavo jam apie $10. Bet 
tais yra apskaitomi į 1,700,- jis kardavo netik paprastus 
000 kareivių. Taigi pasiro- piktadarius, o ir politinius 
do, kad bolševikų žvalgyba prasikaltėlius, taip vadina- 
daugiau išnovijo žmonių, mus “valstybės išdavikus,” 
negu kruviniausis pasaulyje kaip antai Sir Roger Case- 
karas. Ir reikia pažymėti,! ment, kuris buvo pakartas 
kad prie “Čekos” aukų ne- už gelbėjimą vokiečiams ka- 
priskaitomi tie žmonės, ku- ro metu. Todėl sąžinė da
lie krito mūšiuose su bolše- bar pradėjo neduoti bude- 
vikais per visokius sukili- liui ramybės, ir dėlto jis no
raus. Jei šituos pridėjus, tai rėjo nusižudyti. Budelio 
užmuštų skaičius butų da amatu jis jau nebeužsiima. 
didesnis. Į ----------------

Bolševikų “čeką” šaudo MASKVA GIRIASI DIDE- 
daugiausia tuos žmones, 
kurie būna tylomis areštuo
ti už neištikimybę Maskvos' rflet sovietų valdžia galė- 
popiežiui arba kitokį nusi- sianti parduoti į užsienį 
dėjimą bolševikų “vierai.” 175,000,000 pūdų javų. Nela-

Daugiausia buvo sušau- bai senai žinios sakė, kad 
dyta kaimiečių, nes jų skai-; šįmet Rusijoj vėl busiąs ba
gius siekia 815,000. Paskui‘ das, o dabar duonos ir par
seka inteligentai, kurių iš- davimui žada atlikti. Kaip- 
viso nudėta 370,955. gi tuos prieštaravimus su-

'šaulyje. Už kiekvieną pa-

VIENOJ VALSTIJOJ 
KARŠTIS, KITOJ 

SNIEGAS.
Wyoming valstijoj, Salt 

Lake City apieiinkėj, perei
tą sąvaitę pasirodė sniegas 
ir apdengė kalnelius baltu 
kauru. Tuo pačiu laiku 
Kansas valstijoj karštis sie
kė 104 laipsnių.

LIU DERLIUM.
Maskva skelbia, kad šį-

gi tuos prieštaravimus su
taikyti? Bet mes atsimenam, 

POTVINIS UŽLIEJO 2,000 kad bolševikų valdžia par
davinėjo javus į užsienį ir 
užpereitais metais, kuomet 
Rusijos žmonės mirė badu. 
Taigi ji ir šįmet gali taip 
padaryti.

RUSIJOS KAIMŲ.
Sovietų telegrafo agentū

ra praneša, kad Rusiją išti
ko nauja nelaimė. Amu-Da- 
rija upė, kuri teka per Tur
kestaną ir Bocharą, taip pa
tvino, kad išsiliejęs iš jos 
krantų vanduo, užliejo 2,- 
000 kaimų. Nuostoliai busią 
labai sunkus.

DIDELI LIETUS 
BELGIJOJ.

Bruselio pranešama,

$5,000,000 ATEIVIŲ 
PAGALBAI.

Anglijos valdžia paskyrė 
$5.000,000 tiems savo pilie
čiams, kurie norės atvažiuo
ti Kanadon ūkininkauti. 
Jiems duos už dyką žemės 
ir įtaisys ūkį. Mat, Kanadoj 
žemės labai daug, daugiau 
negu Suvienytose Valstijo
se, o žmonių labai mažai, 
tai Anglijos valdžiai rupi 
kaip galima daugiau tą 
kraštą apgyvendinti. Kana
da yra Anglijos dominija

Iš
kad jau kelinta sąvaitė be 
pertraukos Belgijoj lija lie
tus. Beveik visi ūkininkų ja
vai laukuose tapo sunaikin
ti ir Belgijai gręsia duonos 
badas ateinančiais metais.

MISKEVIČIA PABĖGO SU 
SVETIMA PAČIA.

Frackville, Pa.—Juozas 
Miskevičia, 25 metų am
žiaus vaikinas, paviliojo Ag
niešką Sajanskienę, 33 me
tų moterį, ir pabėgo iš čia į 
New Yorką. Sajauskienės 
vyras išėmė varantą pabėgė
lių suėmimui.

VAISTAS, KURIS NAIKI-1 
NA BAIMĘ.

Laikraščiai praneša, kad 
tapo atrastas vaistas, kuris; 
naikina žmoguje visokią 
baimę ir sukelia neapsako
mą drąsą. Vaistas daromas 
iš žolės vadinamos “cappi,” 
kuri auga pietų Amerikoj, 
Amazonos upės klonyje.

Susektas suokalbis 
nuversti sovietus.Pereitą sąvaitę perkūnas 

trenkė į Amerikos preziden
to laikinąjį ofisą ir pridarė 
tenai nemaža;blėdies. Prezi
dentas dabar: vieši pas savo 
tėvus ant.faijnos Vermonto 
valstijoj. Šita valstija yra 
labai kalnuota ir perkūni
jos tenai būna labai didelės. 
Vieną naktį kilo tokia per
kūnija, kad rodėsi, jog visos 
uolos bus suskaldytos. Vie
nas žaibas kirto į telegrafo 
stulpą apie 50 pėdų nuo Co- 
olidge’o farmos ir įnėjo te
legrafo vielomis į tą namą, 
kur yra įtaisytas laikinas 
prezidento ofisas. Iš teleg
rafo aparato šovė mėlyna 
liepsna, pasigirdo apkurti
nantis trenksmas ir apara
tas subirėjo šipuliais. Teleg
rafo operatorka sėdėjo tuo 
tarpu nuo aparato toliau, 
tai jos neužmušė, tiktai pri
trenkė.

Prezidentas gulėjo kita
me name ir pabudęs nuo 
trenksmo gėrėjosi audros 
smarkumu, nes Washingto- 
ne tokių gamtos furijų ne
būna. Iš ryto gi atsikėlęs ji
sai apsivilko trinyčiais ir iš
ėjo padėt farmeriams šieno 
vežti. Tik parėjęs pusryčių 
jisai sužinojo, kad nakties 
laiku perkūnas suardė jo I 
ofisą.

i AREŠTUOTAS CARO DĖ
DĖ IR DAUG KITŲ.

AMERIKOS LAIVŲ LINI
JA UŽDARINĖJA SAVO 

.OFISUS LENKIJOJ.
Amerikos valdžios laivų 

linija, žinoma kaipo United 
Statės Lines, pradėjo užda
rinėti Lenkijoj savo ofisus, 
nes sumažinus lenkų ateivių 
kvotą nuo 35,000 iki 5,000 
metams, jau nebeužsimoka 
tuos ofisus tenai laikyti.

LENKAI SUĖMĖ RUSŲ 
BANDĄ.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad lenkų pasienio sargyba 
suėmė didelę bandą rusų 
banditų, kuri buvo perėjus 
rubežių plėšimo tikslais. 
Mušis su banditais tvėręs 4 
valandas, pakol jie buvo 
nugalėti; vartota kulka- 
svaidžiai ir rankinės grana
tos. Bandos vadai Bartoš ir 
Gaskula taipgi esą suimti.,

PLĖŠ1KAS NUŠOVĖ DU 
POLICMANU.

Marąuette, Mich.—Perei- 
toj subatoj čia buvo užmuš
ti du policmanai ir vienas 
banditas. Buvo taip. Nakties 
laiku vienas policmanas už
ėjo plėšiką laužianties į ap- 
tieką. Policmanui suko- 
mandavus“rankas aukštyn,” 
plėšikas nieko nelaukda
mas šovė ir leidosi bėgti. 
Policmanas tapo mirtinai 
sužeistas, tečiaus vijosi ban
ditą ir šaudė, pakol netekęs 
spėkų apalpo ir mirė. Vė
liaus leidosi plėšiką vytis 
pats policijos viršininkas su 
savo sunumi ir keliais polic- 
manais. Plėšikas buvo krū
muose netoli pasislėpęs, ir 
kada policija prisiartino, 
jis šovė. Pirmu šuviu jis ant 
vietos paguldė policijos vir-

Valstiečių ir bedarbių suki
limai plečiasi po visą 

Rusiją.
Šį utarninką atėjo iš Mas

kvos telegrama, kad Vladi
vostoke susekta didelis mo- 
narchistų suokalbis nuvers
ti sovietų valdžią ir atgai
vinti Rusijoj monarchiją. 
Areštuota 39 vadai, tų tar
pe ir buvusio caro dėdė, Di
dis Kunigaikštis Mikalojus, 
ir Didis Kunigaikštis Kiry- 
las, buvusio caro giminai
tis.

Suokalbininkai turėję ry
šių su monarchistų centrais 
Paryžiuje ir Charbine.

Žinios paskutinėmis die
nomis sakė, kad Rusijoj la
bai neramu. Ypač didelis 
bruzdėjimas einąs bado ap-

misaras Deržinskis pasakė: 
“Mes gaunam vis naujų ir 
naujų pranešimų apie didė
jantį valstiečių ir darbinin
kų nepasitenkinimą, apie 
nuolat kilančias riaušes. 
Tie sumišimai ir riaušės kį- 
la dėlto, kad valstiečiai jau 
treti metai kenčia badą, o 
darbininkai jau septinti me
tai veda kovą už savo būvį 
ir vis da nežino, ar po tiek • 
vargų jie turės rytoj ką val
gyt. Šitas judėjimas atkreip
tas išimtinai prieš musų par
tiją."

Tai šitokia padėtis dabar 
Rusijoj. Ar galima tuomet 
stebėtis, kad monarchistai 
nori ta proga pasinaudoti ir 
nuversti dabartinę valdžią?

APIPLĖŠĖ BANKĄ
Freeburg, III.—Kuomet

Illinojaus bankininkų drau- -----" .
gija susirinkus Edvvardsvil- šininką, o antru sunkiai su- 

Kitas rusų banditų būrys j lėj tarėsi, kaip apsisaugojus žeidė jo sūnų. Tuomet ban- 
buvęs išvaikytas. "x J‘*‘I nuo užpuolimų, septyni ban- ditas šoko upėn ir pradėjo 

' ditai čia užpuolė First Na- Plukti kiton pusėn; bet tuo 
APIPLĖŠĖ AUKSINIŲ kional Banką ir pagrobę tarPu vienas policmanas jį 
DAIKTŲ KRAUTUVĘ. $10,500 pabėgo. ’ic T~ v’’-
Pereitos seredos rytą 

Bostone tapo apiplėšta dide
lė auksinių daiktų krautuvė

šovė ir jis nuskendo. Jo ku- 
: nas iš upės ištrauktas.
i ___________________

LIZBONOJ MĖTOMOS
„ - - , BOMBOS.

ant Boylstoni streeto Kaip | Telegramos kad
tik krautuve iš ryto atsidarė, Portugalijos sostinėj Lizbo- 
tuojaus įpuolė penki bandi- noj komunistai bandė pada- 
tai su revolveriais ir pagro- ryt sukilimą. Buvo mesta 
bę dėžę, kurioje buvo už keliatas bombų, kurios dide- Piepro, kuris gabeno laivu 
$110,000 deimantų ir aukso, hųnuostolių n®pa_
susėdo į automobilių ir pa
bėgo.-

darė.. Policija keliolika 
munistų areštavo ir 
viskas pasibaigė.

ĮSAKĖ AREŠTUOTI 50 
FAŠISTŲ POLICMANU.

Iš Neapolio miesto (Itali
joj) pranešama, kad val
džia tenai įsakiusi areštuoti 
50 fašistų policininkų, ku-. 
rie užpuolė mitingą pereitą j 
nedėldienį ir sukėlė riaušes, 
kuriuse du žmonės buvo už
mušti ir 16 sužeista.

ko- 
tuo

LIETUVIS SUSIMUŠĖ 
SU LIETUVIU POLIC- 

MANU.
Shenandoah, Pa.—S. Da- 

bravalskis čia susimušė su 
policmanu Kalaičių, kuris 
norėjo jį suimti. Dabravals- 
kis nenorėjo lietuviui polic-

NUŠOVĖ DEGTINĖS 
GABENTOJĄ.

New Jersey pakraštyje 
pereitą sąvaitę ant jūrių ta
po nušautas tūlas Antonio

degtinę. Valdžios botas liepė 
jam sustoti, bet jam pradė
jus bėgti, prohibicijos sargai 
ėmė šaudyt ir jį užmušė. 
Tuomet laivas su degtine 
sustojo. Ant jo buvo da šeši 
vyrai. Visi buvo suimti.

Piepro yra jau trečias 
žmogus nušautas toj apie- 
linkėj . bėgiu paskutinių 
dviejų sąvaičių, ir tai vis 
dėl degtinės.

manui pasiduoti ir išsitrau- TĖVAS NUŠOVĖ SUNŲ. 
’ - ■ ’ ’ ’--------->1 Bloomingdale, N. Y.—

LIETUVIS APDEGĖ 
KASYKLOJ.

Shenandoah, Pa.—Šiomis 
imtose vietose pietų Rusijo- dienomis čia Packero kasyk- 
je. Valstiečiai kelią maištus ,l°je No. 2 įvyko ekspliozija, 
ir reikalaują, kad valdžia kuri labai apdegino Juozą 
liautųsi gabenus užsienin , Spūdį, 30 metų amžiaus lie- • 
javus ir kad duotų sėklų tuvį. Apdegė jo veidas, au- 
laukams įsėti.

Darbininkai taip pat ne
rimauja. Rygos žiniomis, 
semtomis iš pačių bolševikų 
laikraščių, Saratove šiomis 
dienomis buvo didelių de
monstracijų. Tūkstančiai be
darbių išėjo į gatves reika
laudami, kad sovietų val
džia duotų jiems.arba dar
bo, arba duonos. Čekistai 
(bolševikų žvalgybininkai) 
tuojaus puolė ant alkanų 
darbininkų ir pradėjo šau
dyti. Penki bedarbiai buvo 
užmušti ir apie 20 sužeista.

Caricino ir Stavropolio 
apielinkėse bolševikai įvedę 
karo teismus kovai su žmo
nių bruzdėjimu. Nuo 1 lie
pos iki šiol tuose dviejuose 
rajonuose nepatenkinti 
žmonės užmušę jau 60 ko
munistų valdininkų.

Apie Volską, Saratovo 
gubernijoj, žmonės nugink
lavę visus milicininkus. Ap
siginklavę būriai kaimiečių 
ir bedarbių darbininkų da
bar vedą energingą kovą 
prieš komunistų diktatorius. 
Po visą Rusiją vedama agi

tacija prieš gabenimą užsie
nin javų, kuomet patįs Rusi
jos žmonės badauja. Char
kove buvo sušauktas dide
lis masinis mitingas, kur 
kalbėtojai ragino darbinin
kus apskelbti visuotiną 
streiką, jei valdžia nesi
liaus gabenus svetur javus.

Patįs bolševikai prisipa
žįsta, kad žmonės pradėjo 
kilti prieš jų viešpatavimą. 
Kalbėdamas paskutiniame 
komunistų partijos centro 
komitetu posėdyje ūkio ko-

sys, kaklas ir rankos. Jis 
nugabentas ligoninėn.

NUŠOVĖ SAVO GASPA- 
DINĘ IR PATS NUSI

ŽUDĖ.
Tottenville, N. Y.—Tur

tingas buržujus Blatt šiomis 
dienomis čia nušovė savo 
gaspadinę ir pats sau galą 
pasidarė. Jo gaspadinė buvo 
pasileidusi moteris, kuri gy
veno su juo pametus tikrąjį 
savo vyrą. Policija spėja, 
kad ginčas tarp jos ir Blatto 
bus kilęs dėl deimantinės 
juostos, kurią Blattas buvo 
pirma jai dovanojęs, o da
bar norėjo atimti. Toji juos
ta kainuojanti $15,000.

MOTINA PARDAVĖ SA
VO KŪDIKI.

Tūlas Erwin Dathe Bro- 
oklyne paskelbė laikraščiuo
se, kad jis nori pirkti kūdi
kį. Atsirado tūla Agnės 
Mack, kuri pardavė jam 
savo 10 mėnesių amžiaus 
vaikutį už $250. Sužinojo 
apie tai policija ir motiną 
areštavo. Kūdikio pirkėjas 
taipgi suimtas.

NUSINUODIJO GRYBAIS
Svracuse, N. Y.—Viena 

moteris čia prisirinko parke 
grybų ir parsinešus namo iš
sivirė. Tų grybų pavalgius, 
jos penkių metų vaikas tuoj 
mirė, o ji pati sunkiai apsir
go ir tapo išvežta ligoninėn. 
Policijos viršininkas pasta
tė tara? parke keliatą polic- 
manų, kad neleistų žmo
nėms daugiau tų grybų rink
ti.

Bloomingdale, N. 
Pereitą nedėldienį netoli 
nuo čia farmerys Geny 
Swinyer nušovė girioj savo 
sūnų ir sužeidė jo draugą. 
Išgirdęs tankumyne šlamesį, 
teves manė, kad tai meškos 
šlama, ir kaip tik pasirodė 
jo sūnaus juodas švarkas, 
jis pakėlė karabiną ir šovė

kęs peilį perplovė jam ran
ką. Tas atsitiko ant kampo 
Main ir Centrai gatvių, kur 
eina daug žmonių, todėl tų

BELGAI TRAUKIASI IŠ
RUHRO.

Bi-uselio žiniomis, 22 
rugpiučio belgai jau pradėjo imtynių pasižiūrėti susirin- 
evakuoti vokiečių kasyklas ko didelė minia žmonių, 
ir kitas pramonės šakas Kalaičiui į pagalbą pribuvo 
okupuotame Ruhre. Vėliaus kitas policmanas ir Dabra- 
pasitrauks ir kariv.cmcnė iš valskis buvo nugabentas be- 

(tenai. langėn.

f
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Žmonės i bažnyčia 
lanko, todėl kunigai prasi
mano visokių “triksų," kad 
patraukus minią. Ir pamok- į 
slas apie “beždžionės dū
šią.” žinoma,. sutraukė ne
maža pubi kos.

Įsilipęs sakvklon ir pasi
sodinęs šalia savęs beždžio
nę, kunigas pradėjo savo 
pamokslą. “Ar galėjo iš ši
to gyvūno išsivystyti žmo
gus?” klausia kunigas, ro
dydamas pirštu i beždžio
nę. “Ar gali būti jame iš- 

Lietuvoje atsirado žmo- į mintinga tokia kaip
nių, kurie pradėjo naikinti ■žmoguje?
. ve, -> i , _ei_...s Ir kunigas padarė išvadą,

kad žmogus nėra išsivystęs 
iš beždžionės. Jis esąs su
tvertas Dievo.

Bet tai yra pasenusi pa
saka ir kunigas 0‘Farrel 
nieko nauja prie jos negalė
jo pridėti. Parodymas iš sa- 

_ kyklos beždžionės nieko ne
toks, kad darbininko pade- laužytos rankos, stovylostiš- išaiškina. Jei kunigas norėjo 

savo klausytojus Įtikinti, 
kad žmogus yra sutvertas į 
Dievo, tai jis turėjo ne bez- į 
džionę sakvklon vestis, bet į 
pasiimti šmotą molio, nulip- į 
dyti žmogų ir paprašyti Die- 
vo, kad tas Įpustų jam 
“gyvą dūšią.”

Jei jis butų šitokį stebuk
lą parodęs, tai teorija apie 
išsivystymą žmogaus iš bez- 

mėgsta statyti kryžius netik ; džionėš ar kitų gyvūnų butų

APŽVALGA 0
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DARBININKAI IR JŲ 
MULKINTOJAI.

Chicagos kunigų “Drau
gas” 162-rame numeryje 
sako: Kiekvienas darbinin
kas yra vertas savo užmo
kesčio. Krikščionija šitą 
principą skelbia jau antras 
tūkstantis metų.

Vadinasi, krikščionis yra 
darbininkų draugai.

Pažiūrėsime, argi ištik- 
rujų taip yra.

Lietuva yra krikščionių 
kunigų valdoma šalis. Ku
ldigai krikščionis tenai netik 
valdžią kontroliuoja, bet ir 
fabrikai jų rankose. Taigi 
darbininkams tenai turėtų 
būt labai gerai apmokamas 
jų triūsas. Bet faktas yra

gęs, ir vistiek politikoje 
negramotnas.

Ponas Tulv, patartume 
į tamstai pareikalauti iš to 
į ‘universiteto” įmokėtų pi
nigų, nes, išskyrus bulvių 
skutimą, tamsta nieko dau
giau neišmokai.

NAIKINA KRYŽIUS.

t

kryžius. Klerikalų laikraš
čiai praneša, kad Mažeikių 
apskrity, keliu iš Viekšnių i 
Kegrių ir Sverkončių so
džius, šiomis dienomis at
rasta iš nakties sudaužytų 
keliolika kryžių. Kai kurio
se koplyčiose “šventiems” 
buvo nusukytos galvos, nu-
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Baltimorėj ir kitur, kur tik 
unijos lokalai randasi silp
ni, kur. pinigų neturi, tenai 
komunistų lygos nėra.

Kuomet mes matome ši
tokius faktus, tai aišku, kad 
komunistų tikslas yra ne
organizuoti ir šviesti darbi- rydama savotišką švietimo 

bet ardyti vienybę srityje politiką, nuo šių

Realinę Gimnaziją!
švietimo ministerija, va-

ninkus,
ir klaidinti darbininkus, mokslo metų pradžios nuta- 
Pavyzdžiui, Brooklyno lie-. rė nebeduoti pašaipos Ma-

tis Lietuvoje vra daug sun- i mestos laukan ir t.t. 
kesnė, negu kur nors kitur, į Klerikalų spauda deTšito 
Nuvažiuokite tenai į kokius j atsitikimo kelia baisų triuk- 
nors “atlaidus,” tai pamaty- į smQ- Ji rėkia, kad tai esąs 
šit toki regm}, kokio niekur, 
civilizuotame pasaulyje nė- į 
ra: visi keliai apsėsti ubagų, į 
kurie šaukia visokiais bal
sais, kad kas įmestų kokį 
skatiką ant plutos duonos.

Kas jie per vieni, tie uba
gai? Iš kur ir kaip jie Lietu
voj atsiranda?

Tai vis pasenę, spėkų ne-, 
tekę Lietuvos darbo žmonės. ’ 
Pakol jauni ir stiprus, jie 
dirba; bet už darbą jiems 
taip mažai mokama, kad 
senatvei jie negali nieko 
pasidėti ir turi eit ubagauti.

O kaip gyvena Lietuvos 
kunigai, kuriems taip rupi 
tas krikščioniškas princi
pas, “darbininkas vertas 
savo užmokesčio?” Ar jie 
irgi eina ubagaut pasenę?

Oi ne. Lietuvos kunigai 
gyvena gražiose klebonijo
se, vaikščioja gražiai apsi
rengę ir taip nusipenėję, 
kad kitas savo lašinių nepa
neša.

Negana to, šiomis dieno
mis Lietuvos kunigai pasi
skyrė sau riebias algas iš 
valstybės iždo, kuomet dar
bininkai su savo vaikais ir 
žmonomis miršta badu.

Taigi meluoja'^ kunigų 
laikraštis “Draugas,” kuo
met jisai pasakoja, kad kri- 
kščionįs. reikalauja darbi
ninkams teisingo »atlygini
mo už darbą. Krikščioniško
ji buržuazija išnaudoja dar
bininkus lygiai taip, kaip ir 
visi kiti pelnagrobiai. Ir 
prie to da krikščionis mulki
na darbininkus savo “krikš-

, čionikais principais.”

bedievių socialistų darbas.
Keno tas darbas, mes ne

žinome. Mes galime tik pa
gvildenti, ar tas darbas ge
ras, ar ne.

Tamsus Lietuvos ūkinin
kai, o ypatingai žemaičiai,

ji dar turi savyje jiegų atsi
laikyti klerikalų puolimams, 
ir, šiuo žygiu, atsidėti, kad 

' Mariampolės Realinė Gim
nazija nežlugtų. Čia reika
linga parama ne tik organi
zacijų, bet ir atskirų asme
nų. Jei tik kiek daugiau 
žmonių atsilieps į šitą kvie- 

' tuną, tai ir gimnazijos išlai- 
kvmo našta nebus sunki.i J

I Jei šį kartą apsileisime, 
į tai netrukus gal mokslo įs
taigas Šv. Ministerijos šel
piamas turės tiktai žydai, 
lenkai ir įvairios klerikali
nės organizacijos, o pažan
giųjų organizacijų mokslo 
Įstaigoms pašalpos bus at
imtos.

Taigi, Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos kvieti
mo nepamirškime ir imki
mės tuojau darbo, dėdami 
centą prie cento Mariampo- 
iės Realinei gimnazijai pa
laikyti. Mokytojas.

’ . *■ „ į ....tuvių kriaučių lokalas kož- riampolės Realinei gimnazi- 
name susirinkime turi di
džiausių lermų ir barnių, o 
jeigu čionai tos lygos nebū
tų, tai nebūtų nei tų ginčų, 
nei lermų.

Kaipgi jie pagalios švie
čia tuos unijos narius, kurie 
nėra lygos nariais? Jie ne
leidžia ineiti Į joki unijos 
koTnitetą tokių žmonių, ku
rie nėra jų lygos nariais. Jei- 

į gu kartais vienas-kitas ban- 
1 do ineiti i komitetą ir apsi
ima i kandidatus, tai ligo- mi ir daugiau nieko.Mariam- 
niai (lygiečiai) sukrauja polės Realinės gimnazijos 

i didžiausią krūvą šmeižtų, slopinimą galima aiškinti 
kolionių, provokacijų ir vi

sokių prasimanymų ant to 
žmogaus galvos, kad tik ji 
diskreditavus ir kad susi
rinkimas to žmogaus neiš
rinktų į komitetą. Visa tai 
komunistai vadina darbi
ninkų “švietimu.”

Daugiau. Jie sako, kad jų 
kitas tikslas, tai remti ir pa- 

i laikyti “švarius” ir “dorus” ;
žmones, ir'tik tokie gali būti 
jų lygos nariais. Taigi pa- 

! žiūrėkim, kokius “švarius” 
žmones jie remia. Bekam
pis, Jankauskas, tai“šva-' 
riausi” jų žmonės. Apie pir- ■ 
majį jau nei nekalbėsim.! 
Apie antrąjį reikėtų klaus
ti pas tuos ligonius, ar daug 24. Nr. 5633), kuriuo iš Są- 
buvo tokių subatvakarių, jungos laikomos Realinės 
kada jis nebūtų gavęs nuo 
bomų saliunuose mušti?

: Kad Brooklyno kriaučiai 
i atsikratytų nuo tos ligos, 
, tai daug iiuosiau jie atsidus
tų. Dabar, prieš kožną susi
rinkimą lyga laiko savo su
sirinkimą ir išrenka iš savo 
tarpo visokiems komitetams 
narius, o kaip Įvyksta Uni
jos susirinkimas, tai tuos 
žmones lyga tuojaus ir kiša. 
Kitus nominuoti jau nėra 
progos. Komunistai aiškina, 
kad taip ir turi būt, nes, gir
di kriaučiai da tiek tamsus, 
kad jie nesuprantą kokius 
žmones rinkti i komitetus!

Kriaučiai žinojo per tiek gioji visuomenė šį Lietuvos 
metų išlaikyti savo organi
zaciją, o dabar jąu nežino 

žmonės gali būti
r

kriaučių progre-

jai Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos laikomai.

Šis ministerijos žygis pil
nai suprantamas, nes Ma
riampolės Realinė gimnazi
ja buvo vienintelė mokslo 
Įstaiga Lietuvoje, kur kleri
kalizmo dvasia neviešpata
vo. Todėl klerikalai jau se
nai ant jos dantį griežė. Jų 
spaudoj nuolatos buvo mi
nima, kad šioj gimnazijoj 
tik bolševikai buvo auklėja-

Našlė Charles Robert Imbrie 
moteris buvusio Amerikos kon- 
sulio Persijoj, kuri Persijos reli- 
gijiniai fanatikai nužudė.

Rėza Chan, naujasis Persijos 
ministeris pirmininkas.

. dar ir tuomi, kad be jos, ir 
j valstybinės gimnazijos, dar 
į atidarė ten gimnaziją vie
nuoliai. Esant dviem gim
nazijom, vienuolių gimna
zija gal būt ir neturėjusi ką 
veikti.

Mariampolės 1 
gimnazija ligi šiol naudojo- 
si simpatijomis visų tų žmo-: Naujasis “Sandaros” te
mų, kūne nors šiek tiek yraj daktorius rašo: La Folletto 
sustrupmę laisva nuo kleri- platforma yra panaši 
kalintomugomokjklosdva-.darieėių platformai, todėl 
sta. Lietuvos Mokytojų Pro-| ^3^5 ir kataiikai> rem. 

darni La Follettą, sulindo į 
Į sandariečių maišą.
j Nejaugi? Kokie gi svar
besni La Folletto platfor

imos punktai? Štai kokie:
1. Panaikinimas Suvieny

tų Valstijų “Geležkelių Dar- 
Ibo Tarybos;” 
į 2. Panaikinimas Vyriau
siojo Teismo (Supreme 
Court) neapribuotos va
lios; ,

3. Rinkimas prezidento 
ir vice-prezidento tiesiog 
pačių žmonių balsavimu;

4. Federaliai teisėjai taip 
pat turi būt renkami žmo
nių balsavimu, o ne prezi
dento skiriami.

I Ar yra nors vienas šitų 
punktų sandariečių “plat
formoj”? Nėra nei vieno.

Kuo tad pasiremdamas 
“Sandaros” redaktorėlis pa
sakoja, kad La Folletto 
platforma paimta iš sanda
riečių programo?

Jis remiasi tuo, kad La 
Follettas reikalauja spaudos 
ir, žodžio laisvės ir stoja už 
kasyklų ir gelžkelių nacio- 
lizaciją. Šitų daly 
riečiai irgi i____ ________
dangi La Folletto platfor
ma parašyta vėliau, negu 
sandariečių, tai “Sandaros” 
žinovas ir nusprendė, kad 
La Follettas turėjo tuos 
punktus pasiskolinti iš jų.

Bet politikoj negramot
nas “Sandaros” redaktorius 
nežino, kad turtų nacionali
zacija ir spaudos bei žo
džio laisvė, tai ne sandarie
čių iškelti reikalavimai. 
Sandariečiai dar mamos pa
pą žindė ir jų “partijos” da 
ant svieto nebuvo, o šitie 
reikalavimai jau buvo išra
šyti ant socialistų vėliavos. 
Ir jei sandariečiai dabar įsi
dėjo tuos punktus savo pro- 
gramon, tai jie pasisavino 
juos iš socialistų. Taigi, tik
renybėje ne socialistai yra 
“sulindę” į sandariečiųmai- 
šą, bet sandariečiai tupi so
cialistų maiše.

Žalioji Viksva.

i
i
I
I
I

I

Realinė Kas fono maišas įfatdo?

v
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ant kapinių, bet ir apie savo Į nupuolus pati savaimi. Da- 
• namus, ir šalia kelių, ir šiaip , bar gi ji pasilieka kaip bu- 
į laukuose. i vus—nesumušta ir nesukri-

Tie kryžiai nepigiai atsi- į ūkuota.
eina. Jiem? padaryti reikia j __________
ir medžiagos, ir laiko nen>a-!AR MEĮLg .1ŠE1TI
za. Na, o kokia iš jų nauda? į MADOS”?
Ar geriau nuo jų auga ūki- j 
ninko javai? Ar sveikesni 
būna gyvuliai? Ar kokios 
kitos palaimos jie neša?

Tie kryžiai neduoda Lie
tuvos ūkininkams nieko. Jie 
ne tuo išrokavimu ir stato
mi. Jie statomi daugiausia 
dėl to, kad tamsus žmonės 
bijosi velnių. Bet tokio su
tvėrimo, kaip velnias, juk 
nėra. Tai tik kunigų išmis- 
lytas baubas. Reiškia, kry- 
žiifs žmonės stato visai be 

i reikalo.
Lietuvos laikraščiai rašo, 

kad ūkininkai negali gauti 
malkų valgyt išsivirti ir žie
mos laiku gričiai apšildyt; 
keliai taip pat 
ir tiltai sulužę, 
žmonės neturi nei 
džiagos, nei laiko jiems pa
taisyti; bet kryžiams yra 
visko. Ar nebūtų gi daug iš
mintingiau, vietoj statyti 

j niekam nenaudingus kry- 
įžius, sutaisyti kelius ir til- 
Įtus? Ar nebūtų žmonėms 
i daug sveikiau nusipirkti 
■ malkų už tuos pinigus, ku
rie išleidžiami kryžiams?

Kunigai šito nepasako 
žmonėms. Kuniginė valdžia 
taip pat nepasako. Todėl iš 
pačių žmonių atsiranda 
drąsuolių, kurie pradeda 
prietarus naikinti.

Kunigai gali juos visaip 
: keikti ir persekioti, bet, mu- 
fsų manymu, kryžių naikin
tojai yra geresni Lietuvos 
piliečiai, negu visa juodoji 
kunigų armija.

i •
iširę 
nes 
me-

fesinės Sąjungos-Centro vai- į 
dyba tatai Įvertindama, sa
vo posėdyje š. m. liepos 23 
dieną apsvarsčiusi Švietimo 
Ministerijos raštą (iš VII. 7.

IR UNIVERSITETĄ BAI
GĘS, IR VISTIEK NE- 

GRAMOTNAS.
“Sandaros” red aktorei is 

jau kelintu kartu giriasi 
baigęs universitetą ir todėl, 
jo manymu, jis turįs viską 
žinoti. “Sandaros” 34-tame į 
numeryje jis daro maž-daug 
šitokį pareiškimą: Jei “Ke
leivio” redaktorius, kuris 
tik pripuolamai perskaitė 
vieną-kitą knygelę, supran
ta socializmą, tai aš, “San
daros” redaktorius, baigęs ; 
universitetą, galiu suprasti 
tą mokslą daug geriau.

Žinomas dalykas, kad ga
li. Bet faktas visgi yra toks, 
kad nesupranta. Taigi išei
na, kad “Sandaros” redak
torius ir universitetą bai- nes dūšią.”

BEŽDŽIONĖ SAKYKLOJ.
Buttes mieste, Montanos 

valstijoj, baptistų kunigas 
O’Farrell pereitą nedėldienį 
eidamas sakyti pamokslo 
pasiėmė su savim beždžionę 
i sakyklą. Laikraščiuose ji
sai paskelbė sakysiąs pa
mokslą apie “apie bezdžio-

Amerikiečių apysakų ra
šytoja Mrs. Borden sako, 
kad lytis ir meilė jau “išėjo 

i iš mados.” Kaipo tema apy- 
* sakoms, meilė esanti jau 
tuščia, “išspaustas sausai” 5 
dalykas.

Klausimas, ar gali meilė 
ir lytis išeiti iš mados?

Mums rodosi, kad vei
kiausia pati Mrs. Borden 
bus jau išėjus iš mados, bet 

.ne meilė.
Anot vieno rašytojo, kaip 

tik žmogus ant žemės atsi
rado, jis tuojaus pastebėjo, 
kad jam kaž-ko trūksta. 
3am reikėjo Jievos. Ir kaip 
tik atsirado Jieva, tuojaus 
atsirado “žaltys,” kurį gali
ma butu pakeisti žodžiu 
“lytis.” .

Net Maižius žinojo, kad 
be meilės ir lyties pasaulis 
negali apsieiti. Ir todėl rašy
damas savo pasakas apie 
“pasaulio sutvėrimą,” jisai 
pamatan padėjo lytį ir mei
lę. Ir tik iš to pas ji atsiran
da žmonija.

Tą žino kiekvienas, kas 
tik studijuoja ir pažįsta gy
venimą. Paklauskite kruta- 
mujų paveikslų išdirbėjų. 
Jie jums pasakys, kad ar jus 
rodysitfSvelnų romansą, ar 
žiaurų kąrą, visur turi būt į 
įpinta meilė. Kitaip žmonės 
neis jūsų paveikslų žiūrėti. 
Tiktai mele yra toji spėka, 

' kuri visus savimi traukia. Ji 
yra tokia dėlto, kad iš jos 
plaukia visa gyvybė.

Todėl -nesąmonė yra sa
kyti, kad meilė “išeina iš 
mados.”

f' *
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PAGROBĖ $11,000.
Du ginkluoti banditai 

Cincinnatį mieste užpuolė 
ir apipiešė vietos banko pa
siuntinį, kuris nešėsi krepšį 
su $11,000.

✓
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Kas toji “Darbo Uniją 
švietimo Lyga”?

Gajj būti, kad nevisiems 
yra žinoma, kas per pada
ras yra “Darbo Unijų švieti
mo Lyga.” Tai yra komunis
tų tam tikra organizacija— 
unijų viduje. Ji vaidina to
ki vaidmenį, kaip erkė 
avies papilvėj? Skirtumas 
yra tik tame, kad erkės 
(avių utėlės) veisiasi ten, 
kur avįs yra nuskurusios, o 
šita komunistų lyga šukąsi 
sau lizdus ten, kur organiza
cijos (darbo unijos) gerai 
gyvuoja.

Štai faktai. Brooklyno lo- 
kalas (lietuvių) gyvuoja
gerai, turi pinigų, tai čia ir •
komunistų lyga gyvuoja į nei koki
(teisingiau butų ne lyga, įtinkami į Unijos komitetus 
bet liga, panaši i Dėdelės Tai biski I *
“franeuziškaji reumatiz- s-is! 0 gal ir tiesa?
mą.”j Gi Philadelphijoj, Prop. L. Širmis.

!

i

Mariampolės gimnazijos at
imama valstybinė pašalpa, 
nutarė:

1) Laikyti ir toliau Reali
nę Mariampolės gimnaziją.

2) Kreiptis per spaudą i 
visas pažangiąsias visuome
nės, politikos, kultūros ir 
švietimo organizacijas, kvie
čiant jas protestuoti prieš 
toki Švietimo Ministerijos 
žingsnj.

3) Prašyti moralės ir me
džiaginės pažangiosios vi
suomenės paramos Mariam
polės Realinės gimnazijos 
laikymui.

Reikia tikėtis, kad pažan-

Mokytojų Sąjungos Centro 
Valdybos balsą išgirs ir tin
kamai Į ji atsilieps. Supran
tama, kad pirmoje eilėje 
yra reikalinga medžiaginė 
parama. Pažangioji visuo
menė privalo parodyti, kad

šita moteris su spinduliuotu vainiku ant galvos, tai Amerikos laisvė, o šydas jos rankoj, tai 
šios šalies konstitucija. Laisvė ir konstitucija apgina ateivių šeimynas nuo visokių skriaudų ir 
neteisybių. Taip pasakoja Amerikos patriotai. Bet ar ištikro taip yr*?

tų'dalyku sanda- 
reikalaują, o ka-

• r- i
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Kas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

BALTIMORIEČIV DOMEI.
A. Jankauskas ugny.

Brooklynietis A. Jankaus
kas-yra pasiųstas pas jus 
kaipo Amalgameitų Unijos 
organizatorius. Bet atrodo 
kad jis tenai pasijuto kaip 
ugnyje. Kada pamatė laik
raščiuose aprašytą jo pra <- 
ties darbuotę, jo rekordus, 
tai isteriškai pradėjo šaukti 
per “Laisvę,” kad “Kelei
vis” užpuldinėjąs Amalga
meitų Uniją. Tai yra “blo- 
fas,” daugiau niekas. Kad 
nukreipus žmonių domę nuo 
savęs, jisai pradėjo rėkti ir 
sielotis, kaip katė kumelį 
gimdydama, buk “Keleivis” 
Unijos priešas. Draugai, ne
duokite apsigauti. Mes ne
puolame Unijos, o tik nuro
dome Jankausko darbuotę 
ir perspėjam jus nuo jo. Na, 
o Jankauskas juk nėra Uni
ja.

Bešūkaudamas tas komu
nistiškas tfyda reikalauja 
prirodymo, ar komunistai 
turi ką bendro su išleistais 
provokatoriškais lapeliais 
laike New Yorko rubsiuvių 
didžiojo lokauto 1921 m.

Ir turi tas žmogus drąsos 
reikalauti! Juk tu pats bu
vai komisijoj, kuri tuos la
pelius gamino. Tu pats plū
dai visus tuos, kurie prieši
nosi tiems lapeliams. Tu 
pats Unijos susirinkimuose 
vadinai tuos žmones “gyva
tėmis” ir Generalio Unijos 
Ofiso “šnipais.”

O kas gi tu, Jankauskai, 
ar ne komunistas? Kiti tos 
komisijos nariai—K. Jan
kaitis, V. Žilinskas ir Rač
kauskas—taip pat komunis
tai. Jie teisinosi, kad jie 
kriaučiai. Tjesa, jie kriau
čiai iš užsiėmimo, bet komu
nistai iš “įsitikinimo.” Dalb 
no tuos lapelius irgi kriau
čiai—komunistai: J. Buivy
dą, K. Palšis ir V. Žilinskas 
—dalino New Yorke, prie: 
4 gatvės, Unijos svetainėje. [ 
Lugmina su kitais dalino■ 
prie N. 9 Siegel st.,Brookly- 
ne. Čionai jis nuo kriaučių 
gavo mušti: išdaužė jam 
akis ir sumušė kietą skrybė
lę, už ką Unija užmokėjo 
$9.00. Dalino K. Jankaitis ir
kiti. Ir kasgi jie, jeigu ne m. jis buvo 58-lokalo pirmi- 
komunistai? Bet tiek to, grį- ninku, ir jis nuo estrados 
šim prie Jankausko.

Jo darbuotė Brooklyno Įtuves reikia deginti, nakties 
kriaučių tarpe rodė, kad jis ’ 
gali būti provokatorius. Tuo 
laiku, kaip Amalgameitų 
Unija vedė mirtiną kovą su 
New Yorko fabrikantais; 
tuo laiku, kada darbininkų 
tarpe buvo reikalinga di
džiausia vienybė; kada tar
pe darbininkų ir Unijos va
dų buvo reikalingas juo di
desnis koperavimas — tuo 
laiku Jankauskas su kitais 
komunistais varė didžiau sią 
demoralizaciją darbininkų 
tarpe ir gundė darbininkus 
vyti nuo estrados Unijos 
viršininkus. įsivaizduokite, 
ką tai reiškia!

Kam-gi A. Jankauskas 
tuomi laiku tarnavo—ar 
darbininkams? Ne. Darbda
vių asosiacijai, kuri ryžosi 
užduoti mirtiną smūgį Am
algameitų Unijai. Jis tuo 
tarpu dirbo darbdavių aso- 
siacijos naudai. Tik vieno 
dalyko negalima prirodyti 
—tai kiek jis galėjo gauti iš 
darbdavių asosiacijos už to-1 jonįs laikėsi vienybės ir

, kį savo darbą. O kad tas jo 
darbas buvo darbdaviams 
naudingas, tai niekas neno
rės ginčyti.

Pažiūrėkime, kas tuose jo 
pagamintuose lapeliuose sa
koma. Ten sakoma ve kas:

“Pradėkime kovą prieš 
savo išdavikiškus vadus; 
imkime organizuotos vade
les į savo rankas.

“Nei per nago juodymei} 
negalima pasitikėti Hillma- 
nu, šiplekovu ir Ko.” To
liau: “Susirinkimuose ne- 

' leiskime ant pagrindų tų 
i unijos vadų, kurie skelbė ir 
itebeskelbia industrijinę tai
ką, kurie pripažįsta derybas 
su musų priešais, žodžiu, 
kurie išduoda musų reika
lus.”

Tai žodžiai iš po A. Jan-
jkausko plunksnos laike-hi- 
idžiojo New Yorko rubsiuvių 
[lokauto 1921 m. Tai kaip 
tau, ponas Jankauskai, atro
do dabar? Puiku, ar ne? Ar 
dabar' Baltimoriečiai mato
te, kokį jus turijte organiza
torių? O gal jus tokio ir pa
geidaujate? Aš netikiu.

Jus, draugai, ant vietos 
paklauskite jo, kiek jis galė
jo gauti iš darbdavių asosi- 
acijos už toki darbą tokiuo 
momentu.

Kada mes nurodėme to
kius jo darbus, tai “Laisvė” 
viename savo numerių sa
ko: “ ‘Keleivis’ taiko į Jan- 
kauska, bet vis pataiko i 
Uniją.”

Ar tai Jankauskas yra

I
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[Uniją? Ne. Jus, taikyda-
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mi į Hillmaną ir kitus uni
jos vadus, tikrai pataikėte i 
Uniją. Jus demoralizavote 
darbininkų vienybę spren
džiamajam momente už uni
jos gyvybę. Jus durėte pei
liu Unijai tiesiai į širdį, kuo
met unija taip sunkiai kvė
pavo! Jus gynėte tuos judo- 
šiškus lapelius ir aukštinot 
jų autorinis, Jankauską ir 
kitus.

Mes netaikome i Uniją, o 
tik nurodome, ką jus veikėt, 
ką jus darėt. Mes perspė
jant darbininkus ir sakom, 
kad pasitikėti tokiais žmo
nėmis, kaip komunistai, ne
galima.

Dar apie Jankauską. 1922

taip griežtai su savo kunigu j įsirašė draugijom Tuo pa
kovojo, kad pastarasis tiek ; čiu laiku iš klebonijos ėjo 
įsiuto, jog juos išvijo iš baž- kurstymai, kad draugija nei 
nyčios skiepo su policijos , susirinkimų Armoškos sve- 
pagalba. ‘tainėj nebelaikytų, o grįžtų

Tarp išguitųjų buvo ir šv.! į pobažnytinį skiepą. Iškilo 
Antano draugija, kuri taip-:tada vaidai ir už salę. Jau 
jau buvo prisidėjusi prie Į tada Armoškos svetainė pa- 
kuri. Oleknavičiaus prieši- sidarė bedieviška. Ypač už 
ninku. Draugija rado prieg-: išėjimą stojo kunigo ša- 
laudą lietuvio Armoškos sa- liniukai, kurie jautėsi; kad 
Įėję. Čia buvo draugijai 
tainėj. Čia buvo draugijai 
dar tas patogumas, jog sve
tainė nebuvo kunigo kontro
liuojama ir čia' kunigas ne
galėjo draugijos pasiekt. Ta
da šv. Antano draugija di
džiausiu iškilmingumu pasi
skelbė save laisva draugija, 
kur nevaržoma žmogaus są
žinė ir net konstitucijon pa
šė paragrafą, kad daugiau 
ausinė nebėra verstinas da
lykas.

Daugelis lietuvių tam pa
tikėjo ir pradėjo rašytis į 
tą draugiją, nors labiau su
sipratę žmonės, kurie ge
riau pažįsta gyvenimą, įspė
jo juos prieš tai, nurodyda
mi, kad kaip tik gaus naują 
kunigą ir vįskas aprims, tai 
draugija sugrįš prie seno
sios savo tvarkos ir pradės 
mėtyti lauk tuos narius, ku
rie nepasiduos kunigo įta- j 
kai ir neis ausinės. Taip ir i 
įvyko.

Kun. Oleknavičius pasi
šalino ir jo vietą užėmė 
kun. Mikulskis. Tasai tuoj 
pradėjo organizuoti sau pa
lankias aveles, kurios ker
pant nebliauna ir kada su
stiprėjo, tuoj pradėjo sekti 
kun. Oleknavičiaus pėdo
mis ir kišti savo nosį į ne sa
vo reikalus.

Kartą dabartinis kun. Mi
kulskis neprašytas įsibriovė 
į antaniečių susirinkimą ir 
pradėjo agituoti, kad visi 
antaniečiai grįžtų prie vers
tinos ausinės. Nuo tada ir 
prasidėjo vaidai draugijoje 
už ausinę. Vieni laikė kuni-i 
go pusę, kiti ausinei prieši
nosi, nurodydami į pakei
timą konstitucijoje ir kad 
tik dėl to pakeitimo jie ir

sklepe bus jiems drąsiau ir 
todėl lengviau nugalės au
sinės priešininkus. Ners ne- 
kurie pastebėjo, kad kun. 
Oleknavičius antaniečius iš 
skiepo išvijo su policijos pa
galba ir kad tą patį gali pa- 

j daryti kun. Mikulskis. Te- 
čiaus tų įspėjimų nepaklau
syta ir antaniečiai nutarė 
eiti atgal į skiepą.

Rugp. 3 d. antaniečiai 
laikė savo susirinkimą jau 
pobažnytiniame skiepe. Ir 

[tuojaus bažnytininkai pra
siėjo vykinti diktatūrą prieš 
i sau nepatinkamus narius, 
taipjau mėtyti iš draugijos 
tuos narius, kurie neprirodė 
buvę ausinės ir neturėjo ku
nigo paliudymo, kad jie yra 
liuosi nuo nuodėmių. Dide
lio triukšmo sukėlė susikir
timas su P. Važgiu. Besitę
siant susirinkimui ūmai pa- [ 

i šoko šventablyvas maršai- j 
ka, pribėgo prie P. Važgio 
ir pradėjo jį varyti laukan į 
iš skiepo, kam jis neprista- 
tęs ausinės ženklelio nuo i 
kunigo. Petras Važgys jau
tėsi esąs geras katalikas, ■ 
dar ir šv. Antano bažnyčios 
fundatorius, todėl nenorėjo 
taip lengvai pasiduoti ir 
pradėjo aiškintis, kad jis 
ausinės buvęs, tik kada ku- i 
nigui prisipažinęs kad Bib
liją skaitąs ir nuo Biblijos 
skaitymo atsižadėti nesuti
kęs, tai kunigas jį visaip iš- 
koliojęs ir pavaręs neduoda
mas išrišimo. Maršalka vėl 
šoka ir reikalauja, kad Važ
gys apleistų skiepą. Važgiui 
nesiskubinant, paleidžia sa
vo gerklę ir vaikėzas—pir
mininkas. Matydamas, kad 
Važgysz vistiek neklauso, 
tas vaikėzas nieko nesakęs

i

Į pasileido bėgti tiesiai į kle
boniją prie kunigo. Neužil
go pribuvo policija ir drau
gija išdavė “griešninką” 
Važgį policijai, kuri buvo jį 

i nusigabenusi į belangę 
i Vietos lietuviai tokiu ar- 
jtaniečių pasielgimu—atida- 
i vimu savo nario policijai— 
I taip pasipiktino, kad dabar 
i tos draugijos vardas visiškai 
nupuolė. Kitados- antanie
čiai pasižymėdavo gerais 
darbais, bet dabar jų vardas 
visiškai nupuolė ir nieko ge
ro iš jų daugiau tikėtis ne
begalima.

Antanietis.

MONTELLO, MASS.
Bolševikų generolas 

antausį.
Tūlas ‘laikas tam atgal 

drg. A. Jodeikis, ginčuose 
su bolševikais dęl Sąryšio, 
paskelbė vietos anglų laik
raščiuose, kad Sąryšis yra 
grynai bolševikų organiza
cija, taipgi įvardijo apie 
pustuzinį bolševikų, tarp 
kurių buvo ir bolševikų ge
nerolu Kriaučiūno vardas.

Sekančią dieną Kriau
čiūnas bandė Jodeikio pa
duotą žinią atšaukti ir pa
aiškinti anglų spaudoj, kad 
jis nesąs joks radikalas ir 
kad jo Sąryšis nieko bend
ra neturi su komunistais. 
Bet po Kriaučiūno atšauki
mu tilpo Jodeikio paaiški
nimas, kuriame jis faktais 
prirodė, kad Kriaučiūnas 
ir jo draugų šaika yra bol
ševikai. čia Jodeikis nuro
dė jų darbus, įvardijo die
nas jų parengimų, pasakė, 
kokie kalbėtojai pas juos 
kalbėjo ir kad Sąryšio pra
kalbose buvo skleidžiama 
komunistinė literatūra. 
Tai buvo didelis Kriaučiu- 
nui smūgis. Matydamas, 
kad iš jo atšaukimo išėjo 
piššš... ir kad jam kaukė 
nuplėšta, S. Kriaučiūnas 
sumanė griebtis kitokio 
budo, kad privertus patį 
Juodeikį atšaukti visa tai, 
ką jis anglų spaudoj para
šė apie bolševikus. Taigi

gavo

t

L. P. Draugystės susirinki- tai dėdė Varašius labai ap- 
me paduoda jis ant Jodei
kio’ Skundą, 
mas 1 
jo ypatos “apšmeižimo.” 
Mat, nuplėšus maską, 
Kriaučiunui jau nesmagu 
eiti prie kapitalistinių par
tijų politikierių ir ten vei
dmainiauti, ypač laike rin
kimų. Kriaučiūno skundas 
paimta ant apsvarstymo. 
Jodeikis gi pareiškė, kad 
jeigu Kriaučiūnas nori teis
mo, tai yra valdiškas teis
mas, kur aš esu pasirįžęs 
stot ir prirodyt teisingu- 
gumą tų faktų, kuriuos pa
skelbiau. Prasidėjus disku
sijoms Kriaučiuhas tuo
jaus pamatė, kad jo “kei- 
sas” silpnai stovi iMtadan- 
gi Jodeikis nei kiek nenu
sigąsta, tai apimtas bai
mės Kriaučiūnas skundą 
ištraukė. Bravo, Jodeiki! 
Tu savo drąsumu uždaviai 
bolševikų generolui gerą 
antausį. Mums, montelie- 
čiams, reikia daugiau to
kių drąsių vyrų kaip Jodei
kis, o tuomet bolševikų ge
nerolams čia vietos nebū
tų.

. Kas bu* čampijonas?
Senai besitęsianti byla 

tarp A. Vaitkaus ir Šv. Ro
ko Draugystės jau eina 
prie pabaigos. Tardymas 
jau pasibaigė. Rugpiučio 
21 buvo abiejų pusių advo-1 
katu argumentavimas. Už 
kelių dienų bus išneštas 
teismo nuosprendis. Pama
tysim, kas laimės čampijo- 
natą—Vaitkus ar bolševi
kai, kurie įtraukė šv. Roko 
Draugystę į šią bylą.

Montelietis.

sidžiaugė ir vis kalbėjo 
reikalauda- žiūrėdamas į tą laišką, tik 

trečiųjų teismo deliai Į liūdna, kad negalima sup- 
___ u_________________ _________ >> i ••

saukė, kad neunijines dirb-

laiku įsilaužus į dirbtuves 
sudaužyti mašinerijas ir su
gadinti darbą. Tai buvo aiš
kiausia provokacija. Ir už 
šitokią provokatorišką kal
bą Jankauskas buvo išmes
tas iš Unijos pirmininko 
specialiai sušauktame susi
rinkime.

Brooklyno Siuvėjas.

SO. OMAHA, NEB.
Kova už ausinę šv. Antano 
draugijoje. Kunigo pavilioti 

nariai areštuoja kitus 
narius.

Vietos lietuvių tarpe įsi- 
i gyveno fanatizmas ir neapy
kanta, o tai daugiausia dėl 
tos . nelaimingos ausinės. 
Ypač daug triukšmo yra dėl 
ausinės šv. Antano draugi
joje.

Dar tais laikais, kada čia 
buvo kunigas J. Oleknavi
čius, tarp parapijonų ir du
sių ganytojo buvo iškilę ašt
rus nesusipratimai. Parapi-

Amerikos vaikai tradicijomis buvo pririšti prie popierinių petardų ("fajerkrekių"). 
kas metai šaudydavo per "Fordžiulajų” (4 liepos). Tas paprotys kas metai paimdavo šimtus au
kų. Keliais pastarais metais prasidėjo agitacija už panaikinimą tos patriotiškos tradicijos. Ir 
šis paveikslėlis parodu, kaip išminties ranka stengiasi paliuosuoti vaiką nuo pavojaus.

PITTSBURGH, PA.
Žinios iš Pittsburgho 

padangės.
Rugpiučio 6 d. Julius Ci- 

gelis, gyvenantis po nume
riu 2252 Valera st., Carick, 
paėmęs revolverį šovė savo 
moterį, kuriai pataikė į pe
tį. Moteris griuvo nuo šūvio. 
Tuomet Cigelis antrą šūvį 
paleido į save ir pats krito 
negyvas. Moteris kraujais 
pasriuvus atsikėlė, pasiėmė 
mergaitę ir išbėgo laukan. 
Pribuvusi policija pašaukė 
ambulansą ir moterį nuve- 

I žė į ligoninę, kur ji jau 
sveiksta.

Priežastimm tos baisios 
tragedijos buvęs svetimas, 
vyras, tūlas South Sidės sa- 
liunčikas, kuris 
vež juodavo savo 
liuje.

Cigelis 
10 rugp. 
Daugybė
laidotuvėse. Dauguma lai
dotuvių dalyvių buvo labai 
pasipiktinę tuo saliunčiku. 
delei kurio įvyko ta trage
dija.

Cigelienę 
automobi-

palaidotasbuvo 
lietuvių kapinėse, 
žmonių dalyvavo

$ *

Rugpiučio 1 d. dėdė Va- 
rašius jau tapo nuvežtas į 
ligoninę ir yra visai men
kutis. Jau nieko su juo ne
galima susikalbėti. Jis da 
kalba, bet nieko negalima 
suprasti, ką jis kalba, nors 
dar sąmonę turi.

S.L.A. Seimas priėmė u- 
žuojautos rezoliucijas dė
dei Varašiui ir Dr. Matu- 
tulaičiui. Kaip dėdei Va
rašiui buvo prisius užuo
jautos laiškas nu > Seimo,

rasti ką jis kalba. Matomai, 
jam linksma, kad SLA. Sei
mas neužmiršo savo seno 
darbuotojo.

* ♦ *

Kaip Lietuvoje Kaunas, 
taip Amerikos lietuviams ‘ 
Chicaga—visi ten važiuoja 
jieškodami pramogų. Štai 17 
d. rugpiučio išvažiavo Chi- 
cagon mokytoja panelė Lu- 
cia Ramanauskaitė. Pak
lausus jos kodėl apleidžia 
senąjį Pittsburghą ir ar ne
mano sugrįžti, Lucia pareiš
kė: “Kad Chicagoj yra 
daugiau lietuviško judėji
mo ir gal bus smagiau negu 
Pittsburghe, nes čiu nieks 
nieko neveikia, o jei ir Chi
cagoj nepatiks, tai sugrį
šiu.” Aš pridūriau, kad ir 
Pittsburghe galima veikti, 
tik reikia veikėjų ir tamsta 
reikalinga čionai. Ji man at
kirto : “Aš noriu išmokti 
kaip reikia veikti.”

Teko patirti, kad ir jos 
draugės likusios Pittsburghe 
tik lauks nuo jos žinių, kaip 
jai Chicagoj sekasi ir jei tik 
gerai, tai ir jos į Chicagą 
trauks. Mat, kaip tik Vaidy- 
la padarė pradžią, tai ir ki
ti veiklesnieji eina Vaidylos 
pėdomis. O tas labai nege
rai, kad apleidžiamas Pitts- 
burghas. Juk’ Pittsburghe 
yra plati dirva, tik reikia 
darbininkų.

♦ ♦ ♦

L. M. D. Name laikomi 
draugysčių susirinkimai ko
ne kožną nedėldienį, bet ant 
susirinkimų tiek mažai na
rių lankosi, kad neįvyksta 
nei susirinkimai, o tik rašti- 
tininkai paima mokesčius ir 
viskas. Prie tokio apsileidi
mo joks veikimas nėra gali
mas. Yra išimtis tik su SLA. 
40 kp., ant kurios susirinki
mų susirenka gana skaitlin
gai narių. Bet čia vargas su 
valdyba, kuri retai lankosi 
ant susirinkimų.

Reporteri*. .

BR1DGEVILLE, PA. 
Nelaimingas atsitikimas.
Rugpiučio 10 d. trauki

nys užmušė Bakanienę par
einant jai iš kapinių. Baka- 
nai turi palaidoję tose kapi
nėse sūnų ir dukterį ir, žino
ma, tėvai labai jų gailisi, o 
ypač motina. Ji dažnai tas 
kapines atlankydavo. Ir šiuo 
kartu jai pareinant iš kapi
nių Pennsylvanijos traukinis 
eidamas iš Washingtono į 
Pittsbuighą ją užgavo ir ji į 
15 minutų pasimirė, palik
dama didžiausiame nuliūdi
me dvi dukteris ir vyrą An
taną Bakaną.

Ona Bakanienė priklausė 
prie SLA. 90 kp., ir minėta 
kuopa suteikė jai paskutinį 
patarnavimą laidojant

c

Ona Bakanienė yra: gi
mus Vilniaus rėdyboje ir 
prieš Amerikon atvažiuo
siant gyveno Petrograde. Ji 
išgyveno Amerikoj apie 18 
metų ir prie SLA. priklaupė 
jau koki 8 metai.

Buvo palaidota 13 d. rug
piučio, Bridgeville kapinėse, 
ten kur jos sūnelis ir dukre
lė ilsisi. * * '

Bridgevillietii j
* • "I
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pasikorus. O keliais žo
džiais negalima šitokį klau- 

, simą išrišti.
—Olrait, Maike. tai as 

ateisiu pas tave kitą sykį, o 
dabai* gud-bai.

—Lik sveikas, tėve.

GELBĖKIME 
VILNIŲ!

—Sei, Maike, kodėl tu o tas, ką buvo nusūdytas, iš- 
neaugi? Turbut tu nevalgai eina liuosas. Ar tai gali būt, 
^ana? vaike?

—Kad man ir taip gerai.1 —Taip, tėve, Kynuose
tėve. yra toks paprotys.

—Kas čia do gerumas, | —Ir toliaus, vaike, toj 
vaike; bile vienas gali tave gazietoj mano kūmas išskai- 
primušti, ir negalėsi atsi
laikyti. Kaip aš buvau tavo 
metų, tai manęs jau visi 
pusberniai bijodavosi.

—O aš, tėve, nenoriu, 
kad manęs žmonės bijotųsi; 
aš noriu, kad jie mane mylė
tų.

—Bet aš tau pasakysiu, 
Maike, kad tokio pinčiuko 
niekas ir nemylės. Ypač 
mergoms maži vyrai nepa
tinka. Jos myli didelius.

—Yra dvejopas didumas, 
tėve. Vieni daug valgo ir 
nori' turėti didelį kūną, o ki
ti daug mokinasi ir nori tu
rėti didelį protą. Aš, tėve, 
priklausau prie pastarųjų.

—Tik jau nesigirk savo 
protu, Maike, ba kai pa
klausiu ko, tai ir nežinosi 
ką atsakyti.

—Gerai, tėve, gali klaus
ti. Jei iš galvos ko nežino
siu, tai pažiūrėsiu į knygas, 
ir atsakysiu.

—Eee, iš knygų, vaike, 
tai ir durnas patropys; bet 
atsakyk tu man ant pome- 
ties, ot, tai busi vyras!

—Durniai knygų neskai
to, tėvę.

—Nesisprečyk, vaike, ba 
žinai, kad aš stipresnis ir 
šoblę turiu.

—Tas tiesa, tėve, kad tu 
stipresnis; bet tai da nereiš
kia, kad tu daugiau už ma
ne žinai. O jei tu daugiau už 
mane nežinai, tai kodėl aš 
negaliu su tavim ginčytis?

—Prieš vyresnį, Maike, 
negali sprečytis, ba vyresnis 
daugiau ant svieto gyveno ir 
daugiau žino.

—Klysti, tėve. Jaunieji 
daugiau žino.

—Olrait, Maike. jei tu 
toks upartas, tai išklumo- 
čyk man šitą sporą, ką aš 
su savo kurnu Dešraucku 
aną vakarą turėjau. Jis iš
skaitė gazietoj, kad Čaini- 
joj yra toks zakonas. kad 
jeigu žmogų nusudija ant ' 
gmerties, o jis nenori mirti, < 
tai jis gali kitą pasisamdyti 
savo vieton, ir tada tam pa- i 
samdytam nukerta galvą, i

KOVOKIME UŽ SAVO 
TEISES!

Laikraštis “Lietuvos Rytai” 
uždarytas. Lenkai draudžia 
platinti lietuvybę ir užgina 

lietuvių mokyklas.
Gerų norų neužtenka, 

kad-būti patriotu arba my
lėti savo tautą. Reikia ir 
darbu pasirodyti. Be darbo 
šiandien niekas neklauso.

Vilnius vra musų širdis. 
Jame yra pasilikusių lietu
vių, kuriuos lenkai smar
kiau persekoja, negu caro 
valdžia. Vilniaus lietuviai 
šiandien turi atkreipę savo 
akis į Lietuvą ir brolius 
amerikiečius, iš kurių tikisi 
kaip moralės, taip ir 
rialės paramos.

Vilniaus lietuviai 
draugiją pavadintą 
,tas“, kuri stengiasi 
kiais budais palaikyti 
vių kultūrą Vilniaus krašte. 
D-jos žinioj randasi Vytauto 
gimnazija ir mokytojų se
minarija bei dar kelios 
liaudies mokyklos. “Ryto“ 
draugija duoda toms mo
kykloms lėšas ir stengiasi 
išgauti iš lenkų valdžios lei
dimus mokyti vaikus lietu
vių kalbos ir rašybos bei is
torijos.

Visa tai rodo, kad Vil
niaus lietuviai deda visas 
savo pastangas, idant palai
kius Vilnijoj lietuvišką dva
sią tarpe lietuvių, o kiek tai

turi 
“Ry- 
viso- 
lietu-

te, kad Čainijoj yra daug 
žmonių, kurie šitokiu budu 
pasidaro sau pragyvenimą. 
Taigi, jei tu,- Maike, toks 
kytras, tai išvirozyk man, 
kaip tas gali būt,—kaip tie 
žmonės gali pasidaryti sau 
pragyvenimą, kada jiems 
būna jau nukirstos galvos? 
Mano kūmas bajino, kad te
nai kalbama apie tų čainių 
pragyvenimą danguje; ale 
aš nenorėjau su juo sutikti, 
ba čainiai nekatalikai ir į j kliūčių jiems daro lenkų 
rloncrii iin nnino • norrono _ 1f rx_ • a___dangų jie neina; negana to, 
kitam sviete pinigai juk ir 
nereikalngi, o čia aiškiai pa
sakyta, kad tie čainiai pasi
daro pragyvenimą gaudami 
pinigų už parduotas savo 
galvas. Taigi mudu spori- 
nom visą naktį, išgėrėm dvi 
bonkas munšaino, ir vis
tiek nesupratom, kaip tas 
gali būt.’

—Visai be reikalo, tėve, 
judu sukot tuščias savo gal
vas. Juk čia aišku, kad ta
me laikraštyje buvo pada
ryta klaida, ir daugiau nie
ko. Juk visi žino, kad netik 
kinietis, bet ir vabalas nega
li be galvos gyventi.

—Tfu, kad tu surugtum! 
O mums tas ir į galvą neat
ėjo!

—Na, matai, tėve, o tu 
sakai, kad seni žmonės dau
giau žino!

—Jes, vaike, čia tavo tei
sybė.

—Mano teisybė visuomet, 
tėve.

—Na, gerai, Maike, jei 
jau tu toks mokytas, tai aš 
noriu d a vieno daikto tavęs 
pasiklausti: kaip tu mistini, 
Maike, kur eina žmogaus 
dūšia, kada jis pasikaria?

—Šiandien, tėve, aš tau 
į šitą klausimą neatsakysiu.

—Kodėl? Ar nori į kny
gas pažiūrėti?

—Ne, tėve, šitas klausi
mas bus perilgas šiam kar
tui, todėl aš nenoriu jo pra
dėti. Mat, visų pirma reikia 
išrišti, ar ištikrujų žmogus 
turi dūšią, o tik paskui gali
ma kalbėti, kur ji eina jam

valdžia! Dar ir tas faktas 
įrodo, kad “Ryto” draugijoj 
sutartinai darbuojasi visi in
teligentai įskaitant ir kuni
gus. Vilniečių bendras var-

gas visų frakcijų inteligen
tus padaro draugais, ir jie 
žino vieną dalyką—gelbėti 
savo kraštą ir jo žmonių li
kimu rūpintis.

Šiomis dienomis I.:etuvos 
laikraščiai pranešė, kad len
kų valdžia uždarė, laikraštį 
“Lietuvos Rytai.” Tai dar 
vienas smūgis vilniečiams 
lietuviams. Lenkų pasimoji- 
mai ant lietuvių yra daromi 
iš visų pusių, o vilniečiai ne
turi lėšų, kad galėjus darbą 
varyti pirmyn. Nuolatiniai 
smūgiai gali visai nuslopinti 
jų pastangas ir paliauti bu
dinę, rinkę lietuvių jiegas į 
krūvą. To pasekmėje lietu
viai gali susilieti su lenkais 
ir tada mes negalėsime taip 
sėkmingai kovoti už Vil
niaus lietuvių teises ir paties 
Vilniaus atvadavimą.

Reikia jiems pasiųsti pi
nigų. Dabar momentas yra 
svarbus: tuoj atsidarys mo- 

■ kyklos ir šiaip žiemos sezonu 
esti gyvesnis draugijinis ju
dėjimas, tatai vilniečiai lie
tuviai galės daug gera nu
veikti Lietuvos labui.

Kaip tenka iš laikraščių 
sužinot, tai Vilnijoj dar lai
kosi “Mokslo Draugija.” 
Nepakenčiamoms aplinky
bėms susidarius, jos nariai 
yra pakrikę, darbas yra 
nuolatai trukdomas lenkų 
valdžios; tatai pasitenkina
ma bent metiniais su
važiavimai, ažuot aktyviai 
joje veikus. Tai draugijai 
daugiausia darbuojasi jos 
įkūrėjas Dr. J. Basanavičius, 
kuris ytin daug pasidarba
vo 1920 ir 1921 metais ir 
draugija išleido daug svar
bių mokslo vadovėlių. Prie 
išleidimo mokykloms vado
vėlių daug prisidėjo Myko
las Biržiška, kuris nekartą 
buvo lenkų areštuotas. Bet 
dėl lėšų stokos “Mokslo 
Draugija” toliau neįstengia 
leisti knygų.

Visa tai rodo, kad vilnie
čiai dirba tautos labui iš 
širdies, bet ar mes supran-

I

I

darbą turi nukentėti nuo 
lenkų?

Taigi, jei mes nuodugniai 
suprasime dalykų svarbą, 
tai gal, pagalios, ir padėsi
me Vilniaus okupuotame 
krašte vargstantiems ir 
trokštantiems šviesos savo 
broliams. Reikia tai daryti 
kol dar ne vėlu. Po laiko, 
kad ir norėtume jiems padė- 1 
ti, bet nauda iš to bus ma
ža. Jeigu negalėsime atva- ' 
duoti Vilniaus, tai nors žo
džio ir spaudos laisvę at
gausime. O žodžio laisvė '

Italijos fašistai
(Iš Matteotti kalbos apie fašistus.)

jos dėl suvaržymų nebeteko 
galimybės gyvuoti. Net di
deliuose miestuose, kur fa
šistų įsivyravimo ne tiek bu
vo jaučiama, darbininkų or
ganizacijoms bepasilieka 
tik labai maža laisvės. Nie
kur kaime negalėjo jie da
lyti viešų susirinkimų, net 
pasitarti svarbiausiais klau
simais. Tik fašistams viskas 
buvo leista ir fašistai vers
davo pasiduoti savo nutari
mams ir įsakymams visas 
darbininkų minias, kurių 
devynios dešimtos neturėjo 
su fašistais nieko bendra.

Katras darbininkų norėjo 
gauti darbo, turėjo įsirašy
ti fašistu.

Mandagumas kapitalis
tams žiauruinas darbinin
kams,—tai fašįstų partijos 
pamatinės savybės.

Skaitai žuvusiojo draugo 
Matteotti kalbą apie Italų 
fašistus, ir pradedi abejoti, 
ar tik jis neturėjo omeny be 
fašistų ir Lietuvos krikščio
nis demokratus. Ar gi revo
liucijos pradžioje,—1918-19 
ir net 20-tais metais,—pana
šiai kaip Mussolini ne kalbė
jo ir musų Krupavičiai, pra
našaudami greitą galą tur
tuoliams ir naują rojų žmo
nėms? Kuris socialistų ga
lėjo tuomet pranešti paža
dais klerikalų demagogus?

Prabėgo trejetas metų, 
praėjo žodžių laikas, atėjo 
jų vieton darbai ir ką mes 
matome? Kademų sakalai 
senai nutupė ant to paties 
kapitalistinio mėšlyno, ku
riam karu gręsė. Jie arba 
patįs ten kapstosi, jieško- 
dami perlų ir aukso trupi
nių, arba rūpestingai saugo, 
kad jų sėbrams niekas ne
trukdytų jų ‘laibo..

Ir šventoj Lietuvoje naujų 
gelžkelių projektai per 10 
minučių išvirsta aukštyn ko
jomis, jeigu gelžkelis nėra 
vedamas per krikščioniškojo 
kapitalisto banką. Didysis 
kapitalas—bankinis ir pra
monės—gauna ir pas mus 
penėtis iš valstybės iždo, 
kaip iš savojo lovio, arba yra 
tikras tėviškos globos iš mu
sų finansų ministerio. Užtai 
valdininkams ir tarnauto
jams ruošiama ir pas mus 
mokestis nuo algos. Užtai 
darbo žmonių minios ir tie 
patys ūkininkai gauna mo
kėti nebepakeliamus muitus 
už viską, kas tik tenka pirk
tis iš krautuvės.

Krikščioniškieji sakalai 
nebžadina vargo minių į pa-

nias, labiausia savivaldybių dangės. “Rūpintis” darbi- 
’įmones, geležinkelius, sta- 1 ninku reikalais jie pavedė 
tybines ir laivų bendroves. I jų pačių iš vištos kiaušinio 
Mokesčius gavo mokėti net išperėtai federacijai. Tas 
mažažemiai ūkininkai. O musų gyvenimo keistas pa- 
muitų politikoj fašistų vy-' daras, toji kudekuojanti fe

deracija irgi bando pasekti 
Italų fašistus. Atsiremdami 
“krikščionių” nugaros, fede- 
rantai mėgino smurtu įsi
veržti Lietuvos darbininkų 
šeimynon ir silpnesniuosius 
jųjų varyti savo vištininkan 
per žemės reformą, per 
“Laidus“, per protekcijas, 
naudodamies pagalba tų 
valdininkų, kuriems pilieti
nio elgimosi principus atsto
ja jautri ir prityrusi nosis.

(“S—tas”)

Fašizmo kūrėjas Mussoli- 
ni išvakariai 1919 metų rin
kimų yra pasakęs vienoj sa- 

i vo kalbų sekančiai: 
į “Vienas svarbiausių fa
šistų programos reikalavi
mų yra: sudoroti turtuolius, 

i konfiskuoti karo metu pel- 
Itadien yra taut^'’įrank“iu^ n-vtus.turtu-'‘- be Pasigailėji-
kuriuomi galima skinti nuo 
kelio piktžoles.

Pirmiausiai reikia rinkti 
aukas ir pasiųsti jas ten, 
kam jos yra renkamos. Abe
joti čia nėra ko. Momento 
svarbumas yra visiems aiš
kus.

Chicagoje susitvėrė Vil
niau* Vadavimo Komitetas, 
kuris savo darbą pradėjo 
plačia skale ir pasirodo, 
kad darbas bus labai sek-

mo užgulti su mokesčiais 
ant kapitalo.”

Fašistų C. Komitetas vė- 
lesnėj savo programoj rei
kalavo: 1. apdėti kapitalus 
progresingais mokesčiais ir 
faktinai nusavinti valstybės 
naudai visus didesniuosius 
turtus. 2. Konfiskuoti visų 
tikybinių kongregacijų ge
rybes ir panaikinti vyskupi
joms jų beneficijas (parapi
joms priskirtus turtus), nes

mingas, jeigu neatsiras žmo- | J08 sunaikina neįmanomu 
budu liaudies naštą, sudary

simų skirtumų. Kai ku-1damos privilegijų tik ma- 
lietuvin laikraščiai iaii ;žam būreliui. 3. Peržiūrėti 

'visas karo meto sutartis su 
statytojais ir konfiskuoti iš 
jų pelną, jei jis nevartoja
mas produktingai. 4. Apdė- 

Vilniaus Vadavimo Ko- dideliais mokesčiais pali- 
miteto sumanymu bus išleis-, kimus.
ta tinkamos atvirutės su pil- j O kurie buvo fašistų 
nai dailės produkto paveik- darbai? Vos* spėjo fašistų 
siu, kuris atvaizduos Vii- į vyriausybė įsisėsti valdžion, 
niaus lietuvių likimą. Tos tuojau liko panaikintas įs- 
atvirutės galės parsiduoti tatymas, kuris reikalavo iš 
po penkis centus, kas suda- bankų vesti jų apyvartos re- 
rys nemažą sumą pinigų gistraciją. Tuo budu padėta 
Vilniaus atvadavimui.

Dar kartą pridedu: į dar
bą, o nebus veltui!

Dail. M. Šileikis.

nlių, kurie varinės ginčuš dėl 
frak<
ne lietuvių laikraščiai jau 
parodė savo naivumą tam 
darbui. Komitetas laiko sa
vo susirinkimus dažnai po 
du kartu sąvaitėje.

bankams pasiliuosuoti nuo 
kontrolės, tuo pačiu nuo 
mokesčio už visokias biržos 
operacijas..

Lapkričio 6 d., 1922 m. 
finansų ministerijos vedė- 
jas-fašistas pasakė, jog ka- 

Bell Manufacturing Co. ro metu pelnytų turtų kon- 
dirbtuvėj Worcestery 13 d. fiskavimas turi būt vėl su- 
rugpiučio ištiko ekspliozija stabdytas. Ir nuo to laiko 
ir nutraukė inžinieriui Sul- 
livanui galvą. Daugiau žmo
nių dirbtuvėj tuo laiku ne- .

NUTRAUKĖ ŽMOGUI 
GALVĄ.

teko pastebėti, kad didžiau
sios įmonės liko visiškai ap- 

... .. „ buvo ir niekas nematė, kaip , saugotos nuo iždo pasikesi-
tame, kiek jie uz tą savo šita nelaimė atsitiko. —

ko posiskai-Daugelis lietuviškų barbemių prenumeruoja "Keleivį.” kad kostumeriams butų 
tyti. šis paveikslėlis parodo, kaip godžiai skaitoma* ”Maikis su Tėvui.” Net nigeris klausosi.

Inimų.
Kiek vėliau finansų mi- 

(nisteris dar aiškiau pasisa
kė: dėti mokesčius kapita
lams yra, girdi, nepapras- 

j tai kvaila priemonė. Po to 
ministeris išleido aplinkraš- 

(tį savo valdininkams, kuria
me buvo pasakyta: turto 
įkainavimas turi būt atlie
kamas mandagiai, greitai 
ir vikriai. Iš valdininkų 
mandagumo ir vikrumo ka
pitalistai po to niekuomet 

, neturėjo reikalo būt nepa
tenkinti.

j Kad išlyginus sumažėju
sias iš kapitalistų iždo paja
mas, fašistų vyriausybė ap
dėjo mokesčiais valdininkų 
algas ir tas įmones, kurios 
aptarnauja plačiąsias mi

riausybė irgi vedė savotiš
kai nuosakią liniją: atsisakė 
panaikinti muitą įveža
miems iš užsienio javams, 
miltams, siūlams. Ji atsisakė 
uždėti muitą išvežamam su- 

. riui ir tomatų konservams.
Žodžiu, fašistų vyriausybė 
padarė viską, kas tik galėjo 
padidinti darbo žmonių var
gą-

Be to visko daugely Itali
jos apygardų, labiausia kai
me, darbininkų organizaci-



Keliavimas Lietuvon 

apsilankyti.

Pagal naujuosius ateivys- J mo laiko ir paduoti laivo 
t vardą, daugelis negaus lei- 
dimų ir turės daug klapatų 
iki sugrįš Amerikon.

Reikalavimas atkeliavi- 
, mo laiko ir laivo vardo yra 
dėlto, kad leidimus gautų 
tiktai tiesotai atkeliavusieji 
gyventojai, o ne slapukai, 
kurių Amerikon kasdien įsi- 
šmugeliuoja visokiais ke
liais apie 1,000.

Moterims žinotina, kad 
kurių vyrai pastojo Ameri
kos piliečiais iki rugsėjo- 
September 22 d., 1922 m., 
tai sykiu ir tokios moters 
pastojo Amerikos pilietė
mis. Nuo rugsėjo 22 d., 19- 
22 m., moters nepastoja pi
lietėmis ir turi naturalizuo- 
tis—imti pirmas ir paskui 
antras popieras, kaip ir vy
rai.

P. Mikolainis, 
188-190 Sands St 
Brooklyn, N. Y.

tės įstatymus, Amerikos gy
ventojai, nepiliečiai, gali 
keliauti į Lietuvą aplankyti 
savo gimines ir sugrįžti A- 
merikon laike vieną metų 
nuo dienos iškeliavimo iš 
Amerikos.

Amerikos ateivystės val
džia, Washingtone, duoda 
liudymus tokiems kelei
viams, kuriuos tai liudymus, 
kad gauti pirm iškeliavimo, 
reikia bent 30 dienų pirm iš
keliavimo paduoti prašy
mas, arba greičiaus. Prašy- 
mus-peticijas reikia para
šyti ant valdiškų blankų 
gaunamų tiktai Washingto- 
ne ir ateivystės stotyse, ku
rias tai blankas tegali išpil
dyti akyli notarai, kurie ir 
paliudyja aplikantą.

Pirmasis klausimas reika
lauja padavimo dienos, mė
nesio ir metų gimimo, ir 
kur, paskui tikrą atkeliavi
mo laiką į Ameriką, dieną, 
mėnesį, metus, laivo vardą 
ir prieplaukos vardą.

Ateivystės viršininkas ga
vęs peticiją siunčia tokią į 
prieplaukos stotį—New Yor- 
ką, Bostoną, Baltimorę ir tt., 
patikrinimui aplikanto at- 
keliavimo, o kas negalima 
padaryti, nes dauguma ap- 
likantų neatsimena atkelia- 
vimo laiko nei laivo vardo 
—ir daugelis negaus liudy- 
mų, jei jų atkeliavimo lai
kas nebus galima patikrint.

Kiekvienas asmuo turi 
paduoti skirtą aplikaciją ir 
po dvi fotografijas su para
šu po notaro akimis. Jei ke
liauja vyras ir moteriškė su 
vienu pasu, tai liudymus su
grįžti Amerikon turi prašyti 
kiekvienas sau atskirium.

Vedę moters turi paduoti 
savo pavardes po vyrui ir 
savo mergystės (po tėvais) 
pavardę dėl suradimo atke
liavimo užrašų, nes Magda
lena Brusokiutė apsivedus 
pastojo Magdalena Bar
kauskienė arba Magie Bark, 
ko jos atkeliavimo užrašuo
se nėra. (Blankose tam tik
ros vietos ir nėra).

Liudymžii — leidimai su
grįžti Amerikon nereiškia 
liuosą sugrįžimą. Nepiliečiai 
turi pasiduoti visiems atei
vystės įstatymams kiekvie
ną kartą, kada sugrįžta A- 
merikon. Leidimas-liudy- 
mas paliuosuoja nepilietį 
nuo kvotos ir nuo mokėjimo 
skaityti, jei sugrįžta laike 
šešių mėnesių nuo iškeliavi
mo dienos.

Kiekvienas asmuo prie 
peticijos prašymo sykiu turi 
pridėti $3.00 išperkant Mo
ney Order pašte ant vardo 
Commissioner General of 
Immigration, Washington, 
D. C.

Nors blankoje ir nėra vie
tos, tačiaus reikalaujama 
padavimo adreso ir iš Lie
tuvos, kur leidimą, jei duos, 
valdžia nusiųs aplikantui.

Daugelis agentų ir laivų 
kompanijų garsina laikraš
čiuose—skatina keliauti
Lietuvon į svečius-viešna- 
gėn ant visų metų, nes esą 
bus lengva sugrįžti, ir buvo 
manyta, kad leidimai bus ; 
greitai gaunami. Tūli kelei
viai padavę aplikacijas ir j 
nesulaukdami leidimų iške
liavo Lietuvon. Bet nega- 1 
lint prirodyt tikro atkeliavi-

Moterą algos Sav 
Valstijose.

I

r
Dėdė Šamas klausia Massach usetts valstijos: 

-varysi?”
”Ar pasiražrsi čia, kad munšaino daugiau

%

ne-

Wilde. Vertė Nęgeisti

iKuomet moteris nueina 
fabriką įieškoti darbo, ji pir
miausia nori žinoti, kiek pi
nigų uždirbs. Yra labai ma
žai tokių moterų, kurios ga
li pasirinkti tinkamus dar
bus. Jos dirba visur, kur tik 
randa darbo, nes priverstos 
dirbti prasimaitinimui; jos 
turi išmaitinti save ir dauge
li sykių net ir kitus. Šimtai 
tūkstančių moterų ir mergi
nų šiandien duoda savo al
gas tėvams ir tuomi priside
da prie šeimynos užlaikymo.

Bet moterų algos mažos. 
Kuomet vyrų algos buvo 
mažos, jie susiorganizavo ir 
pareikalavo didesnių. Mote- 
rįs taip nedaro. O nedaro 
todėl, jog dar neužtektinai 
apsipažinę su darbo pasau
liu.

Per .daugelį metų žmo
nės matė, kad moterų mažos 
algos pradėjo atsiliepti ant 
jų sveikatos ir tinkamumo. 
Pasidarė tokia negeistina 
padėtis, kad visuomenė na
tūraliai reikalavo reguliavi
mo moterų algų. Ir 1912 m. 
pirmas mažiausio laipsnio 
algų nustatymo įstatymas 
priimtas Massadhusetts val
stijoje. Tuoj kitos valstijos 
pasekė Massachusetts pa
vyzdi. Dabar trylika valsti
jų turi tokius įstatymus, ku
rie legališkai reguliuoja mo
terų algas kai-kuriose pra
monėse. Tos valstijos yra: 
Arizona, Arkansas, Califor- 
nia, Colorado, Kansas, Mas
sachusetts, -Minnesota, No. 
Dakota, South Dakota, Ore- 
gon, Utah, Washington ir 
Wisconsin. Algų minimu
mas nevienodas. Califomi- 
joj ir Arizonoje mažiausia 
galima mokėti patyrusiai 
moterei $16. į sąvaitę. Nofth 
Dakotoj nuo $14 iki $14.90. 
Massachusetts nuo $11. iki 
$15.40. Washingtone nuo 
$12.00 iki $14.50. Minne- 
sota nuo $10.25 iki $12. 
Kansas nuo $10.50 iki $11. 
(telefonų darbininkės ma
žiausia gali uždirbti $7. ar
ba $9. į sąvaitę). Arkansas 
nuo $7.50 iki $11., kuomet 
Utah galima mažiausia mo
kėti $7.50 į sąvaitę.

Pasekmės to įstatymo yra

geros. Bet nežinia ar Įstaty
mas ilgai gyvuos. Pereitą 
pavasarį Suv. Valstijų aukš
čiausias teismas nutarė, kad 
toks įstatymas District of 
Columbia neprisilaiko prie 
Suv. Valstijų konstitucijos 
reikalavimų. Tas nusprendi
mas užbaigė minimum vvage 
law District of Columbia

•KELEIVIO'
KNYGOS.

.Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

Ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtą perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą zloiitzerj sutaisė Ba
ra bošius. ęusl. *23 ........................ 19c.

I
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Paraše Iksas. Pusi. 24 10c.

i

deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusL ............................... 10c.

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delkogi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina •• •••••«». • • .,. loc,

Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 ”Džian Bambos- spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Astra pagerinta 
laida. 128 pusL .»...•••••••.•• ^oc.

Eilės ir Straipsniai. Šioj’knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

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

"Jaunystės Karštis”. Ir "Susižiedavi- 
mas Pagal Sutarties”. Labai už

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c.’ 

%
Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi............................................... 10c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstiją Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės

greitai išmokt kalbėt angliškai. Joje 
telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli 
sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarų, pas barz
daskutį, pas kriaučių, ir tt. Kaina 35c.

Švento Antano Stebuklas. — Dviejų 
veikimų komedija. Perstatymui 

reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, 
lošimas užima apie 2 valandas. 
Kaina ..................   25c.

uinko Oscar
nas. Labai žingeidi ir kiekvie
nam vertėtų perskaityti...............

I Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug

■ gražių, spalvuotų paveikslų. Popierą
gera ir spauda graži. Parašė J. B.
Smelstorius. 221 pusi. Popieros
apdarais ....................................... $1.00
Gražiais audimo apdarais .... $1.25

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

niu. 24 pusi....................................... 10c.
Ben«Hui. — Istoriška apysaka iš

Kristaus laikų. Parašė Lew
AVallace. 472 pusi.
Pajauta. — I.izdeiko Duktė, arba Lie-j labai svarbų reikalą dėl jo naudos. 

____ vtv__ Malonėkit atsišaukti arba žinantieji

25c.

Į Aš, Marijona Bieieviėiutė, pajieš- 
kau savo pusbrilio AVilliino Waškele- 
vičiaus Girdėjau kad gyvena Wor- 

, cester, M*ss. Meldžiu atsišaukti ar- 
1 ba jeigu kas apie jį žinote, malonėki
te pranešti šiuo adresu: (37)

MARĖ B1ELEVIČIUTĖ 
36 Borgen st., Paterson, N. J

Pajieškau savo tikrų brolių Liud
viko ir Vinco Wafp*otų, taipgi dviejų 
pusbrolių Kazimiero Warpioto ir 
AteKo Jugmino. Turiu prie jų svarbų 
reikalą. Kas apie juos žinote, malo
nėkite man apie juos pranešti arba 
patįs lai atsišaukia. (37)

ANNA WARPIOT
1135” Deųuindre St., Detroit. Mich.

Jicškau Adonio Kazakevičiaus, Vii-' 
| niaus rėd., Trakų apsk., Žežmarių ps- 

$2.00 rupijos, Krušonių kaim. 20 metų *t- 
| gal gyveno apie Scranton, Pa. Turiu 

tuva XIV metašimtyje. istoriškas1 Ma^rėkit atsišaukti.J^rbą ginantieji 
romansas M. Bernatowicz’o.
468 pusi.......................................... $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatanėiais įvairius nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............................... $1.00

MUZIKOS VEIKALAI
KOMI’. M. PETRAUSKO

Žalčių Karalienė. Opera...........$10.00
Penkių Metų Kanklės, vienoje 

knygoje .............................••• $5.00
Lietuviškos Dainos. 1 mišriems bal

sams, 4 vyrų ir moterų balsams ir 
duetai ....................................  $1-50

Giriu Karalius, vieno veiksmo fantas
tiška Opera.................. -......... $3.00

žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas jš
Operos ‘žalžių Karalienes .... 75c. 

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

norui ir Basui, pianu palydint 40c.
KANKLĖS 1926 M. Jose telpa 

sekančios dainos: 
1; Pasakyk Lietuva Mylimoji; 2) Dai
nuosiu. kad mirę sukiltų—solo ir 
maišytas kvartetas; 3) Kalvis; 4; 
Kaitink šviesi saulutė: 5) Adomo var
pai—vidutiniam ir žemam balsui; o) 
Nakti. s rasa; 71 Girių paukšteliai— 
jaunimo dainelė: 8) Skamba Kankles 
ir trimitai—suktinis; 9) Šią nedėlelę. 
10) Bernužėli, nesvoliok—daina; 11) 
Suktinėlis—-pianui; 12) Rudens me- 
liodija—duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo. ... 
Visi tie veikalai vienoj knygoj 

kaina ............ >........................ 00
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS

YRA GAUNAMOS MUSV 
KNYGYNE.

"KELEIVIS"
255 Broadway,

So. Boston. Mass.

pianeškite. ar jis gyvas ar miręs, uz- 
ką busiu dėkingas. (37)

JURGIS POLA1MO 
4620 Chene St., Detroit, Mich.

APSI VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba .našlės. nuo 37 iki 47 metų am
žiaus, be skirtumo tikėjimo ir pažiū
rų Aš ■ esu 6 mėnesiai našlys be vai
ku, turiu turto vertes anie $25,000.00 
I Ilinojaus valstijoj nedideliame mies
te Esu 52 metų amžiaus, sveikas ir 
gerai atrodau, linksnio budo ir ve
dantis padorų gyvenimą. Moterįs ar 
mergino* malonėkit atsišaukti. (35) 

ED Z—SKI
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau senbernio arba našlio, 
kuris sutiktų ant farmos gyventi. Ai 
esu našlė be vaikų. Esu priversta per 
laikraštį jiešląoti, kuris sutiktų su 
manim apsivesti ir gyventi ant farmų 
ir kuris mokėtų automobilium važiuo
ti. Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
paveikslą Atsišaukit šiuo adresu: 

BARBORA LUCAS
R. 2, Box 31, Branch, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuno 17 iki 35 metų. Aš 
esu 29 metų niainerys, nerūkau ir 
negeriu. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą. (36)

JOHN ŽILINSKAS
517 W. Mich. st., Duluth, Mlnn.

Jieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nejaunesnės 25 metų ir ne- 
senesnės 30. Pageidaujama tokia, ku
ri myli dorą gyvenimą. Aš esu 30 
metų vaikinas, nevartoju svaiginan
čių gėrimų, turiu biskį turto. Kuri 
nori sueiti į pažintį, malonėkite at
sišaukti per laišką, atsakymą duosiu 
kiekvienai. (37)
S. R. 3427 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
bile butų graži ir gera gaspadinė. 
Daugiau žinių suteiksiu laiškais. At
sakymą. duosiu kiekvienai. (37)
A. R. 38 Spring st.. Union City, Conn.

Amerikos Macochas..— Arba kaip ka
talikų kunigas Jlans Schmith paplo

vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin-j 
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip įstatymai su reikalingai klausimais ir 

atsakymais lietuvių ir angių kalbom.
15c. į Antra peržiūrėta, ir pagerinta- ( 

•. 25c. į

-r Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusL ........ 20c. 
Kokius Dievus žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie sentikius su žmonėmis turė
jo. Knyga statnbi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tiksimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 

Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų bc-patystės istorija, pasekmės ir 

jų dorDkas nupuolimas. Šią knygą 
turėtų perskaity t: kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia.

„ kad jų moterįs, dukterįs ir mylimo-
be gilo įdomi. Kas žodis — tai lak- F*os nepapultų į kunigų globą . ^Pa- 
tas; ku sakinys — tai naujas kunigų ^un-

namie taip ir susirinkimuose. 
Pusi, a...........................................
Anarchizmą*. — Pagal Proudhono lalda* ......... ............... .*...........

mokslą, parašė d-ras Paul Elzba- Kodcj AS Netikiu. į Dievą? 
cher, vertė Briedžių Karaliukas.
29 pusi. ................... z..-.................  19c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi. .... .••••••••••••••••••• • 2oc.

Ar Buvo Visuotinas tvanas? — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemes kamuol. ? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
tiek vanaens. I.ad visą žemę apsem
tų? Kurtas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tv.mol juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kityveislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jok i s kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga

<rgumtntaa griūva, 
noksią; nuo pradžios 
Kaina .... ««•■•••••••

Mokslas >r 
iki galo. 
............... 25c.

su Socialis- 
katalikai už-

sulietuvino 
riti*. ....

George Tovvnsend Fox, 
Ferdinand de Satąą- 
.............••••••••••z 25c.

Viskas Nyksta. — Labai
Byla Detroito. Katalikų 

tais. — Pirmą kartą 
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžis kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi...................... 25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dairos. Apart juokingų ”Da- 
jvatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių j.io- 
l kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. j
Daugelis iš dainų tinka Juokingoms' suprantam.

I

Kurgi Tas
žingeidi knygutė iš politiškai-eko- 

nomiško klausimo, k u riš turėtų kiek- 
venas perskaityti. Pagal K. 
Kautskj, paraše Z. Aleksa. 28 p. 10c.

Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė 
labai gražių eilių ir dainų. Daug gra
žių, spalvuotu paveikslu. Popiera ge
ra ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieriau^ ap
darais ...............................   $1.00.
Gražiais audimo apdarais .... $1.25.
Lengvas Budas Išmokti Angliškai. — 

ši knyga utaisyta taip lengvai ir
,i, kad kiekvienas gali

Musų Padėjimą^ — {domus pavyz
džiai iš dabartinio darbininkų pa

dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston, Mass. 40 pusi.................. 10c.

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*ridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. 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, kuria apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais ...........$1.50

Materialistiškas Istorijos Supratimas.
—Jei nori žinot, kas gimdo pasau

lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams nenpkainuojama. Medega 
imta iš Grėilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusi...........................................25s.

Monologai ir Deklamacijos. — Šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, labai 

gražių h juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. ..................................... 25c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

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

Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstato nužudymą 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir 
nesunkiai ’ scenoj perstatomas 
veikalas............................................. 25c.
**O. S. S." arba šliubinė Iškilmė. —

Viešo akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

• apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras; 
2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 

1 paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt. ................................... 15c.

I

Popas ir Veisias — Ir trjs kiti indo- 
mųs pasakojimai: 1) Žinia iš toli

mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų ...............................................

"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
• šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta an<»|ų raš*’_-

pajieškojimai
Pajieškau draugo Kazimiero Ma- 

ličkos, Diržių kaimo. Deltuvos valse., 
Ukmergės apsk. Yra «'arbus reika
las iš Lietuvos. Jis pats lai atsisau 
kia arba žinotieji teiksis pranešti.

JONAS ATKOČIŪNAS 
p O. Bos 77, Allamuchy, N. J.

Pajieškau savo brolio Aleksandro 
Čepulionio. Savidanų kaimo, Pabais
ko vai Girdėjau kad gyvena New 
Yorke. Meldžiu atsišaukti, 
svarbų pranešimą. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: ....et-* cJUOZAS KUČINSKAS

Box 13, Hogaman, N. Y.______

Aš Ona Paskevičaitė, po vyrui 
Unk’elienė. pajieškau pusseres Do
micėlės Paskevičaites, paeina iš 
Bucviadonių kaimo, \alkinmkų vai. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

ONA LANKELIENĖ
138 Mercy St, Philadclphia, Pa.

Lietuvos Respublikos Konsulatas 
pajieško šių ypatų: . .

Rasimo Viktoro artimų giminių 
Amerikoje ar Lietuvoje. Velionio yra 
likę pinigų Manoma jisai buvo gi
męs Žemaitijoj.

Ampusat George (gal būt .Jurgis 
Ampusaitis) mirė Amerikoje, palik
damas didelius turtus Gimęs Mažo
je Lietuvoje, turėjo virš 70 metų. Pa- 
jieškoma įpėdiniai.

Maskoliunaitė Agcta, buk gyvenan
ti New Yorke.

Sirtautai Jonas ir Boleslavas, at- 
vvkę Amerikon 1910 m.
’.Maslovskis Aleksandras, buk gyve

nąs New Yorke.'
Jie patįs ar kas apie juos žinote 

prašomi atsiliepti šiuo antrašu: 
LITHUANIA CONSULATE

38 Park Row. New York, N. Y.

Pajieškau Onos. Ludovikos, Barbo
ros n- Antano Vasilauskų. paeina iš 
Girdiškiu parapijos, Skaudvilės vai. 
Tauragės apsk.. ir gyveno Eidintų 
kaime. Batakiškių parap., Skaudvilės 
vai. Gyvena Amerikoj daug metu 
Atsišaukite ant šio adreso: (36)

KAZIMIERAS RAMEIKA
82w Bank St.. Waterbury, Conn.

Pajieškau draugų Povilo Palšuno 
ir Povilo Palikiaučio, taipgi Liongino 
Senionio, apie 20 metų atgal visi gy
veno Pittsburgh, Pa Kas apie juos 
žinote, maloniai prašau duot man ži
nią šiuo adresu: „ (36)

PETRAS PALSHUNAS
84C North St.. Rochester, N. Y.

Aš, V. Adomonis, pajieškau savo bro
lio Wilimo Adomonio ir švogerio Jo
no Rusilevičiaus, apie 6 metai atgal 
gyveno Providence, R.. I. Meldžiu at
sišaukti arba kas apie juos žino mel
džiu pranešti šiuo adresu: (361

VLADAS ADOMONIS
R F D. 3 Stetson st., Aubum. Mc.

Pajieškau savo vyro JONO 
LISAUSKO, seniau gyveno Kalama- 
zoo. Mi-h Iš Lietuvos Vilniaus rėd. 
Trakų apsk., Plasapninkų kaimo. Jis 
prasišalino iš Cambridge, Mass. 1922 
m. prieš Kalėdas ir paliko mane su 
dviem mergaitėm Al< na ir Levokada 
Tegul jis pats atsišaukia, nes aš vis
ką .dovanosiu Žinantieji apie jį ma
lonėki* pranešti, už ką skiriu dovaną 

(37I 
MARIJONA LIS A US KIEN E 

j Manon st., K. Oml'ridiv,

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Minkštų gėrimų ir fruktu krautuvė 
ir Sodės darymo fabrikas, 1 Liquad 
Carboreter. 2 ('rown mašinos, 1 trO- 
kas if visi reikalingi daiktai dėl dirb
tuvės. Apgyventa vieta lietuviais ir 
lenkas; randa pigi—35 doleriai i 
mėnesį. Priežastis pardavimo—silpna 
sveikata (35)

F. D. 56 High St., Nashua, N. H. 
Tel 595-R.

REIKALAVIMAI.
REIKALAUJAM VYRU

Lengvu j r teisingu budu gali už
dirbti daug pinigų liuosu arba pilnu 
laiku Naujas daiktas labai reikalin
gas. Didelė proga, nepraleiskite; ra
šykit tuojaus įdėdami štampą. (36) 
The New Orleanš M ech. Electric Co. 

A. W. Dainos, Gen. Mgr.
541 Carondelet St^ New Orleane, La. 

REIKALINGA 100 VYR(.T 
ant tabako farmų. Valgis ir gyveni
mas ant vietos. Važiuokit tuojaus į 
darbą. (36)

CARROLL’S,
24 Aldyn st., Hartford. Conn.

Extra Baltimoriečiamo!
Turiu ant randos 5 ruimus, jeigu 

norėtų galėčiau duoti ir burdą. Bal- 
timoriečiai, kuriems reikalingi kam
bariai atsikreipkite; proga geresnė 
negu kitur. (40)

MRS. A. AVAITKUS
103 So. Poppleton St. Baltimore. Md.

FARMOS

FARMOS FARMOS
Norinti apsigyventi didžiojoj lietu

vių ūkininku kolionijoj. kur yra jau 
suvirs lietuvių apsipirke ukes ir
yra jau 7 kaimai apgyventa veik vie
nais lietuviais šioj apielinkej yra la
bai geros žemės, todėl čia tokis dide
lis skaičius lietuvių ir apsigyveno, 
žingeidaujanti ūkių gyvenimu, atsi
šaukite dėl platesnių žinių šiuo adre
su: (36)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1. 17. Fountain. Mich.

PARSIDUODA FAR.MA
Parsiduoda 30 akrų farma, 4 akrai 

apeėti daržovėmis Rudinkai geri.par- 
saduoda labai pigiai, nes savininkas 
.uojaus išvažiuoja į Lietuvą. (35) 

AMANAS STLLP1N 
Independent Ice Co.

E. AVaterboro. Mc.

FARMOS! FARMOS!
Darbininkai pirkite ukes musų lie

tuvių l.plonijo*. Michigan valstijoj, 
derlingose ir pigiose žemėse.

SO akrų, geri budinkai, gera žemė, 
sodnai, javai, padargai, 6 karvės, 3 
arkliai. 260 vištų, arti puikaus mies
to. kaina $3,600, įmokėti $2,000.

105 akrų. 30 akrų sodno, vyšnyno. 
2 mailės į miestą, dideli ir geri bu
dinkai, 20 akrų girios, 9 karvės, 2 ar
kliai. vištos, kiaulės, javai, padargai, 
pusė mailės į ežerą, parsiduoda už 
$8,500, įmokėti $3.000

40 akrų, gera žemė irw budinkai, 20 
akrų sodno Kaina $2000?

40 akrų, be budinkų, 6 akrai sodno, 
likusi dirbama Kaina $750 cash.

P. D. ANDREKUS (36) 
F\RM BURKAI

PFNTMATFR MICH,
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pasižiūrėjęs i bunka 
ine, sušuko savu tar-

KEĘFJVI3

MERGINAI.
Jei vaikiną ju mylėsi 
ir ištirti jį norėsi, 
Mano rodą atsimink 
Ir štai kokį pasirink:—
Kurs i tave meiliai žiuri, 
Viliugingą žvilgsni turi 
Ir tik šaiposi gudriai— 
Tą atstumkie tu budriai.
Jei per laikrašti garsinas, 
Tai, turbut, nekas vaiki

nas— 
Kai į pinkles pasigaus. 
Akies mirksnyje prigaus.
Bet jei išvaizdoj yr’ tvir-

(tas 
Tur drąsumą, kalboj rim-

(tas, 
Su juo pažinti užvesk 
Ir jau kitai nepavesk. 
Jeigu dirba jis kasdieną, 
Brangin valandą kiek-

(vieną— 
Tai mylėk ji ir guodok, 
Saldų bučkį dovanok.

nui:
—Jonai, kodėl tu neišne- 

šiai iš čia to butelio su nuo
dais, juk kas nors per klai

dai- gali išgerti.
Zydeiis išgirdęs tai sudre

bėjo i.- sunkiai alsuodamas 
klausia:

Atsiprašau pono, ar la- 
tiprųs tie nuodai?

—Ne taip labai stiprus, 
ienas stiklelis gai žmogaus 
• neužmuštų.
—O jeigu išgertum du?— 

i klausia vos alsuodamas žy- i i J• das. J
I —Nuo dviejų reiktų tuc-
• irus šaukti gydytoją.
i —O jei tris?
! —Tris! Nuo trijų jau nie-1 
i k :s neišgelbėtų.

Žydas blimt ir nuvirto iš 
baimės.

Biznierius liepė tarnui 
atnešti ricina vo aliejaus, 
kurio supylė žydui į gerklę 
visą pusbutelį. Tas aliejus 
žydui taip paleido vidurius, 
kad per porą dienų žydelis 
vos nepasiuto.

Nuo to laiko žydelis pri
siekė negerti nieko, 
yra svetima.

i

f

I

D.

Apsirikimas
Daktaras, greitai išbėgda

mas iš savo ofiso suriko sa
vo moteriai:

—Greičiau prirengk ma
no valizą, nes vienas žmo
gus telefonavo, kad jis be 
manęs gyventi negali.

—Tik taip nesiskubink— 
tarė išlėto šypsodamosi dak
taro žmona—man atrodo, 
kad tas “ligonis” ne tau, o 
man kalbėjo.

Pasidalino.
Tėvas, kuris ' turėjo du 

vaiku, parsivežė namo katę. 
Vaikai negalėjo kate pasi
dalinti ir ginčyjosi katram 
katė priklauso. Tėvas, ma
tydamas vaikus besiginčy- 
jant, pasakė, kad katę par
vežė abiem. Už valandos iš
girdo už durų katės riksmą.
Pravėręs duris pamatė, kad ’ 
mažasis vaikas užsistojęs ’ 
ant katė uodegos.

—Ką dabar darai? Kam 
mini katei ant uodegos?—, 
sušuko tėvas.

—Aš stoviu ant savo da- • 
lies, o Jonuko dalis rėkia, 
—atsakė vaikas.

kas

Motina geriau žino.
Dantų gydytojas: — 

vaikas žinda pirštą tai, 
žiurėjus į jo iškrypusius 
d jotis, veik visada galima 
pasakyti, kurią ranką jis 
vartoja.

Motina:—Taip. Ta ranka 
visada šlapia!

--Todėl, kad tamsta nesi
liausi ir esi toks pat kaip ir 
mes.

Kalba itališkai, e bovinasi 
lietuviškai.

bėijęsVaikas, par 
motinos sako:

—Mama, aš 
buvau su tuo k; 
ku.

Motina:

nne

visa dieną 
aimvno vai-

Ką-gi tu ten 
dariai? Juk jis kitaip nemo
ka kalbėti kaip tik itališkai. 

Vaikas:—Tas niekis, bet 
:is bovinasi lietuviškai.

Jis pats pabaigs.
Pacijentas: — Kiek kai

nuoja ištraukti dantį!
Daktaras:—Du doleriai.
Pacijentas:—Aš turiu tik 

vieną dolerį. Ar tamsta ne
galėtum užtai pradėti trauk
ti? Paskui traukimą 
pats pabaigsiu.

as

Nenaiidingas svečias.
Petrienė parengė savo 

sunui Juozukui varduvių iš- 
i kilmes ir sukvietė daug sve- 
' čių. Svečiai visi rinkosi pa
skirtu laiku ir kiekvienas 
mažam Juozukui atnešė šį 

tą dovanų. Atėjo ir kai- 
„1^110 ,sunus, Juozuko drau
gas ir nieko Juozukui neat
nešė. Juozukas pažiūrėjęs Į 
savo raugą, pribėgo prie 
motinos ir sako:

—Mama, atėjo Paulių 
Petras, bet nieko neatnešė, 
ar jį priimti?

I

beit 
' mint'

Jei i 
pa-i

Labiau plyšta.
—Tai tu, Jonai, vėl savo 

kelines lopai? Juk dabar tu
ri pačią!

—Tai koks tu neišmanė
lis! Juk ženotam dar labiau 
kelinės plyšta.

Gatvekaryje.
Prisigretina prie vieno 

pono vagis ir traukia iš kiše- 
niaus laikrodėlį. Tai patė- 
myjęs, ponas vagiui sako:

—Liaukis, laikrodis suge
dęs, neina.

Z-

Demokratija.
Naujas beprotnamio vir- 

' šininkas vaikščioja po sodą 
; ii- mąsto. Vienas ligonių pa- 
; siveja jį ir sako: “Mes visi 
; mylime tamstą labiau, negu 
buvusįjį viršininką.”

—Labai linksma,—džiau- 
' giasi viršininkas.—Ir aš no
rėčiau žinoti kodėl?

Ir gudru žydą išgąsdino.
Vienas gudrus ir drąsus 

žydelis nuėjo pas tūlą biz
nierių i namus pasikalbėti 
svarbiais biznio reikalais. 
Užtikęs biznierių raštinėj 
ką-tai berašant, o nenorė
damas jam darbo pertrauk
ti, žydelis atbulas pasitrau
kė atgal Į laukiamąjį kam
barį. Besėdėdamas žydelis 
pastebėjo pastatytą ant sta
lo butelį su senoviška gera 
degtine. Nieko nelaukda
mas jis prisipylė stiklelį ir 
išgėrė. Užkaito žydeliui 
veidai, įsidrąsino jis ir išgė
rė dar du stikleliu. Biznie
rius, sėdėdamas prieš veid
rodį, visa tai matė ir nutarė 
žydeliui atkeršyti. Atęjęs 
prie žydelio pasisveikino su

i

I

Su -galva atėjo.
Teta pasisodinus 

metų Jonuką ant kelių ir 
žiūrėdama i jį klausia:

—Kas tau davė tokias 
gražias akis?

—Man jos atėjo sykiu 
gaiva,—atsakė vaikas.

trijų

SU

Kodel baisu tekėti.
Motina, drąsindama savo 

(lukteri eiti už vyro, sako:

i — Dukrele, nebijok eiti 
už \ vro. Juk ir aš esu ištekė- •.

' jus.
—Bepigu mamai bu\o ei

ti už tėtušio, o man reikia 
J eiti už svetimo,—atkirto 
j duktė.
• •

I
Gudrus vaikas.

Farmerys, pastebėjęs vai
ką įlipusi obeliu, sako jam:

—Ką tu ten dabar darai?
—Nieko. Tamstos vienas 

obuolys nupuolė, tai bandau 
jį pridėti,—rainiai atsakė 
vaikas. į

4
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JI ryte
3 po piet
9 vakare 
BROADtVAY 

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. So. Bo.-ton 2831

DR. F. PESKŪNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS*

14 iki
1 iki
7 iki

389

DĖL APRŪPINIMO

SVEIKATOS.

EkOVės SKYRIUS

MOTINŲ IR JŲ

•

KMM ortĮhlm Ir w
ym 4aiyUi (yioe

mte: ir Imui

ir MB tai tai
m tori Bta to-

"Trijų Metę Kanklių” pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja. 60. 
Kaunas. Lithaania.

”Trijų Metų Kanklių Kny
ga,” už 192^-3-4 metus bus 
atspausdint* šių metu pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

Tek Soųth Bvstvn 3520
Residence Aspinvall tiX/J

S. N. hnširte-Shallna 
lietuvė moteris 

advokatė 
366 brwad»»y, Sa. Bualun. Mtx.

Rooiu 2.

Karo mokykloje.
Karininka#: — Visada 

žmonės sako, kad stovinti 
kariuomenė šaliai didžiau
sia nelaimė. Pasakykit man, 
kokia yra didesnė nelaimė.

Naujokas :---Bėganti ka- • vaisių, šviežio oro, saulės, miego

riuomenė.

Lietuvos mokykloj.
—Tu vėl pamokos nesi

mokai. Kas su tavim bus? 
Ant senatvės eisi kiaulių ga- 
nvti.

%

—Ne, mokytojau, aš kiau
lių neganysiu—aš žydukas.

Surankiojo Svirplys.
. 4----------------------------------------------------------------------------------

VAŽIUOKIT LIETUVON RUG
SĖJO MĖNESYJE

i
I

Ar jau girdėjot apie ekskur
siją Į KLAIPĖDĄ, kurią paren
gė BALTIJOS AMERIKOS LI
NIJA, 10-tą dieną RUGSĖJO, 
ant laivo ”ESTONIA”. Kaip li
nija taip ir laivas plačiai Lietu
viams žnomi, nes daugumas jų 
ten ir atgal ta linija ir laivu va
žiavo.

Jeigu dar negirdėjot, o norit 
Lietuvon keliauti po gera globa, 
tuojau iš Lietuvos Atstovybės 
pasportą išsiimkit ir vietas ant 
to laivo skubiai užsisakykit.

Gerų vetų dar turime ant to 
laivo- Jūsų agentas atliks viską 
kas reikia, ūmai pas ji kreipki
tės. o jeigu agento neturit, ra
šykit tiesiog pas mumis.

Gabus ir patyręs vadas—lie
tuvis, p. Smitrus, vedėjas musų 
•ietuviško skyriaus, važiuos sy
kiu su jumis, patarnaus, pamo
kins, užžiurės ir pasistengs ju
mis užganėdinti. *

Proga gera, jūrės tykios, lai
kas kaip tik puikiausias dabar 
prieš žiemą važiuoti, tad pasi- 
skubinkit, nes kelionėn pasi
ruošti jau perdaug laiko neliko.

STRAIPSNIS 87.

Metai po kūdikystės yia begalo 
svarinus, nes juose dedasi vyriškumo 
ir moteriškumą pamatai Galima tada 

< pagelbėti vaikui įsigyti pamatų vik
rios ii stiprios sveikatos, arba ir silp- i 

: nunio bei menkumo.
Menkumas ypatingai akstinu blogus į 

i penėjimas. Netinkamas maistas ne vi- ! 
sados paeinu iš jo st >kos. nes ir tur- ' 
tingi nuo to kenčiu Gali kūdikiai gim
ti 3U aukso šaukštu, bet jei negaus ' 
dujnos ir pieno, oi ančių sunkos, ža- '

ir mar.kštinimų. tai bloga sveikata ir 
menkas išsivystymas bus jo gyveni
mo draugai. Inžinui reikia tam tikrą 
anglių, kad jis gerai dirbtų, taip pat. 
ir žmogaus mechanizmu.-- reikalauja 
tinkamo kuro, kad geriau tarnautų

Nekurie maistai yra butini augi- 
! muį o svarbiausias iš jų yra pienas; j 
jo štokų dažniausia padaro nedapenė- 

i jimas, nes jame randasi visi elemen
tai akstinanti augimą. Vienok ir po 
kūdikystei pienų negalį kiti atstoti, 
tik jam pngelbsti. Normai; kūdikį 
įeikia įpratinti visus paprastus val
gius, ne keptus; nereikia pataikauti 
jo norams. "Smaguriavimas” yra sky
lutė pro kurią atienda nedape^ėji- 
mas. Vaikas reikalauja kit-ko, negu 
suaugęs, kuris tik palaiko savo jau 
išvystytas savybes.

Neaaper.ėjimas paliečia dantis, na
gus, kaulus, o mineralai kaip spinaėo, 
geležis, pieno kalkis ir fosforas, duo- 
la gyvybės ir kietumo Vaikas reika
lauja penkis-sykius daugiau kalkių, 
negu suaugęs Minkštų dantų pavo
jus didelis, pavyzdžiui likučiai ren
kasi pudami dantų tarpais. Tie nuo
dingi pūliai Įeina vėliaus x kraujų ir 
padaro vieškelį įvairioms bakterijoms

Bo:3en’s Eagle Pienas^pasirodė 
esąs brangus veikėjas nukovojantis 
nedapenfjimų, nes užlaiko savy vita
minus ir mineralus pradinėje čiely- 
bėje.

Idant ir Lietuvė motina žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pienų. Borde- 
r.o Kompanija išleido Lietuvių kalbo
je pamokinimų kaip paruošti Bor- į 
den’s Eagle Pienas visokių amžių kū
dikiams. -Jei nori kopijos tų instruk
cijų. iš'rSrnk kunona iš laikas nuo lai
ko telpančių pagarsinimų ir prisiųsk 
jiems, o jie su miela noru visai dv- : 
kai Jums prisius jas

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

«
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NEPAPRASTAS PASIU 
LYMAS LYTIŠKAI NU- 

SILPNĖJUSIEMS 
VYRAMS.

Prisiųsk mums tik 60c. 
tišl.ai nusiipr.eje 

išgyja ai

Dideliu Bargenų 
Krautuvė

MALIAVOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS BOSTONE

MES SUTAUPYSIM JUMS DAUG PINIGU ANT GELEŽI 
NIV DAIKTŲ. STOGU. STIKLU. MALIAVŲ IR
M A I.I A VOJ1M O J R A N K1U

ATEIKIT PASIŽIŪRĖTI 
Dvkai pristatėm ant vietos

SOUTH END HARDWARE C0
1095 VVASHINGTON St, , BOSTON. MASS.
Arti Dover Street Eleveito Telef. Beach 5353 — 5352

GARDžIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS.

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žo
lių.

JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 
dirgsnius ir suteikia ramų miegą.

TORAH GALIMA GAUTI VALGOMU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖSE ARBA TIESIOG
Taipgi musų 1
sius Tonikus. 4XGinger Ale aukščiausios rūšies.

TORAH COMPANY
86 MINDSOR ST., CAMBRIDGE, MASS.

SE ARBA TIESIOG DIRBTUVĖJE, 
kompanija išdirba ir kitokius geriau-

(►
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SKAITYK GYVENIMĄ 
VISĄ GYVENIMĄ!

...j- vyrai, kaipo 
nt visados. Iš'sigy-. 

.rtodami NOVO Todėl, ir ga-
, kuris jau; 

išgydė Iytišl»i nusilpu-. 
Jei vargina n- rviškas mi

tas, jei nustoję vyriškumo., 
turite maler.kolijų, šaltas rankas I 

kojas, galvą skauda, skaudėjimą; 
iš priešas-; 

paeina baisus sapnai ir abclnar 
kas tik apsireiškia žmonėse. Kaip pa
sinaudojo kiti, tai pasveiksit ir jus 
naudojant NOVO. Tą būdą vartojant, 
trumpame laike tapsite tvirtu, svei
ku, laimingu, jei tik laiku vartosiu 
Pavyzdžiui, kad pertikrinus jus tuo- 
mi. pasiųsime NOVO ir tikrai per- 
sitikrinsit, pasiųsime VELTUI tiek, 

a;i pilnai užteks ant 15 dienu, jei 
ik prisiusite pavardę, antrašą ir 6oc. 

pašto ženkleliais arba pinigais apmo
kėjimui persiuntimo lėšų. Meldžiu at-į 

■ leipti atydą. kad tai ne yra perina-: 
pamčginimui oakelis/ užteks antį 

5 dienu. Sis pasiūlymas yra ant aą-į 
’ubežiuoto laiko. Farašykit mums be' 
ilkmimo, paminėdami laikraščio vari 
a. kuriame matėme šį paskelbimą, o 

mes išsiilsime minėtai gyduoles tuo- 
jaus. • (35),

NOVO COMPANY
Box .33. Dept. 10. Brooklyn, N. Y.

L: 
norvuoti. 
dysit vai 
Įima pavadinti stebųfinu 
tūkstančius išgydė lytf 
sius vyrus, 
silpnėjirr 
ki 
ir 
arba vidurių užkietėjimą 
ties

t'
&

3

nuo kišenvagių apsiginti.. Taipgi labai gera priemonė 
turint kišeniuje bonką snapso.

Naujas išradimas 
mens neliečiamybės

apsaugojimui

•- .•. ■
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DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nedėvėk diržo—išvengk pa
vojingos operacijos

STUART0 LIMPANČIUS PLAPA0 
PADUŠKAITĖS yra skirtingos nuo 
pnrišahio diržo, jos yra išlaukinės gy- 
gyduolės, limpančios prie kūno ir 
Ju<xiančios sustiprinimą toms . kūno 
’aiims, kurioms reikalinga. Neturi 
jokių šniūrų nei sprer.žinų. iNenuslen- 
a ir ncat.siremia į kaulus.’ Tukstan- 
iai šiomis paduškaitėmis gydosi na

mie, nesutrukdanii nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu budu išsi
gydo. Minkštos Kaip mo.šastas—leng
va pridėt—nebrangios. Už jas gauta 
•.uksinis medalis Romoj. Grand Prir 
nedali* Paryžiuj ir garbingas pami

nėjimas Panamos Ėxpozicijoj, San 
rrancisco. Procesas atitaisymo yra 
naturalis ir daugiau nereikia dėvėt 
'iržų. Mes prirodvsim tai pasiųsda- 

■i iums Plapao išbandymui visiškai 
PYKAI. Nesiųsk pinigą, tik parašyk 
mums. (-)

PLAPAO LABOR.ATORIES 
3058 Stuart's Uldg., St. Louis. Mo.
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GYVENIMAS
MĖNESINIS GRYNOJO MOKSLO ŽURNALAS 

leidžiamas Mokslo Draugų 
Redaktorius I)r. A. Karalius 

GYVENIMAS kiekvienam svariais, ma'onus, reikalingas ir 
dingas. ,

GYVENIME surasite paskutines mokslo naujienas 
GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiškiai, kad kiekvienas 

lengvai gali suprasti kad ir keblius dalykus.
GYVENIMAS netarnauja jokioms partijoms ar sektoms, bet 

tik vienam grynajam mokslui, ‘kuris siekia pažinti tikrų 
tiesų ir tikrenybę.

Nepraleiskit nei vieno Gyvenimo numerio.—Išsirašykite Gyvenimų 
visiems metams.—Tapkite Mokslo Draugais.—Gyvenimo vieno nu
merio kaina 20c.—Vienų metų prenumerata *2.00.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu: 
GYVENIMAS 

3303 So. Morgan Strėet,

>

• <

nau- >

>

DR. J. MARCUS 
UETUVUKAS GYDYTOJAS 

Specialistai sekretai) ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

1S Paraeater SU Boa ton, Mim. 
(Prie Hanover Si.) 

Tel. Richmond 668. (-)
Valandai nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniaia iki 4 vai po piet. 

Lu"_ ■- ■ 4-J lij

? ■ •

Chicago, IH. ►

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių,'nuo kosulio ir kitų 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 kuogeriaustai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jums teisybę pa
sakysiu, kad jus ir jūsų giminės su savo 
šeimynom per visokias ligas ir nesveikumus 
esate pražuvo ir niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespėjat visokiem gydytojam bilų 
išmokėt. Brangus kaimyne, aš pasakysiu
apie savo familijų ir vaikų išauklėjimų per 2o metų. Mes reikalavom ir 
vartojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Baltrėno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausią laipsni gydymui visokių ligų, kurie yra taip garbin
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimvnėli, mes visi naudojam J. Baltrėno Riterį, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM. CO

J. BMltrėnas. Prop.
2500 W. Pershing Rd„ Chicago, III.

i
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žiavo Joniškin pranešti tą 
liūdną naujieną savo vai
kams.

----------------
Peštynių ir gaisro aukos.

Į LUOKĖ, Telšių apsk. Lie- 
i pos 13 d. Paškuvėnų kaime 
i susirinko jaunimas pasilin
ksminti. Vaikinai gerai 
Įkaušę baltosios, pradėjo 
tarp savęs (dėl panelės) 
ginčytis; vėliau ginčas*vir
to peštynėmis ir baigėsi tuo, 
kad pil. Beržas gavęs akme
niu į galvą rytojaus dieną 
pasimirė, žmogžudžiu ta
pęs pasirodė yra pusbernis, 
kurs tapo policijos suimtas. 
Luokiškiai tuo nelabai ste
bisi, nes pas juos girtuok
liavimas ir muštynės nuo 
senovės paprastas daiktas, 
bet reikėtų su laiku ir at
prasti.

Biržuvėnų dvare (Luokės 
vai.) liepos 17 d. rytmetyje 
užsidegė kumečio namelis, 
tuo laiku tėvų'namie nebu
vo, dirbo dvare, tad namely 
sudegė ir 5 metų mergaitė, 
išgelbėti nebuvo kam, nes 
vėlai žmonės pamatė.

I

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

I
Socialdemokratų mitingas žiais ir gatavai apdirbtais 

rąstais namams statyti. Ant
ROKIŠKIS. Rokiškio L. S. vežimo sėdi paniurę, susi

rietę, juodom rankom vy
rai ; kai kur pasimaišo ir mo
teriškas. Daugumos drabu
žis nudėvėtas ir vargingas.

—Ką, vyrai, vežat? Gal 
statysitės mokyklą, ar liau
dies namą?—paklausiau.

—Vežame pono girininko 
Klenausko rūmą,—išdidžiai 
atšovė vienas šnekesnių vy
rų.

—Tai jau litų jums 
tas ponas tur būt nemaža 
pabėrė?

—Kur čia, Dieve, litai,— 
atsiduso žmogelis.

—Pavaro medininkai, tai 
ir dirbame. O tiems darbams 
ir galo nėra: sukirsk, par
vežk, subudavok, pervežk. 
Kad nors vienas girininkas 
butų. Ateina šventės,—žiū
rėk medininkas su krepše
liu eina. Neįdėsi krepšelin, 
neapsisaugosi neįkąstas: ar 
gyvulys miškan koją įkėlė, 
ar žabų nuėjai pasirinkti, 
tuoj tave medininkas už
grius ir tuomet jau nebeat- 
riprašysi. Tai va ir lenkia-! dienomis nagrinėjo Panevė- 
mės.

Vargingasai svietas len
kiasi prieš poną girininką, 
o iš to pasilenkimo jam sa
vaime, kaip iš nieko, namas 
išauga. Gyvas stebuklas.

D. P. organizacija surengė 
liepos mėnesio 13 d. atvira
me ore mitingą. Atvykusi iš 
Kauno draugė Purėnienė 
padarė platų pranešimą 
apie Seimo darbuotę, eina
muoju momentu ir plačiai 
nušvietė klerikalų pastan
gas užgniaužti, kiekvieną 
liuosą minti ir visuomeninę 
iniciatyvą ir padaryti klus
niais savo tarnais.

Susirinkusi kelių šimtų 
minia vyrų ir moterų reiškė 
gilaus pritarimo socialde
mokratų darbams, jų pas
tangoms apginti darbinin
kus, mažažemius, biednuo- 
menę ir žemesniuosius vals
tybės tarnautojus nuo iš- 

* naudojimo, ir reiškė pasi
piktinimo krikščionių demo
kratų, ūkininkų sąjungos ir 
darbo federacijos darbais.

Pavyzdžiui: darbo fede- 
rantai balsavo sykiu su krik
ščionimis ir ūkininkų sąjun
ga už metinę prezidento al
gą su reprezentacija sumoj 
186,000 litų, už algą minis- 
teriui pirmininkui su repre
zentacija metams sumoje 
84,000 litų. Už algas vi
siems kitiems ministeriams 
ir valstybės kontrolieriui 
metams po 66,000 litų kiek
vienam. Beto, kad federan- 
tai su kita savo kompanija 
taip pat balsavo užtai, kad 
kiekvienam ministeriui at
sistatydinant butų išmoka
ma po 9,000 litų “kompen
sacijos,” kad butų išmokėta 
dvasiški jai algos metams 
milionais litų ir taip toliau.

Ypač susidomėjo praneši
mu moteris. Pranešimui pa
sibaigus, jos apspito kalbė
toją ir dėkojo už pasakytą 
teisybę, kitos atsiprašinėjo 
už trukdymą laike prakalbų 
Seimo rinkimo metu, sakėsi 
tai dariusios “tėvelių” su
klaidintos. Iš krikščioniško
sios trejybės niekas nepra
bilo.

I
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I
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Plėšikas prašė teismo, kad 
jį nubaustų mirtimi.

Kauno apygardos teismoi

' išvažiuojamoji sesija šiomis

!

Kam Lietuvoje namai patįs 
namo ateina.

PAPILĖ, Šiaulių apsk. Lie
pos 19 dieną Krupių vieške
lis matė nepaprastą proce
siją. Prieš pat pietus prakiu
ro važiuoti vežimai su gra-

Tragedija.
Šiais metais žiemos laiku 

buvo prapuolęs Joniškio 
pirklys Milvickis. Žmona ir 
vaikai jo laukė "'parvažiuo
jant visą pusmeti. Bet kartą 
jie, pasiskaitę laikrašti, su
žinojo, kad koki tai Milvic- 
kį rado Nemune paskendu
sį. Visą laiką jie nerimo, no
rėjo važiuoti Kaunan suži
noti to Milvickio asmenybę. 
Neturėdama daugiau kant
rybės jo laukti, žmona at
važiavo Kaunan pas žydų 
rabiną, prašydama leisti jai 
iškasti iš kapų pil. Milvickį, 
nes ji norinti pažinti, ar ji
sai jos vyras. Rabinas su 
“eheverekadiše” (laidojimo 
komisija) turėjo tam tikrąr 
posėdi ir nutarė leisti atida
lyti mirusio Milvickio kapą. 
Atidarant kapą ji tuojau 
pažinus savo vyrą apalpo. 
Tapo nugabenta ligoninėn. 
Iš ligoninės dabar ji išva-

j žy banditų vado Gasparino i 
‘ ir jo padėjėjos panelės Ko-. 
varskaitės bylą.

Tardymas parodė, kad 
1920 m. Gasparinas su savo 
padėjėja ir plėšikų gauja 
užpuolė vieną Panevėžio 
apylinkės ūkininką ir gra
sindami ginklais visą turtą 
išplėšė ir sužeidė pil. Jašin- 
skį. Gasparinas su savo gau
ja 1922 m. buvo sulaikyti ir 
patalpinti kalėjiman, bet jie 
neilgai pabuvo kalėjime, 
nes vieną naktį susitarę iš
bėgo iš kalėjimo. Teisme 
plėšikas Gasparinas prašė jį 
nubausti mirties bausme, 
nes negalįs ilgiau gyventi 

, kalėjime ir jisai daugiau 
! vistiek pasauly nenorįs gy
venti, nes nuo jo kentės ir 
žmonės.

Po pertraukos teismas iš
nešė nutarimą, kuriuo plėši
kų vadas Gasparinas ir jojo 
padėjėja Kovarskaitė nu
bausti 5 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

I

Buk Gera Savo
Kūdikiui

Išbarstyk jo skūrą su John- 
son’s Kaby Powder, kuris su
teiks jam ramumą karštame 
ore. Jūsų daktaras arba ap- 
tiekorius pasakys jums, kad Johnson’o p;, .eri

s
vartoja
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lis
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m
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yra geras, nes atvėdina kūną ir išgyti o skauda*, 
vietas ir ištinimus. Johnseno pauderi 
daug daugiau motinu, negu kitokį r.es lai yra 

riausias kūdikiu pauderis. 
nekainuoja daug. Eik nas 
vo aptiekoriu ir pastikyk. ,\ad 
nori Johnson’s Baby Powder. 
Atmink xarda ”Johnson*.s” ir 
tūnyk ar yra Raudonas K;y. 
žius.

CremvJO’V 

\J Babg Powder 
Tai yra Geriausias Jūsų Kūdikiui 

—Vartokit jį
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važinėja koksai tai “padria-: 
čikas” apsiimdamas sulyg. 
sutartim aprūpinti butais, 
tarnystėmis ir gaudavo už 
tai “rankpinigių” ir paskiau 
apleisdavo miesteli.

Šiomis dienomis Kauno 
kriminale policija gavo iš 1 
vieno Kauno namų savinin- ■ 
kų pranešimą, kad jisai da- i 
vė kokiam tai jaunam vyrui 
6,000 litų rankpinigių ir pa
darė su juo sutarti statyti 
namus, bet tas asmuo pasi
slėpė. Liepos 28 d. krimina
le policija sulaikė tą “archi- 
tektorių” darant sutartį su 
vienu Kauno piliečiu Cu- i 
keriu.

Sulaikius tą “gabų archi- i 
lektorių,” kriminale polici-. 
ja gavo iš dąugelio piliečių 
nusiskundimų apie jo apga
vimus. Jisai'apgavo 10 as
menų, iš visų kartu išvilio- j 
jęs 20,000 litų. . '

Sušaudyti kaliniai.
/

Skelbiu Kauno miesto ir 
apskrities ir Trakų apskri- ■ 
ties gyventojams, kad karo , 
lauko teismo sprendimu iš į 
š. m. liepos mėn. 28 dienos • 
Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo kaliniai, pabėgusieji I

i
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Draugas ir Draugė!
Parduok man savo liuosą lai

ką. Parašyk laišką šiandien. 
Adresas: (41)

G. I. DAUGĖLA
193 Grand St.. Box 9 

Brooklyn, N. Y.

Į iš kalėjimo birželio mėn. 27 
i dieną, Burbonavičius (Bar
ba) Stasys ir Techleris Ar
turas už ginkluotą pasiprie
šinimą juos suimančiai poli
cijai šiandien tapo sušaudy
ti. n

1924 m., rugpiučio 1 d. 
Pasirašė: Majoras Bra- 

ziulevičius, Kauno miesto ir 
apskrities karo komendan
tas. • <

KNYGOS
iš Lietuvos

Koperatyvinė knygų leidimo, 
bei la:svo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVĖ 
sielo amerikiečiams lietuviam-' 
savo gražių ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
si, paskelbsim vėliau.

Užsisakyki! iliustruotą, mė
nesinį populeraus moKsio žur
nalu "KULTŪRĄ.”
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose $.3, pusei metų $150 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei metų 12 litų.

Knygos bei žurnalas yra gra
ži ir naudinga dovana gimi
nėms ir draugams:

Adresas: 
KULTŪROS BENDROVĖ 

DVARO GATV. 24, 
ŠIAULIAI. L1THUANIA.

• būti Lietuvoj 
metą, pailgi- 

laikų dar ’še- 
menesiams jei 

eikėtų. Pasikluus- 
. it arčiausio United 

Jniių ofiso arba jūsų vie- 
-* _haų 
pačiu sykiu

'ižiuoja.n

ipt. geras 
patarnuviin;

:ią koncertai.
UNITE!) STATĖS 1.1NES

Neu )urk fily 
(etinį agentu 

Boslun. Mass.

Statės i
tos agentu pilnų informacijų.

1 -'•> pačiu sykiu patyrinėkite 
patogumas važiuojant United Sta
tės Linijų laivais: švaru.-.-patosus 
kambariu:, geras maistas, patik
siantis patarnav ima.. dideli Uui.iui. 
be

15 Broaduuy,
Matykite jas.ų 
Statė St..

■'lanagi.-jjr Operatore for 
l rntca Statės Shipping buard i

I
DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugu • 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams 12.00.
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Labai Svarbi žinia Važiuojantiems Į Lietuvą 
Rugsėjo Mėnesy.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS
Pirma Specialė Ekskursija Lietuvon į Klaipėdą

Ant greito dvišrubinio, su naujausio išradimo 
dėl atsa ilgios kelionės įtaisymais

Laivo “ESTONIA”
10 Rugsėjo - September, 1924 m.
Ponas Juozas Smitrus, užveizda Lietuviško Skyriaus Raitijos Ameri
kos Linijos, gerai žinomas Amerikos lietuviams, važiuos drauge kaipo 
vadas ir prižiūrėtojas sies ekskursijos. Jisai suteiks, reikalingas infor
macijas kelionėje, prižiūrės bagažą jr pasirūpins užganėdinti kiekvie
ną keleivį, mandagiai jiems patarnaujant. Moterims ir vaikams ke
liaujantiems be globos prižiūrės, kad būt suteikta specialė atyda.

Trečios Klesos Laivakorčių Kainos: 
I KLAIPĖDĄ—J 107.0U. | KAUNĄ—$107.50

Karės Taksai Atskirai
Atskiros kajutos dėl mažų ir didelių šeimynų su 2-4-6-8 lovomis. 

Važiuojant visu keliu vandeniu tiesiog i Klaipėdą, yra tai didelis Lie
tuviams parankumas. Nereikia kitų šalių vizų, gana vien tik lietuviš
ko pasportoe—Taigi visi, kurie jau paširengčt ar manot važiuot Rug
sėjo mėnesy Lietuvon, apsigyventi ar pasisvečiuoti, važiuokit ant lai
vo— "Estonia." 1(1 d. Rugsėjo (September). nes tai kaip tik gera pro
ga jums pasitaiko prieš pat žiemą. Geresnės nei nelaukit.

Laivas Puikus 
švarumas ir Patogumas

Krutomi Paveikslai * •
O kas svarbiausia—jūsų tautietis vadas ponas Juozas Smitrus nuveš ( 
į pačią Klaipėda. Žinote patys ir gerai suprantat ką tas reiškia;jo pa- [ 
tarnavimas, prižiūrėjimas ir pasirūpinimas užčėdys jums daug klapa- r 
to ii- apsaugos nuo daug bereikalingų iškaščių ir išnaudojimo.—Todėl r 
nelaukit, nes laikas neperilgas.—’i'uojaus užsisakykit vietas, nusipir- r 
kit. laivakorles ir apsirųpinkit reikalingais dokumentais pas savo vie- r 
tini agentr arba— į

BALTIC AMERICA LINE į
9 Rroadwav, . New York C
120 N. La Šalie SU Chicago, III. L

Gero Maisto j Valias 
Malonus Patarnavimas

NORTH-CERMAN

Papuošta daugeliu spalvuotų puikiu paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių, eilės:

TAUTIŠKOS, SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI

TEL. E M PI R E 7365

| DR. F. MATULAITIS
£ 322 HOLBP.OOK AVĖ..

£ DETKOIT. MICIL
Ji ADYNOS:
| 12-2, 6-8

♦

EILIŲ KNYGA

OtOMGtOKO

tomoonry
OOOOOOtAA

/ Sulaikytas apgavikas.
KAUNAS Paskutinėmis 

dienomis policija vis gauda
vo žinių, kad po provinciją

■Tone žino labai ge-

■ngjrt? visus aptie- 
mtiją ir sugrą-

/rtojimui ir jus 
fui gyduolių apie 

_ma, garantuoja-į 
parduodama Visų gerų aptie-

PALINKSMINS JLSŲ I^AISVAS NUO 
DARBO VALANDAS. .

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst "Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir prili- 
pyt už 3c. markę.

KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

than a MvttarJ Plotįrr

Nuo Kosulio ir Šalčio. Galvos Skao- 
dūlima. Rhcuir.atizmo ir Visokio 
Skausmų ir Dieglių.

VISOSE APTIEKOSE
35c and 65c, jara and labas 

Hoapital size, $3.00

7
. MEDICINOS DAKTARAS j
j Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado | 
. Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrą, kraujo ir akuroa. Kaltui len- I i kiškai ir rusiškai. ” .

BOSTON. MASS.
Telefonu llaymarket 3390 

69 CHAMBERS STREET.

I

Amerikoniški byčiai” Lietuvos Palangoj.

< I

Puiki nauja gyduolė dėl 
abiejų jaunų ir senų.

Veikia kaip magija ant silpnų nervų, 
prasti miegojimo, prasto virški

nimo ir prasto apetito.
Skaitytojai šio laikraščio labai nu

sistebės kaip dasižinos, kad ta nauja 
gyduolė, Nuga-Ton<. suteikia toki 
greitų palengvinimą tūkstančiuose at
sitikimų. Dėl silpnų nervų ir abclno 
nusilpnėjimo, prasto miegojimo, gal
vos skaudėjimo, didelio vidurių suiri
mo po valgiui, tai nėra nieko geres
nio. kaip ši gyduolė Ji padaro savo 
veikmę ir daro tai labai greitai. N'uga- 
Tone suteikia geležį į kraują ir fos
forą į nervus.. Yra tiesiog stebėtina 
kaip greitai sugrąžina pep, vikrumą 
ir smagumą nuvargti tiems nervams 
ir raumenms. Bučavoja raudoną 
k tau ją, stiprina nuolatinius nervus ir 
suteikia atšviežinanti miegą, gerą 
apetitą, puikų virškinimą, reguliarį 
ėjimą lauk ir daug, entuziazmo,* am
bicijos ir įx?p. ’ , •

•Jei jus nesijaučiate gerai, tai tas 
priguli nuo jūsų pačių, kad davus 
Nuga-Tone bandymu: Vartokite jį 
tik kelia tą dienų ir ji jus nesijausi) ! 
geriau, sugrąžinkite likusią dalf gy
duolių aptiekoriui ir jis atiduos jums 
j’u” pinigus.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad jTpagelbės t kiuose atsitiki- 
muose ir jie yra ffrimr ~---------
korius, kad davus gaja: 
žinus jūsų pinigusJCei m pagelbsti. 
Yra labai maloni viirt "—' ~ '— 
gausite visam mėneui ‘ 
už $1 Rekomenduoja i 
ma ir parduodama k 
korių.

HAMBURG AMERKANLINE
TRUMPI AUSIS KELIAS i

LIETUVĄ
Laivai išnlaukia kas savai

te. Geriausi tt.-jsij laivai
"Resolute.” "Reliance,’ 

"Aloert Baniu, 
'"Deutschlaisf*

veža I, II jr III k lesų p.isažie- 
rius. Taipgi populeriai laivai 
"Motini Clay," ”i Icveland.” 

”Wcstphalia.” "Ransa" ir 
• ”Thurin~ia."

UNITED AMERICAN' LINKS
JULIUS ROTTENBERG.

260 Hanover St. Boston, .Mass. 
arba pas kitus agentus.

I t
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Vietinės Žinios
Socialistų gegužinė išėjo 

labai gerai.
Lietuvių socialistų gegu-

tas nutarimas pas majorą 
McPhetresą, jis atmetė jį. 
Jis atmetė pakėlimą algos 

. jam pačiam ir visiems ki
tiems viršininkams. Bet jis 
pasirašė nutarimą, kad pa
keltų algas paprastiems

LABAI PAGYRĖ.
Maikis trenkt kumščiu į stakt 

ir suriko: ”Tai bent kopūstai 
O tuos gerus kopustu> išvenki 
A. Savičiuno restorane, ant - H 
Broadway, So. Boston. Mass.

CAMBRIDGE
Parsiduoda du namai, vi-, n-r ? J®*. 

‘ -lynų, kitas 3 šeimyną, po 6 Ramba
us ir su garint* šiluma, ei'ktnx» 
. iesos, su piazais, puikioj vieto , ,u.

prie Centrai Sąuare. Savininku- tu 
greitai parduoti, todėl galima pirk 

. pig ai ir ant lengvą išlygą. «"tr> > 
A. I V A S

•10 l remont St, Boston, Mana.
Rikiui .»O8. Telephone Main 10)7.

——— 1 - — — -

I Kerpant Merginom Plaukus
Naujausiom madom, būtent: ”Bob- i 

' bing,** ”Shingle bobb,” "Hali' bobb,” 
I ”Watcr-waving,” "Curlitig,” ”Sham-;
po«ing.” "Massage” ir t.t.

Vyrus taipgi kerpant Darbas pir I 
; mos klesos. Turiu gero tontko nuo | 
I pleiskaną ir plaukų slinkimo Naujas 
britvas parduodam ir senas galan
tam Parduodam visokius barbenu I 
kilykus. Vieta paranki, priešais fa- 

jeiauzę. netoli britvinės. (35)1

Tel. So. Boston 506 AV tel.; Kuti'uund 141* J

Dr. David W. Rosen
Lietu vilkai, Lenkiška* •• 

ttuslokfe
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SLAPTAS
BALANDOS.

Nuo 8 ik‘
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki
UI HANOVER ST- j

BOSTON. MASS. <

DAKTARAS
A L KAPOČIUS

Lil i \ ls DENTISTAS 
t ALANI’OS: Nik- iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

Sc rėdo mis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name.

251 Breadw.iv, tartie C ir I) St. 
' SO. BOSTON. .M ASS.

LIGAS.
• a

D. L. K. Keistučio Drau
gystė rengia gražų pikniką 
ant Labor Day. 1 r<f.ų>ejo- 
September. savo įlai’že Kast 
Dedham. Oakland t nove.

Visuomenę ir nariu-' kvie
čiame atsilankyti kuoskail- _ 
lingiausia. Nepamirškit. „ 
trokai išeis nuno Lietuvių 5 
Svetainės.

Pirm. A. Pastolis.

žinė pereitą nedėldienį ant. m’est0 darbininkams, polic-
Šameklio farmos pavyko 
geriau, negu buvo galima ti- kurie dabar gaudavo perma- 
kėtis. Žmonių susirinko apie žai, galėtų su šeimy- 
200; oras buvo geras, vieta !npmis pragyventi. X irši- 
graži, ir diena praėjo prie i n*nkai ir be to gauna neblo- 
visokių žaislų labai smagiai. ^as ateas’ toc^e^ jiems kelti 

Programas buvo labai 1 ^reikia, sako majoras. Jie, 
girdi, norėjo mane papirkti, 
užkeldami $1,500 algos' 
man pačiam; bet aš nesiduo-: 
siu ant tos meškerės pasi-; 
gauti.

Policmanai dabar gaus milžinišką balių, 
pirmais tarnybos metais * A Drkt> r
$1,800, antrais metais $1,- 
900, trečiais $2,000. Taip 
pat bus mokama ir ugnage
siams. Paprastiems darbi
ninkams, kaip antai sargai, 
dženitoriai ir t.t. bus moka
ma po 66c. į valandą.

manams ir ugnagesiams,
PENTORIA1

l.|H>pienuoi«n,, išpenŪMBi ir iš- 
iiti:i«m lubus, namus Ir Lt I)ąrbą 

;.tliehan> greit, pigiai ir gerai (3$; : 
ALBERTAS KASI'EKAV1C1A 
158 i'th St, So. Bustuą, Maaa.

Tel So. Boaton O24H-R.

1<» ryw 
a divn*.
8 vakare.

t. kad

įvairus. Publikai ant kalne
lio susirinkus, “Keleivio” 
redaktorius Michelsonas pa
sakė trumpą prakalbą, o 

' paskui ėjo visokios lenkty
nės ir žaidimai. Pirmutinės 
lenktynės buvo pypkorių; 
atskiroj vietoj buvo padė
tos jiems pypkės, atskiroj 
vietoj tabakas ir atskiroj 
vietoj degtukai; kas pirmu
tinis spėjo nubėgęs pasiim
ti pypkę, tabako, degtukų 
ir sugrįžti rūkydamas, tam 
buvo skiriama dovana. Vy
rai leidosi per pievą kaip 
briedžiai, ir žiūrėtojai turė
jo smagaus juoko, kaip jie 
griebė tas pypkes, kaip jie 
paskui bėgo prie tabako, 
kaip jie ji kimšo, kaip jie 
skubinosi prie degtukų ir 
kaip jie paskui bėgdami 
stengėsi tas pypkes užsideg
ti. Dovanas už šitas lenkty
nes laimėjo d. V. Ambra
zaitis ir Valantiejus,—kiek
vienas gavo po kišeninį 
Websterio .žodynėlį po 40,- 
000 žodžių.

Moterų lenktynėse dova
nas laimėjo po druskinyčią 
d. S. Valeikienė ir da viena 
moteris (pavardės jos nesu
žinojau).

Merginų lenktynėse pasi
žymėjo Nelė Šergaliutė iš 
Noru-oodo. Ji gavo užtai dė
žę popierų laiškams.

Vyrų lenktynėse ėjo trįs 
miestai: Norvoodas, Bosto
nas ir Cambridge. Dovaną 
laimėjo d. A. 
Cambridge’aus;
dėžę kvepiančio tabako i: 
pypkę.

Mažų mergaičių lenkty
nėse po dėžutę krajono lai
mėjo M. Anestaitė ir R. 
Michelsonaitė.

Bernaičių lenktynėse pir
mą dovaną laimėjo A. Ša- 
dis, o antrą A. Klemka.

Be to visko, d. P. J. Rauli- 
naitis buvo paaukavęs gry
no aukso žiedą, kurį laimė
jo S. Zarveckas iš So. Bosto
no.

Gegužinė užsitęsė iki 
tamsai. Visi buvo gerame 
upe ir skirstydamiesi pagei
davo, kad daugiau tokių ge
gužinių butų.

Ten buvęs.

Moterį* pavogė visus jc 
“fomičius.”

Jonas Devonis, kuris gy
vena po No. 23 Willard st., 
ateityje žada būti atsarges
nis su moterimis.

Pereitą sąvaitę pas jį atsi
lankė pora pažįstamų ilga
kasių ir taip gražiai pradė-

,*-•

Valeika iš 
jis gavo

*»•

BALIUS!
Šv. Juozapo Draugija rengia

LABOR DAY

Rugsėjo 1 d. 1924 m.
CYPRUS SALĖJE

40 Prospect si.. Cambridge 
Šokiai prasidės 2 vai. po pie
tų ir tęsis iki vėlumui. X ietos 
ir apielinkės lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama 
atsilankyti..

RENGĖJAI.

I

t

su

PARDAVIMAI
WEST ROXBYRY

PARSIDUODA
Namas 8 kambarių. 2 šeimynų,

piazais, garažais, elektra.akrai gra
žios žemės, apie 10 didelių mamom 
medžių, 4 didelės obelys, 7 grusios, 
apie 18 čiopą, 50 vištų ir vi-::r rkas.

.......................... ' i, arti 
prie Čharles River. art: streetkaris. .. . ... .

Newton Upper Falls
Namas > kambarių. 1 šeimynos su 

daržu, apie pusę akro žemė.-, s ’.lelis, 
i. didelis 

is; arti dirptuvės ir gražus 
Kaina S4.200.

I I Į 
! visokių daržovių; vieta puiki 

. - — - prie Charles River,
jo į jį akutėmis mirkčioti, Parsiduoda tik už 81 

kad jis nutarė joms užfun- 
dyti. Kada visi jie po kelia- ___  . r .
tą stikliukų išsimetė, jis pa-: įrrS ir "sokių kv’etK;d 
stebėjo, k*d jo drauges jbe-: upe NORTH WOBURN 
re į jo stiklą kažin kokių ■ Xamas 8 karobariv su maudyne ir 
miltelių. Tuos miltelius iŠ- gesu, piazai, puikus grušių sodelis.

.’ - . ■ garadžiaus cementinės grindy-, dar-geręs jis tuojaus užmigo. žovią ir visokių kvietkų. .emi- apie L’’.. . _ rr -r bertainis akro; arti dirbtuvės :r ka-Kas bUVO toliaUb, JIS nežino, ro Paisiduoda už SS-ŽO <3»»>
tik pabudęs jisai pamatė, Kreipkj^..p^su LiN.\nis 
kad jis guli tuščiam name— 255 " • Broad way, S.o„ Boston. Mass. 

visi jo rakandai ir kiti daik
tai išvežti. Penki kambariai 
buvo visai ištuštinti. Polici
ja vėliaus rakandus jam su
rado, bet tų moterų nesu
randa.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS PAR- 
Stl)l ODA ANT 186 W 7th Street. 
So. Bostone Kaina $4.5nv. Klauskite. 
Tel. University 6355 ( 35>

JAMAICA PLAIN BARGAIN
Parsiduoda šešių šeimynų m-.dinis 

namas su piazais. maudynėmis ir 
l skalbvnėmis. Kaina tik $11.1.... Pa-
, rsiduoda taip pigiai todėl, kad savi
ninkai yra išmirė, vaikai nežino ver- 

. tės ir nori pir.iggų. Nepraleiskite 
i progos. Platesnių informacijų kreip- 
' kitės pas gerai visiems žinomą 
i Real Estate agentą, katras visados 
ir visiems patarnauja mandagiai ir 

• teisingai. (361
D. J. OLSEIK A

i 409 Broad«ay. So. Bn.'ton. Mass. 
Tel.. So Boston 0243

Javinskas užsimušė au- 
tomobiliuje.

Pereitą sąvaitę automobi- 
liuje užsimušė lietuvis Ja
vinskas, kuris gyveno Bos
tono priemiestyje Mattapa- 
ne. Jisai buvo nuvažiavęs 
automobilium į New Jersev 
valstiją, kur buvo įšventini
mas jo dukters į davatkas 
lenkų klioštoriuje. Grįžtant 
is tenai, jo fordas pataikė frontmimio setas, be 
į medį ir Javinskas užsimu
šė ant vietos.

PARSIDUODA trijų šeimynų na
mas, viso 9 kambariai Vis: forničiuo- 

j ti ir geram stovy. Kaina 
! Lynde St. l’Iace 2. Boston. Mass.

I

I

Lietuvis Optometristas S

i

i f i
i 
f

ii

l_ _ _ _

TELEFONAS

MEDICINOS DAKTARAS

C. J NIKOLAITIS
Valandos: mm 2 iki 4 pa plot*.

mm 7 iki S vakar*

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

Talefoaaa 51irW,

Dr. A. GonBan-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 10—12 dieną; 
nuo 2—5 pu pietų; 
nuo 6—8 vakaro;

Nedėboaue nuo 10—12 dieną.

705 N. Main at. karna. Bread ot.
MONTELLO. MASS.

daktaras

G. 6E0RGIADE
Iš Paryžiaus Universiteto 
Atidaro gydymo ofisą po 

numeriu
480 BOYLSTON ST.. BOSTON 
Specialistas nervu ligų, kraujo 

ir romatizmo.
Ofiso valandos:

Nuo 11 iki 12 ryte ir. 
nuo 1 iki 4:30 po pietą. 
Nedėlc lemai s >
Nuo 11 iki 1 po pietą.

i UNIVERS1TY HARDWARE
[ J. II Snapkauckas pranešu savo kostumeriams, kad perkėliau savo
> geležinių daiktų krautuvę naujon vieton Parduodu viską ir žemom
1 kainom, kaip tai musų speeialę maliavą, keturių spalvą, S2. galio- 
I nas i gorčius >; Vurnišis (lekeris) $1.95 gorčius; bačkos dėl peleną 
• 9Sc ; dėl drapanų virimo boiler s 9<s<-.; dei duonos laikymo skrynios 
’ 98c Visokios rūšies dėl stogų taisymo popieros ir gontai. (36)
[ l NIVERSITY HAKDH ARE
i 1147 Cambridge Street. Cambridge. Mass.
> Tel. Porter 0755-M

KAZYS BAB1NSKAS
116 Dorchester Avė.. So. Boston. 

j Telephone So. Boston 0915-VV.

PARSIDDOM NAMAI

S Dr. H.1M. Landau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5 18 Chambcra St.. Boston, Mass.
Specialistas venerišką ir inter- 
nalių ligą. Taipgi gydo krau- 
jo, skuros ir kitas ligas.
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak.

Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 
J, Telephone Haymarket 1436. 
f

3 
s
N 
p a

Išegzaminuojui akis, priskiriu S 
akinius, kreivas akis atitiesinu gį 
ir amblyopiškose (aklose) aky- Įjj 
se sugrąžinu šviesą tinkamu S 
laiku. g
J. L PAŠAKARN1S O. D. g
447 Broadaay, So. Boston. Mass pi

B2S25252525asa5252S25252S2525a52^

I 
a
I 
a

a
I a
I
I

2 šeimynų ir vieno storo namas, šalę to yra du maži što- 
reliai, atskirame name, ir 4 kambarių grįjįtelė, prie to yra 
virš 5500 pėdų žemės pačiam centre South Bostono.

Metinė randų įplauka virš $1400. Didžiajam store per 
virš 1.0 metų buvo grosemė ir mėsinyčia, bet dabar tuščia, 
tad nupirkus galima būt tuojaus bizni pradėt. KAINA ŽE
MA, išlygos lengvos.

Pirmu kartu parsiduoda nuo originališko savininko, ku
ris laikė nuo pat namų pastatymo. Pasinaudokit šja pro
ga. Dėl platesnių informacijų "kreipkitės į

A REYNOLDS
6 Beacon Street, <
Tel. Haymarket 5840, arba vakarais galite 
lausko Aptiekoj.

Boston. Mass. 
rasti K. šid-

I
I

i

PARSIDUODA groserr.č ir bučer- 
nė geroj vietoj Visas biznis "cash " 
Priežastis pardavimo — savininkas 
serga.

3 Leverett St.. Boston. Mass.

skurinis IPARSIDUODA pigiai
--------- _----- --------- ..jveik naujas. 
Klauskite vakarais nuo k, 36 Coving- 
ton St- So. Boston. 3 lubos. <3G4

LABAI PIGIAI
Parsiduoda 3 šeimynų namas, po 5 

kambarius, visi Įtaisai i improve- 
m<-nts), šildom: pečia-. piazai. puikus 

j sodas su medžiais, kvietkomi- ir 11, 
i geriausioj vietoj Dorc’nesterv Kaina 
| tik 59,700 ir $2,500 xnešti. .Matyk 
. mumis šiandien.

IR V£L DIDELIS BARGENAS. 2 
re- šeimynų. 11 kambarių namas, visi I 

improvementai, šildomi pečiai ir ' 
įninkąs važiuoja! 

j J ' .1 valstiją, todėl parduoda už 
$5,700. Nepraleiskite šios p-o-os

A. I V A S
l 361 Broaduay. So. Boston. Mass.

Pėtnyčioj bus socialistų 
susirinkimas.

Ateinančioj pėtnyčioj, 29 
rugpiučio, “Keleivio” 
dakciJOJ bus LSS. 60 kuopos elektros šviesa Savinink 
susirinkimas. Iš Cambridge ’$5kĮ^ 
draugai taipgi prašomi atsi
lankyti, nes reikia padalyti 
buvusios gegužinės apyskai
tą. Susirinkimas prasidės 8 
valandą vakare.

Lynno majoras pasielgė
vyriškai.

Lynno miesto politikie
riai, kurie užima viršininkų 
vietas, sumanė pakelti sau 
algas, bet kad miesto majo
ras tam nesipriešintų, tai jie 
pasiūlė ir jam pakelti $1,500 
ant metų. Dabar jisai gauna 
$3,500 metams, o politikie
riai nutarė pakelti jam iki 
$5,000. Jie galvojo taip: 
majoras norės gauti daugiau 
algos, todėl jis negali būt 
priešingas, kad ir kitiems 
miesto viršininkams alga 
butų pakelta. Ir miesto tary- 'tomobilius pilnus degtinės, 
, . - - . , 1 kuri buvo tik ka iškrauta išba nutarė visiems algas pa- ,ajvn irffal>in/ma j Bost„. 
Kelt’ Iną. Iš viso paimta 4,000 ga-
' Tečiaus kada atnešta ši- Ijonu

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. ______________________ e

ATDARA SUBATOS DIENA IR KIEKVIENA SUBATOS VAKARA

RAYMOND’S
3£>2 iki 362 Washington Street, Boston, Massachusetts

Easy Basement and Unconstrained Suller
GATAVA PARDAVIMUI SEREDOS RYTE

JARDO PLATUMO HOPE BRAND 
BALTINTA BOVELNA, 
pirmos rūšies, biletuotas 
audeklas, kirptas. Jardas 18c

PUIKIOS RŪŠIES CAMEO LONG- 
CLOTH. sukirptas nuo pil
nų šmotų.
Jardas.......................-.... 20c

DA DAUGIAU GERO SUNKAUS 
BALTINTO AUDIMO PA- M S)
PAKLODĖMS. 2% jd. plo- KN/1 
čio, pilni bolts. Jardas . .. WV

DAUGYBĖ UŽTEKTINAI PIRMOS 
RŪŠIES KWANT0 CREr- A H 
ES, Balto ir visų naujų 
spalvų. Jardas ••........ mVV

DAUGIAU SKEPETAIČIŲ jardais. 
Kitos baltos, kitos margais 
kraštais. Vyrams ir mote
rims ($e likučiai)* Jardas 25c

DIRBTU VĖS BUNČIUS 36 col. ART 
JEVVEL CLOTH. balto ir 
įvairių spalvų. 3 iki 10 jar
do ilgio šmotas- Jardas ..

DAR DAUGIAU 36 COLIŲ GERO 
COUNT BALTINTO NAI- 
NSOOKS ir LAWNS (rem- 
nants), kiti mercirized. JJ.

DAUG 36 colių FIBRE OVER-DRA- 
PERY STUFF, mėlynos ir R R 
rožės spalvų, geras, kirp- į K/* 
tas nuo šmotų. Jardas ... I W

GERO BATES SPALVUOTO TABLE 
DEMASK. Raudono, mėlyno, žalio ir 
Tan fancies. spalvos garan- 
tuotos nuo šutinio, kirptas / lig* 
nuo pilnų šmotų. Jardas I W

SUNKUS 40 coliu platumo NEBA
LTINTAS audimas PAK- 
LODĖMS. Standard darbo, I A 
vardo negalim sakyt. Jard. * W

DAUGIAUS 36 COLIŲ DAILIAI 
SPAUSTO PASSAIC CHALLLIES, 
pirmos rūšies biletuotas a- 
udeklas. naujausio išdirbi- 1 
mo ir spalvų. Jardas .... < W

JARDO PLATUMO PUIKAUS FIB- 
RE NET FIRANKOS, Gerų spalvų, 
pirmos rūšies, kirpti nuo A M 
pilnų šmotų. Mažai jų yra. /Į 
Jardas. .................. *Vv

SUNKUS KHAKI FLANELAS. 54 
colių pločio, biski vilnos.o pi/X 
daugiau devėjamos bovel- l>|lp 
nos, gero ilgumo. Jardas - V W

JARDO PLOČIO GERO SPAUSTO 
OVERDRAPERY, extra .sunkus du- 
beltavas audeklas, nekurie /X 
tame bunčiuje yra Duplev, 1^ I lp 
2 iki 8 jardų ilgio. Jardas V W

LABAI PUIKIOS SPLASH VOILE 
RUFFLED FLOUNCE FIRANKOS. 
išsiuvinėtos su tinkamais J f) T 
raiščiais. Tiktai 200 porų j .SH 
yra. Pora ........................ ■* »VV

Atskiras Moterų ir Merginų Departamentas
ANTROS LUBOS

Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

sustiprinimo nu silpnųjų s i 
ir stokos spotito vartok

Kiekviena bliuska yra su kibelių, šešių skirtingu 
madų. Kai kurios su apvalais kaklais, ir kai kurios 
tailor Mados. Mieros 38 iki 44................................

W F SFVERĄ CO. 
CIDAR RAPIOS, IOWA

1;DĖL NEVIRINIMO

X

D-ras Kapočius išvažiuoja 
ant vakacijų.

Ateinantį nedėldienį, 31 
rugpiučio, dentistas A. Ka
počius išvažiuos ant vakaci
jų. Jis sugrįš už sąvaitės, 7 
rugsėjo. Per tą sąvaitę jo 
ofisas bus uždarytas.

Dorchesteryje šį panedėiį 
policija sučiupo keturis au-

r i.

SEVERAS 
BALZOL.

Jis maitina kraują. paau;do virini
mą, reguliuoja atidaiimmus. stipri- H 
■a organus prie normaiiškos veik- ~ 
mis.

Kaina 50 ir 85 centai.
t

Klauskite pas aptiekorius.

Bovelnines Trinytes BLIUSKOS

50c
Daugiau
Krūva vaikų ru
dų su šniūrais 
Mokyktas čevery
kų, gerii susiūti 
padai, platus ga
lai ir mieros iki 2

Daugybė berniu
kų su šniūrais 
batų dėl mokyk
los dėvėjimo, vi
si jie Goodyear 
welts. Mieros 5’7

PERKELINES 
BUNGALOW PRIJUOSTES
Mieros 36 iki 44. 

Daugybė skirtingų spal
vų ir mierų. iš kurių ga
lima pasirinkti. ..

Bunčius Vyriškų čeverykų. 
žemų ir aukštų, visokių madų, 
visi Goodyear welts.

Apie 200 porų 
vyrų juodų Ox- 
fords. visi Good
year welts, platus


