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Metai XX

Evoliucijos Byla Keliama

MOKYTOJAS SCOPES 
PRIPAŽINTAS KALTU.

N

■ KARAS YRA ŽIAURI BU- 
jTINYBĖ, SAKO FAŠISTŲ 

VADAS.
Williamstowno politikos 

institute Italijos fašistų va-
Byla lėšavo kaltinamajai 
pusei $25,000 Į 8 dienas.
Garsioji evoliucijos byla das, grafas Antonio Čippi- 

Daytone, kurią didžiausiu co, anądien skaitė paskaitą 
susidomėjimu sekė visas pa- apie Europos valstybių poli- 
saulis, pasibaigė labai ne-, tiką ir karą.

Karas yra žiaurus daik
tas, sako šitas fašistas, bet 
jis yra neišvengiamas. “Ka
ras yra gamtos elementas, 
taip kaip audra, perkūnas ar 
žemės drebėjimas. Biologi
ja remiasi ant amžinos ko
vos, chemija ant nuolatinių 
reakcijų. Todėl veltui yra

paprastu budu. Per 8 dienas1 
gynimo advokatai ginčijosi 
su teisėju dėl liudininkų. 
Būdamas pats didelis fana
tikas ir evoliucijos mokslo 
priešininkas, teisėjas nuo 
pat pradžios buvo priešin
gas Įsileidimui i teismą mok
slo ekspertų. Mums nereikia 
jokių mokslininkų, mes ne- smerkti tą kovą arba aštrią 
norim nieko apie mokslą ži- reakciją, kuri pati savaimi 
noti, mes tikim Biblijai, yra gyvybė ir, gali būti svar- 
Dievo žodžiui — tokie buvo blausia visos tvėrybos prie- 
teisėjo ir valdžios gynėjo žastimi.”
“argumentai.” Ir kada tik Todėl fašistai ir stoja už 
gynimo advokatai pradėjo karą. Italija turi apie 50,- 
kalbėti apie evoliuciją, tei- 000,000 gyventojų, jie sako, 
sėjas tuojaus varė prisaikin- bet neturi kolonijų, neturi 
tujų suolą iš teismo salės savo produktams rinkų, ne- 
laukan, kad neužsikrėstų turi iš kur semti žalios me- 
“bedievybe.”

Šitaip dalykams stovint, 
gynėjų pusė pasakė: Žmo
niško teismo čia negali būti, 
taigi užbaigkime šitą kome
diją. Pripažinkit mokytoją 
Scopesą kaltu, tuomet mes; PAPniTnnA v A i vii t 
galėsime eiti Į aukštesnį tei- 
smą. Taip ir padary ta. Tei-1 KAULU* PO $20. 
sėjas pasišaukė “džiurę,” i Laikraščiai praneša, kad 
kuri per visą laiką apie bylą New Y orke yra firma, kuri 
beveik nieko negirdėjo, ir parduoda žuvusiųjų per Di- 
liepė išnešti nusprendi. I 10 dijį Karą kareivių kaulus po 
minutu laiko “džiurė” pri- $20. Juos perka mokslo į- 
pažino‘, kad mokytojas Sco- staigos ir daktarai. Kaulus 
peš yra kaltas ir teisėjas už- tai firmai pristatą iš Euro- 
dėjo jam $100 pabaudos. Jpos vokiečiai. Kai kuriuose

XT , , . . - . . tu kaulu galima esą rasti irNors advokatai uz ginimą kįiipk))-paKda,yt1J Ar
nieko neeme ir net patjs sa-,vaĮ<Jžia mano ką nors šituo

! atveju daryti, kol kas da ne
žinia.

džiagos savo pramonei; to
dėl jai prisieina būtinai 
plėsti savo sienas, laužtis i 
svetimas šalis, kad padarius 
savo gyventojų perviršiui 
vietos.

I

vo kelionės lėšas apsimokė-' 
jo, tečiaus byla lėšavo gyni
mo pusei $25,000. Daugiau-, 
šia atsiėjo sutiaukimas mok- .-j.. kjaivima po i f 
slininkų iš visų Amerikos: 
kraštų.

Dabar byla keliama Į 
aukščiausĮ valstijos teismą. 
Taigi po kiek laiko vėl bus 
sensacijų. Dabar Į Daytoną' 
buvo atvažiavę laikraščių1 
atstovai net iš Londono. A- 
merikos korespondentų bu
vo apie 200. Į tą trumpą lai
ką telegrafu buvo išsiųsta 
2,000,000 žodžių. Telegrafo 
agentūroj dieną ir naktį 
dirbo 22 telegrafistai. Žinių 
reikalavo visos Europos lai
kraščiai.

Tamsus ir ligi šiol niekam 
negirdėtas Daytono mieste
lis staiga pagarsėjo visam 
pasaulyje. Bylai pasibaigus, 
Daytono vardas vėl užtemo 
ir greitai bus užmirštas.

Šitos bylos istorija tokia. 
Tennessee valstija, tam- 
siausis užkampis Suvienyto
se Valstijose, išleido Įstaty
mą, kad jos mokyklose ne
valia dėstyti tokio mokslo, 
kuris aiškina žmogaus su
tvėrimą kitaip, negu Bibli
ja. Mokytojas Scopes pra
dėjo aiškinti žmogaus išsi
vystymą sulyg evoliucijos 
mokslo. Už laužymą to Įsta
tymo jis buvo patrauktas 
teisman, ir taip kilo sensa
cinga evoliucijos byla.

ŠUO NEŠIOJA PER SIENĄ (4 
ŠMUGELį.

Muitinės valdininkai Ka
nados pasienyje gavo infor- 

1 macijų, kad iš Kanados į 
Suvienytas Valstijas šuo 
nuolatos nešioja per sieną 
opiumą ir kitokius uždraus
tus vaistus. Šitas šmugelis 
vedamas taip: žmogus nu
važiuoja automobili um į 

■ Kanadą ir nusiveža tenai sa- 
! vo šunį. Grįždamas atgal jis 
i palieka tą šunį pas savo sėb- 
i rą-šmugelninką, kuris pride
da į šunies apykaklę opiumo 
ir paleidžia jį. Apykaklė yra 
tyčia tam tikslui padalyta ir 
į ją ant syk telpa už $3,000 
opiumo. Paleistas Kanadoj 
šuo su tuo šmugeliu tuojaus į 
parbėga namo. Tada jo sa
vininkas nuima nuo jo apy
kaklę ir išima opiumą. Kitą 
dieną jis vėl važiuoją į Ka
nadą su savo šuniu, ir taip 
šita operacija nuolatos kar
tojasi.

i

Tikri Tėvynės Sūnus” 
Sulaikyti.

JIE ATVAŽIAVO AMERI
KON AUKŲ RINKTI.

40,000,000 AUKSO RUB
LIŲ PROPAGANDAI.
Stokholmo žiniomis, Ru

sijos komunistų pildomas 
komitetas paskyrė Afrikos! 
propagandai 40,000,000 au
kso rublių. Propaganda te
nai varoma iš Konstantino-

I

Anglijoj Laukiama 
Generalio Streiko.

Atstovauja naują partiją, polio, kur yra Įsteigtas jos
l-«aa»a . — - ----------------- i __________ ___ 1kuri kvepia fašizmu.

Visai niekam Amerikoj i —----
nežinant šiomis dienomis i! mleste , ....
Nev; Yorką atvyko iš Lietu- mieste Aleksandrijoj, 
vos tūlas Juozas Milukas ir ^e.n^no^. .. : _
J. Staniulaitis. Imigracijos *^ires» Čitoj ir Tanzire. Pro- 
vyriausvbė pareikalavo iš jų pagenda yra varoma pnes 
po $500 užstato kaiuo irva-:AnghJ?» FYanciją ir kitas 

Europos valstybes.

centras. Kiti propagandos 
i centrai steigiami Persijos 

Teherane, Egipto 
‘ Ar- 

Buenos

1,250,000 ANGLIAKASIŲ 
PASIRYŽĘ MESTI 

DARBĄ

PRASIDĖJO VISUOTI
NAS ALGŲ KAPOJIMAS.

Pereitą sąvaitę rašėm, 
kad American Woolen Co., 
viena didžiausių vilnų audi
mo kompanijų, kuri turi 
apie 40 dirbtuvių, nukapo
jo visiems savo darbinin
kams algas. Po to prasidėjo 
visuotinas algų kapojimas, 
ir dabar jau beveik visose 
audeklinėse Naujoj Angli
joj yra išlipyti pranešimai 
darbininkams, kad jų algos 
numušamos 10 nuošimčių. 
“Everett” medvilnės audek
linės Lawrence’o mieste pa
skelbė, kad dėl stokos užsa
kymų jos yra priverstos pen
kioms sąvaitėms užsidaryti. 
O plutokratų spauda vis 
bubnija, kad ačiū ponui 
Coolidge’ui dabar Ameri
koj esą geriausi laikai ir visi 
žmonės esą “pilni pinigų.”

AKELAIČIAI AREŠTUO
TI UŽ ŠAUDYMĄ ANT 

GATVĖS.
Frackville, Pa. — Vieną 

naktį čia pasigirdo ant gat
vės riksmas ir šaudymas. 
Pribuvo keli policmanai ir 
pamatė Akelaitienę su re
volveriu. Kada jie norėjo ją 
suimti, ji pabėgo ir užsida
rius savo namuose užrėmė 
duris. Policija tuomet Įsi
laužė per užpakalines duris. 
Žiburiai namuose buvę už
gesinti, ir kada vienas polic- 

j manas užžiebė savo elektri
nę lemputę, Akelaitienė mo- 

i jusi jam kirviu ir tik per 
plauką nepataikiusi i galvą. 
Taip bent sako policmanai. 
Akelaitienė buvo su savo vy
ru areštuota ir teisėjas liepė 
abiem užsimokėti po $10 pa- 

_....... ....... ..... ... t ____  J baudos už kėlimą triukšmo
ia 30,000 žmonių' kurie yra nakties laiku. Akelaitienė 
nareiškę savo pritarima Vo- reikalavo, kad policija su- 
kietijai. Todėl Vokietijos grąžintų jai nors revolverį, 
valdžia dabar rengiasi iš-:už kurį ji užmokėjusi $10, 
tremti iš savo šalies 10,000 bet policija nesugrąžino: 
lenkų, kurie yra pasisakę už tuomet 
Lenkiją.

FRANCUZIJOJ SUSTREI
KAVO BANKŲ TAR

NAUTOJAI.
Francijos valdžia dabar 

pardavinėja paskolos bonus išdegė

Į SO JAVUS LAUKUOSE.
I Krikščioniškoji Ispanijos 
j valdžia giriasi, kad jos or
laiviai Afrikoj labai sekmin- 
!gai naikina priešo javų lau
kus. Mėtydami padegamą
sias bombas, jie išdeginę 
maurams didžiausius laukus 
su nunokusiais javais ir su
lyginę su žeme daug gyve
namų namų. Tai ve, kaip el
giasi “civilizuoti” krikščio
nys su Afrikos juodvei- 
džiais!

30,000LENKIJA IŠVEJA 
VOKIEČIŲ.

Lenkų valdžia nutarė iš
tremti iš Lenkijos Į Vokieti-

po $500 užstato kaipo gva- 
rantiją, kad po šešių mėne
sių jie grįš atgal.

Bet neprašyti svečiai tiek 
pinigų neturėjo, ir valdžia 
juos sulaikė. Vėliaus už J. 
Miluką kauciją užstatė jo 
brolis kun. Milukas, o Sta- 
niulaitis tapo uždarytas ant 
Ellis Island ir šaukiasi Į 
“brolius amerikiečius,” kad 
šie jį išimtų. Savo atsišauki
me, kuri jisai atsiuntė Į kle
rikalų “Darbininką,” jis sa
kosi atstovaująs “Lietuvos 
Darbo Žmonių Partiją, ’ ku- komunistai buvo 
n dabar tik susitvėrusi r~
tikrų tėvynės sūnų.” Girdi : keturi Haskovoj ir trįs Ber- 

Jums gal da mažai tezi- kvicoj. Sumeno mieste neuž- 
noma ‘Lietuvos Žmonių jjg0 prasidės byla prieš 400 
Darbo Partija, nes ji dar komunistų, o Tomovoj prieš 
nesenai susitvėrus. Akyvaiz- 500 Apie 10,000 žmonių bus 
doje to, kad dauguma Lietu- plaukta Į liudininkus, unc noi’+i?-.: w vrnlohr, ----—
bes.reikalus pastatė antroj APSKRITA DARBININKO

ALGA YRA $23.
Darbo ir pramonės depar

tamentas Mass. valstijos šią 
sąvaitę išleido raportą apie 
pramonės stovį šioj valsti
joj. Raportas parodo, kad 
per birželio mėnesį bedar
bių skaičius pakilo 4,907. 
Išviso per tą mėnesį Mass.1 
valstijoj prie darbo buvo ŽMONIJOS PROGRESAS 
220,911 darbininkų ir gavo' 
išviso $5,147,660 algos, i 
Reiškia, apskrita darbiniu- i .Kuomet Bryanas 
ko alga dabar vi a $23.42 i laikraščių 1 . 
sąvaitę. ” ii’

BULGARIJA SMAUGIA 
KOMUNISTUS.

Nuo to laiko, kaip Sofijos 
katedroj bomba užmušė 
apie pusantro šimto Bulga
rijos generolų ir ministenų, 
komunistai Bulgarijoj smau
giami be jokio pasigailėji
mo. Beveik nėra tos dienos, 
kad nebūtų suimta ar sušau
dyta keliatas bolševizmo ša
lininkų. Pereitą sąvaitę 3 

> nuteisti 
Įš sušaudymui Sliveno mieste,

i

PERKUNAS TRENKĖ 4 
BAŽNYČIAS.

Per Bostoną ir visą Naują 
Angliją ŠĮ panedėlĮ perėjo 
baisi audra su lietum ir per
kūnais. Bostono priemiesty 
Brightone perkūnas trenkė 
policmano namą, o Somer- 
villėj spyrė i gatvekari. Vėt
ra išlaužė daugybę medžių

. ir nutraukė telefonų vielas. 
Netoli West Bare miestelio 
perkūnas sudegino Higginso 
farmą, kur žuvo 12 karvių, 2 

. arkliai, suvežtas šienas ir vi- 
• si farmos Įrankiai. Worces- 
! teiy laike mišių perkūnas 

kirto šv. Stepono Romos ka- 
’ talikų bažnyčią. Lowelly 

buvo dvi bažnyčios sudau
žytos, viena sirijonų, o kita 
krikščioniškojo mokslo. 
Bedforde šv. Mikolo katali
kų bažnyčia buvo suardyta. 
Išrodo, kad Dievas yra pasi
ryžęs būtinai išnaikinti baž- 
nvčias.

KIETŲJŲ ANGLIŲ MAI- 
NERIAI NESTREIKUOSIĄ

Iš angliakasių derybų su 
kompanijų atstovais prane
šama, kad kietųjų anglių 
kasyklose streiko ŠĮ rudeni 
veikiausia nebusią. Streiko 
galima tikėtis minkštųjų 
anglių kasyklose, kur ang
liakasiai gauna daug mažes
nes algas, nes darant perei
tą syki sutarti jiems mokes
tis buvo numušta, kuomet 
kietųjų anglių kasyklose al
gos pasiliko tos pačios.

Kapitalistų spauda nusigan
dusi saukia, kad šitas strei
kas gali sunaikinti Anglijos 

valstybę.
Anglijoj laukiama didelių 

Įvykių. Liepos 31 dieną bai
giasi angliakasių darbo su
tartis su kasyklų savinin
kais, o naujas kontraktas da 
nėra padarytas, ir 1,250,000 
angliakasių yra pasiryžę 
mesti darba. Už angliaka
sius stoja kitos unijos, todėl 
streikas gali būti toks, kokio 
Anglija da nėra mačiusi. 
Geležkeliečių unija jau nu
tarė negabenti gelžkeliais 
anglių, jei maineriai sustrei
kuos. Laivų darbininkų uni
ja nutarė tą patį. Vienu žo
džiu, visas organizuotas 
Anglijos proletariatas yra 
pasiryžęs remti angliakasių 
kovą, kad sulaužius stam
baus kapitalo užsispyrimą.

Anglijos kapitalistų spau
da labai nusigandus. Lon
dono “Times” sako: “ša
liai gręsia katastrofa, kokios 
da nėra buvę visoj Anglijos 
istorijoj ir nuo kurios ji var
giai galėtų kada nors atsi
gauti.”

Valdžia daro didžiausių 
prisirengimų, kad tą katast
rofą sumažinus. Ji mobili
zuoja trokus ir kitokius ve
žimus, kad streikui kilus ga
lima butų privežti Londonui 
kuro ir maisto.

Tuo pačiu laiku, kuomet 
angliakasių streikas gręsia 
suparaližiuoti visą judėji
mą, apie 135,000 audėjų 
Yorkshire ir Lancashire 
apielinkėse irgi rengiasi me
sti darbą, nes kompanijos 
numušė jiems 20 nuošimčių 
algos.

noma
Darbo Partija,' i _ ............ _
nesenai susitvėrus. Akyvaiz- 500. Apie 10,000 žmonių bus 

vos partijų tatftos ir valsty-_ :i_ i.._ __
vietoj, kad energija ir kapi-, 
talas eikvojamas tuščioms 
partijų kovoms bei šmeiž- i 
tams, kas žemina Lietuvos 
vardą užsieniuose, grupė 
tikrų tautos sūnų nuspren
dėm tam pasipriešint Mes 
statom pirmoj vietoj tautos 
ir valstybės reikalus. Mes 
neigiam šaliai kenksmingas 
partijų kovas ir didelį jų 
skaičių.”

Taigi, norėdami apginti 
tautą ir sumažinti partijų 
skaičių, šitie “tikri tautos 
sūnus” ir atvažiavo Ameri
kon, atvažiavo, žinoma, pi
nigų savo partijai rinkti.

Iš atsišaukimo išrodo, kad 
šitie “tikri tautos sūnus” 
yra tikri fašistai. Šitą liudi
ja ir tas faktas, kad jie krei
piasi čionai Į klerikalus pa
galbos prašydami. Tas gra
žus “Darbo Žmonių Parti
jos” vardas yra, turbut, tik
tai tam, kad lengviaus butų 
galima prieiti prie darbinin
kų ir gauti iš jų pinigų.

Bet susipratę amerikiečiai 
tokiems ponaičiams neau
kaus. Amerikiečiai žino, 
kad Lietuvoj yra socialde
mokratų partija, kuri rūpi
nasi darbo žmonių reika
lais. Kita pažangi politinė 
organizacija yra valstiečių 
liaudininku partija. šitas AMERTKoj’^mobo.’ “Sh vaik» "^eže
partijas pažangus amerikie- w lbe, •• • A - pas daktara bet tenai ikčiai ir remia. I Šiomis dienomis čckoslo-j bylos, kurioj jis pasisakė . oaKiar^’ Det tenai jis

vakijos valdžiai pasisekė j esąs atkakliausis mokslo 
parduoti Amerikos banki-;P!jęšaj;, aĮ)le . .U galima kal- 
ninkams $50,000,000 pas-jbėti tiktai kaipo apie kvailį, 
kolos bonų. Dabar lenkų 'Ii‘ pašaipa jį užmušė.

LIETUVIS PRIGĖRĖ.
Calumet City, Ind.—Besi

maudydamas čionai prigėrė 
Gabrielis Klimas, 36 metų 
amžiaus lietuvis, kuris gy
veno po No. 522 Ames avė., 
Kammond, Ind. Policija vi
są sąvaitę graibė tą duobę 
ir dinamitavo vandeni, ma-i 
nydama, kad nuo vandens 
spaudimo lavonas iškils vir
šun, bet neiškilo. Tuomet 
miestelio valdžia parsitrau- 
ke is Chicagos profesionali nj 
narą, tūlą Lehndorfą, kuris 
pasinėrė ir iškarto skenduo
li iškėlė. Jis buvo nuskendęs! 
50 pėdų gilumoj.

I DĖL BRYANO MIRTIES 
NIEKO NENUSTOS.

> mirė,
i reporteriai susi- 

jieškojo senąjį socialistų va
idą Debsą ir pradėjo jį klau- 
i sinėti, ką mano apie Bryano 
■ mirtį. Darbininkų vadas at- 
, sakė: “žmonijos progresui 
i Bryano mirtis nėra joks 
.nuostolis. Nors apie mirų- STANIŠKIO AUTOMOBI- 
isius yra priimta kalbėti vien LIŪS UŽMUŠĖ VAIKĄ 
į tiktai gerai, bet aš pripratęs 
: sakyti teisybę lygiai apie vi-

^įsus, nežiūrint ar kas miręs,
!ar gyvas. Jaunas būdamas
Bryanas buvo pirmeiviškų 

į pažiūrų; bet eidamas senyn 
jis darėsi vis konservativiš- 
’__ J ir konservativiškes-
nis, pakol nepasidarė ant 
galo atkakliausis reakcinin
kas.”

Berlino socialistų dien- . .. -. ..
ji-aštis “Vorvvaerts” sako: luį^*s’’I.

Shenandoah, Pa.—Perei
tą sąvaitę Jonui F. Staniš- 
kiui čia atsitiko didelė nelai
mė. Važiuojant jam automo- 
bilium ant West Centre 
streeto po mašina pasipai
niojo 12 metų amžiaus naš
lės Križanauskienės vaikas. 
Drg. Staniškis pasuko auto
mobilių Į šoną kiek tik galė
jo, bet vis dėlto negalėjo iš- 

“Vorvvaerts” sako: va^° nekiiudęs, ir jis
--------------- i “Jei Bryanas butu miręs 3 taP.0. suvažinėtas. Drg. Sta- 

ČEKOSLOVAKIJA GAVO sąvaites atgal, jis butų pa- "'skis tuojaus sustojo ir paė-

GARSUSIS BRYANAS 
KRITO NEGYVAS.

Pagarsėjęs fanatikas Wil- 
liam Jennings Bryan, kuris 
evoliucijos byloj Daytone 

j taip atkakliai gynė “švent- 
! rastį,” pereitą nedėldienį 
mirė staigia mirčia. Paval
gęs pietii jisai atsigulė biskį 
užmigti, ir namiškiai rado jį 
lovoj nebegyvą. Manoma, 

savo žmonėms ir bankai tu- Prieplaukoj sudegė dideli kad jis bus gavęs galą iš di- 
ri labai daug darbo. Pasi- sandeliai su prekėmis. Gaiš- delio susijudinimo, kuomet 
naudodami šita proga su- rą gesinant buvo sužeista 11 atsistojęs ginti “Dievo žo- Manoma, kad tai katalikų

; ji pasakė teisėjui, 
! kad ji nusipirksianti kitą 
ginklą.

-■ .... . .

IŠDEGĖ DANIJOS 
MIESTAS.

Pereitą sąvaitę Danijoj 
Odensos miestas.

valdžia jieško paskolos A- 
merikoj. RUSIJOJ PASIRODĖ

MARAS.
Maskvos žiniomis, Pavol- 

gėj pasirodė maro epidemi
ja. Jau keliasdešimts žmo
nių mirė ir daug serga. Ligo- 

•niams steigiamos atskiros 
ligoninės.

IŠDINAMITAVO AMERI
KOS MISIJĄ

Granados mieste, Nikara-'^' 
gua respublikoj, pereitą sa
vaitę tapo išdinamituota A- - ' 
merikos protestonų misija ir - 
tapo užmušti du žmonės. 650 ŽUVO POTVINIUOSE

A. D. FEDERACIJA RE
MIA ANGLIAKASIUS.
Amerikos Darbo Federa

cija Pennsylvanijos valsti
joj prižadėjo duoti anglia
kasiams pilną paramą, jeigu 
jiems reikės streikuoti. Tas 
pridavė maineriams dau
giau ūpo jų derybose su ka
syklų savininkais.

Korėjos potvyniuose pa
streikavo visi bankų tamau- kareivių ir ugnagesių. Nuos- dį” minėtoj byloj buvo ad- darbas, kurie nenori Įsileis- ataromis dienomis žuvo 650 
tojai, reikalaudami daugiau toliai apskaitomi Į 10,000,- vokatų smarkiai sukirstas ir ti protestonų Į savo katali- žmonių. Didžiausis potvinis 
algos. I 000 kronų. padarytas didžiausiu asilu, kišką šalį. buvo apie sostinę Seulą.padalytas didžiausiu asilu, kišką šalĮ. buvo apie sostinę Seulą.

PRIGĖRĖ 28 ŽMONĖS.
Šanchajaus mieste, Ky

liuose, ant Uangpu upės ap
virto su žmonėmis dvi per
važos ir 28 žmonės prigėrė.



APŽVALGA S
GABRYS ATSIMOKĖJO 

SMETONAI.
Juozas Gabrys, vėl pagar- liųjigų nėra, 

sėjo. Lietuvos laikraščiai i 
praneša, kad šiomis dieno
mis jis atėjo i skulptūros pa 
rodą Kaune ir numušęs pir
mutiniam Lietuvos prezi- ■ 
dentui Smetonai nosį — ne 
pačiam Smetonai, bet iš mo
lio padalytam jo atvaizdui.

” apie i
I I

I ’

kalbos da ir dėlto, kad Lie- , 
tuvoje jokių limpamų gyvu- re

1 maišto dvasią ir jau nuo pat J Ir akyvaizdoje šitų faktų 
^mažens pradėjo nekęsti Amerikos klerikalų laikraš- 
į prievartos ir nelaisvės. Jis čiai “Draugas”, "Darbinin- 
j mokinosi Raseinių progini- kas,” “Garsas” ir kiti nesi-! 
nazijoj ir parvažiavęs vaka- gėdi da pasakot, kad pakeis-' 
cijoms sykį pamatė, kaip tasai spaudos j * A 
grafas Čapskis Beižėnų dva- spaudos lai;

LIETUVOS ŽMONIŲ PROTESTAI.

Dei Vokietijos 
"Lietuva” 
ir klausia:

“Visų pirma
I Vokietijos ar ji žino kokią ža

lą daro mums
mas. Ar ji nusimano, kad tai 
Lietuvai — peilis po gerkle.

' Kogi nori Vokietija šituo pa-
■ siekti? Nejaugi Vokietija norė

tų būtinai mus nustumti savo 
priešų eilėn? Juk jeigu kam 
pridėti peili prie gerklės arba 
atstatyti revolveri krūtinėn, 
tai iš jo viso ko galima laukti: 
jis viską darys kad tik nuo pa
vojaus pasiliuesuoti. ir tas pet- • 
lis i 
jis j 
ašmenys išį, 
musų kunan.
šito pjovimo skausmą, mus api 
ma baimė ir nusiminimas."

šita baimė ir nusiminimas 
kįla dėlto, kad Lietuvos ūki
ninkai neturi kur parduoti 
savo gj vulių. Vokietija jų 
netik neperka, bet neleidžia 
ir kitur per savo žemę vežti, 
šito dėlei gyvulių kainos 

: Lietuvoje visiškai susmuko, 
ūkininkai neturi pinigų mo
kesčiams, ir valstybei gresia

■ rimtas pavojus.
Todėl “Lietuva” ir klau- 

, šia: Ko nori Vokietija iš 
J Lietuvos, kad ji šitaip ją

plaka rykštėmis bau- žąs. 
džiauninkus. Kitoj vietoj jis

Kauniškė “Lietuva 
tai rašo:

“Aleksandravičiaus skulptū
ros parodoje universiteto salė
je vaikštinėjo žiūrinėdamas 
eksponatų p. J. Gabrys. Pama
tęs p. A. Smetonos biustą, su- 
širdo ant p. Smetonos, kad šis 
esąs toks ir toks, ir norėjo jį 
su lazda sudaužyti. Bet p. Alek
sandravičius ėmė ginti, kad esą 
negalima taip daryti ir kelti to
kio skandalo. Gabrys paskui 
klausė, kiek vertas tasai bius
tas, tai jisai už ji užmokėsiąs ir' 
vis tik sudaužysiąs. Aleksand-. 
ravičiui vis tik pavyko Įsikarš
čiavusį parodos lankytoją su- ( 
laikyti nuo tokie ne garbingo 
žygio."
Bet tai buvo neilgam. Ant 

rytojaus Gabiys vėl atėjo 
parodon, nusipirko Smeto
nos biustą už 500 lirų ir—

“susikvietęs į antrą j i paro
dos kambarėlį tuo laiku paro
doj esančius kelis kaimiečius 
paklausė jų ar jie esą pažįstą 
ji. šie atsakė, vieni pažįstam, 
kiti nepažįstam. Tada Gabrys'smaugia? 
jiems pasakęs, kad tai esąs ( -----------------
toks ir toks blogas žmogus ir TIE PATĮS KOVOTOJAI 
šių akyvaizdoj taukšt su lazda i UŽ LAISVĘ, IR TAS PATS 

' vieną, antrą kartą — ir numu
šė biustui nosį ir skruostus.”
“Lietuva” mano, 

Gabrys taip padarė norėda
mas pagarsėti, nes apie jį, 
niekas jau nerašė. Mums gi į 
rodosi, kad čia buvo grynas 
kerštas. Kaip žinia. Gabrys i 
labai norėjo tapti Lietuvos' 
valdonu — jei jau ne kara- i 
lium, tai bent prezidentu, i 
Bet jam tas nepavyko, ir pir
mutiniu Lietuvos prezidentu 
apsiskelbė Smetona. Gabrys 
pradėjo Smetoną atakuoti ir \ 
apskelbė jį šalies išdaviku. į 
Tuomet Smetona liepė Gab- Į 
rį sugauti ir pristatyti jam. 
Gabrys pabėgo. Sakoma, 
kad jeigu jis nebūtų pabė
gęs, tai Smetona butų jį pa
koręs. Veikiausia dėlto Gab
rys dabar ir numušė Smeto
nai nosi.

KO NORI VOKIETIJA 
f IŠ LIETUVOS.
* Šitokiu antgalviu Lietu
vos valdžios organas “Lie
tuva” 143-čiam numery Įdė
jo straipsnį, kuriuo iškelia
mas labai svarbus dalykas, 
būtent tas, kad Vokietija! 
yra apskelbus prekybos ka- į 
rą Lietuvai. Kauno dienraš-1 
tissako: • I

' “Tai reiškia musų gyvulių 
7 bei mėsos eksporto visišką už
kirtimą. Dėl to, kad .juromis 
nei gyvulių nei mėsos dėl tek- 
niškų kliūčių eksportuoti nega- 

. lime. Pabaltėn ir Rusijon mė- 
; sos ir gyvulių eksportas labai I 

mažas, su Lenkija neturime j 
santikių — vadinasi visas gy
vulių ir mėsos eksportas gali 
eiti tik Vokietijon arba per 
Vokietiją, kito kelio nėra. Ir 
štai tas kelias uždarytas jau | 
keturi mėnesiai.

“Kurgi yra šios vokiečių po- -
J i tikos priežastis?

“Oficialiai sakoma, kad ta 
' priežastis — tai gyvulių už

krečiamų ligų įvežimo pavo
jus. Tečiau tenka dėlto paabe
joti, nes uždraudimas apima ir 
tranzitą ir netik gyvulius, bet 
ir mėsą ir konservus. Argi mė
sos, o ypač konservų uždary
tuose ir užplombuotuose vago
nuose pervežimas gali sudaryti 
Vokietijos gyvulių sveikatai 
rimtą pavojų?”

Bet apie pavojų Vokieti-

t

tas piliečių teises, buvo iš 
posėdžio policijos išvaryti.”

Skuodo rezoliucija.
“11 eš, Skuodo piliečiai 

skaičiuje apie 300 žmonių, 
susirinkę birželio mėn. 29 d. 
Skuode ir išklausę praneši
mo nario Vaisi. Liauti. Są
jungos Stasio Šimkaus ir 
Socialdemokrato Pronckaus 
Kazio apie Seimo, darbus,

• • 1 • 1 "T 1 .su 
sąjunga ir darbo 

(, lau-
I 1100

ei ja. Kadangi iš apylinkių! panaikinti spaudos n susi-

Čia paduodam iš “Sočiai-kus ir griežtas: “Mokėsime 
spaudos įstatymas demokrato” ir “Lietuvos Ži- kovoti su klerikalų smurtu.” 

laisvės visai nevar- nių’ eilę protestų, kokius jie sako.
Lietuvos liaudis kelia prieš '••-* 
krikščionių smurtą, many
dami, kad "Keleivio” skai- 

: tytojams bus Įdomu matyti, 
i koks dabar Lietuvoje ūpas.

Kauno darbininkų pareiš
kimas.

Kaune Įvyko didelis dar-

Mitingas išnešė didelę 
protesto rezoliuciją. Mitin
go pabaigoj koks tai provo
katorius metė bombą salės 
koridoriuje, kuri sprogo su 
didžiausiu trenksmu.

Protesto mitingas Kur
šėnuose. , .

Toks pat mitinga^,, kaip.apie tai kaip krik. dem. 
ir Kurše-' ūkininkų

i- į federacija smurto keli u 
Konstituciją

George Bemard Shaw, žy
miausias ir radikafiškiausias 
Anglijos rašėjas ir kritikas.

I

elgesio; pamatė, kaip dvarponis už- 
labai nusigandus puolė jauną merginą ir išsu

kęs j^i koją prievarta išgė- 
paklauskimt dino. Beto da jaunas Demb- 

______ • skis turėdavo progos tankiai 
itas uždraudi- matyti, kaip dvarponiai susi

rinkę su kunigais latrauja 
per naktis, o žmonėms 
bia, kad taip daryti "grie- 
kas.” šitokie dalykai padarė 
iš jauno Dembskio "revoliu
cionierių.” Jis pradėjo ne
kęsti kunigų, dvarponių, 
valdžios, ir apskritai visų 
skriaudikų.

Pabaigęs progimnaziją, 
jis norėjo važiuoti mokintis 

netik guli mums ant gerklės, i girininkų institutą Peter
is jau pradeda mus pinuti. Jo burge, tečiaus motinai užsi- 
-.---- - išpalengvo jau lenda spyrus turėjo eiti seminari-

Mes jau juntame jon ir mokintis i kunigus. J
,i trejetą metų Dembskis tapo i 

kunigu, tečiaus neilgai kuni-l 
gavo, nes ld63 metais kilo, 
lenkų maištas prieš caro vai-'

iš sakyklos parapi-į 
maištininkų mani-;

išėjo su sukilėliais. , 
apielinkėj susidarė i .-™

sukilėliu abazas po kuris per istisus penkis 
r tus buvo “Laisvės” i z

džią, ir kun. Dembskis, per-j 
įkaitęs 

! jonams 
■ festą,

Kelmės 
’ stiprus 

Banevičiaus , .
kun. Dembskis čia buvo ka- nies v komisarų tarpe, 
pelionu. Ties Kelme ir Paka
pe įvyko smarkus mūšiai su 
generolo Šemetjevo kazo
kais. Sukilėlai kazokus su
mušė ir paėmė visą gen. še
metjevo lobi.

Iš Banevičiaus abazo kun. 
Dembskis perėjo i pulkinin
ko Piekarskio abazą. Kilus 
mušiui su maskoliais Tryš
kių miškuose kun. Dembskis 
tapo sužeistas. Maskolis dū
rė jį durtuvu, ir nors kun.; 
Dembskis nukirto ji kardu, 
tečiaus priešas spėjo sužeis
ti jam šoną. Maskoliai čia 
paėmė viršų. Daug sukilėlių 
buvo užmušta, kiti pateko 
nelaisvėn, o ištrukusiems 
prisiėjo slapstytis, žiemai 
atėjus sukilimas tapo visiš
kai nuslopintas ir valdžia 
pradėjo gaudyt buvusius 
jo vadus. Už kun. Dembskio 
galvą korikas Muravjovas 
buvo paskelbęs 5,000 rublių 
dovanų. Matydamas pavoju 
kun. Dembskis spruko Vo
kietijon, o iš tenai per Belgi
ją į Paryžių ir paskui i Švei
cariją. Iš Šveicarijos jis at
važiavo Amerikon. Iš pra
džių jis čia da kunigavo, bu
vo Shenandoah'rio parapi
joj, bet susipažinęs su D-ru 
Šliupu metė kunigystę ir ap- 
sigyveno pas jį. ' ‘

ŽARUOS

vadovybe ir

KAZOKAS.
Lietuvos pažangus laik- 

kad raščiai daro palyginimą tarp 
'dabartinės savo valdžios ir 
buvusiojo caro despotizmo, 
ir atranda labai daug pana
šumo. “Lietuvos Ūkininkas” 
pastebi, kad—

"Kuomet šeštadieni iš Seimo 
buvo žiauriai šalinami atsto
vai Grinius, Lapinskas ir Bieli
nis, tai balsuojant kademaras 
už jų išmetimą kartu su jais 
balsavo ir kazokas Jerinas.

“Rusams kazokams, Jerino 
tėvynainiams Lietuvoje vieš
pataujant Bielinis už lietuviš
kos spaudos platinimą sėdėjo 
Sibiro katorgoje; Lapinskas ir 
Grinius, taip pat už spaudos 
platinimą ir lietuvių tautinės 
sąmonės gaivinimą, atvejų at
vejais sėdėjo kalėjimuose, bu
vo persekiojami ir sekamu

“Ir štai nepriklausomos Lie
tuvos Seime, kadatiems pa
tiems kovotojams, veteranams 
Griniui. Lapinskui ir BieBnipi, fje pro šalf bus pilsimi 
vėl teko ginti spaudos Uisv* nlK no
tai už jų išmetimą iš Seimo 
balsavo kazokas Jerinas, dabar 
jau lietuviškos ūkininkų sąjun
gos narys! <4 j ir'kuomet j

Mes visuomet sakėm, kad'klausyti caro valdžios, nes 

garbindavo budeli: Dembskis sušaukė Shenan-

bininkų susirinkimas. Dide- 
|lė “Lyros” salė buvo pilnu- 
i tėlė, iš viso \ irs 500 žmonių. 
1 Pirmiausia eina pranešimas 
• apie Kauno m. tarybas dar- 
į bus, toliau iš Seimo darbuo
tės ir paskutinieji Seimo 
į Įvykiai. Kalbama buvo ir dėl 
įlentpiuvių ir malūnų streiko. 
; Darbininkai visi kaip vienas 
i socialdemokratų 
i pritaria. Siūloma pritarimo 
( ir užuojautos rezoliucija 
(Seimo socialdemokratų frak 
j ei jai ir griežtas protestas 

:v'i prieš klerikalų žygius. Iš 
vietų reikalaujama redaguo
ti protestą aštriausioje for
moje. Rezoliucija leidžiama 
balsavimui. Ilgu triukšmin
gu delnų plojimu rezoliuci
jai pritariama. Prieš rezo
liuciją nesirado nei vieno 
balso. Rezoliucija skamba 
šiaip :

“Mes Kauno m. įvairių

* * Šiauliuose, buvo 
nuošė. Ir čia taip pat priim-i 
ta griežta protesto rezoliu-- žydand

buvo suvažiavę daug rusų, rinkimų laisvę ir įvesti įmr- 
------- = :---- 1*:^ griežtai pro- 

Neduosime 
ir kitiems ty- 

musų teisių, už- 
Igniaužti mums burną. Neiš- 
siganootre caro žandarų, jo 

! kalėjimų ir Sibiro — nebijo
me ir krik, demokratą.

“Visi iki paskutiniam ko
vosime su bet kokiais smur
tininkais ir neduosime už
mauti sau apynasrį^ paverg
ti mus ir musu vaikus.”> *•

1 2,000 žmonių balsas iš v
Varnių. '

Mes, Varnių miesto ir apy
linkės gyventojai apie 2,000 
išklausę birželio 29 d. Seimo 
atstovų pranešimų apie įvy- 

•kį Seime birž. 20 d., griež
tai protestuojame prieš ši
tokį kr. dem., uk. s-gos ir 
darbo federacijos žygi.

Užuojauta D-rui Griniui, v 
Bieliniui ir Lapinskui. 
“Gerbiamieji!!
“Teikitės priimti, Tautos 

laisvės ir demokratybės ne
nuilstami kovotojai, giliau
sią musų užuojautą, dėl bar
barišku smurtu pašalinimo 
iš Seimo posėdžio, beginant 
konstituciją ir spaudos lais
vę—Mes Jums pilnai pri
tariame, ir dvasioje visuo
met liekame su Jumis.

“Valstiečių Liaud. Želvos 
kuopos nariai.”
Telegrama Griniui, Bieliniui 

ir Lapinskui.
“Skuodo visuomenė skai- - 

čiuje apie 300 žmonių, siun
čia jums seniems už Lietu
vos laisvę kovotojams savo 
užuojautą dėl neteisėtai pa
vartoto prieš jus žiaurumo. 
Veskite Lietuvos tautą į 
šviesesnę ateitį, mes einame 
su jumis!”
Protestai ir užuojautos pa

sveikinimai.
“Lietuvos Valstiečių Liau

dininkų Mažeikių apskr. 
Komitetas reiškia užuojau
tos gerbiamiems Seimo at
stovams Griniui, Lapinskui 
ir Bieliniui, bukėntėjusiems 
nuo^juodujų.katįemų smur
to, ginant brangiausias liau
dies teises ir griežtai pro
testuoja prieš i kademų ir 
Seimo pirmininko Rištro.jie- 
teisingus ir neteisėtus žy
gius.

“L. V. L. Mažeikių apskr. 
Komitetas.”
2,500 piliečių protestas iš - 

Žiežmarių.
“Mes Žiežmarių miestelio 

piliečiai, skaičiuje 2,500 
žmonių, griežtai protestuo
jame prieš krik. dem. įneš
tus įstatymus prieštaraujan
čius Lietuvos Konstitucijai 
ir griaunančius laisvės ir 
demokratybės pagrindus. 
Siunčiame gilią užuojautą 
musų garbingiems kovoto
jams Dr^ Griniui, Lapinskui 
ir Bieliniui. Mes visada su 
jumis.”

Kauno miesto Tarybos 
užuojauta.

Kaimo miesto Tarybos 
posėdyje 22 birželio buvo 
priimta šitokia rezoliucija:

“Kauno miesto Taryba 
laiko savo pareiga išreiKšti 
užuojautos Seimo nariams, 
D-rui Griniui ir K. Bieliniui, 
dėl pašalinimo jųjų iš Seimo 
posėdžio jėga, ir sveikina 
juos kaipo nenuilstančius 
kovotojus už žodžio laisvę.”

tai jie prašė paaiškinti ir ru-lties bausmę, 
su kalboje. Bet nuovados Į testuojame, 
viršininkas, nesivaduoda-| krik, demukr. 
mas jokiais Įstatymais, iš-įčiotis iš 

veikimui i versli kalbą rusiškai nelei-

Aną dieną Bostone pasiti-
iu savo seną pažįstamą, į

s me-i 
ir “Vii-i į I ---- ------------  c

profesijų darbininkai susi
rinkę Šančiuose ‘Lyros’ sa-

!S

—Na, brolau, pasakyk tu 
man tikrą tiesą, kokios tu 
nuomonės esi apie bolševi
kus? Juk tu juos dabar pa
žįsti? — paklausiau savo 
pažįstamo.

—Taip, aš juos pažįstu 
labai gerai, todėl nuo jų ir 
pasitraukiau. Mano nuomo
nė apie juos yra štai kokia: 
bolševikų vadai yra dema
gogai, o jų pasekėjai— idio
tai.

Maika Paltanavičius, ma
tomai, tikisi- iš kunigų ko
kios nors malonės, kad taip 
vergiškai pradėjo juos užta
ranti. Turėk vilti, Maikuti, 
jie kada nors suteiks taujie kada nors suteiks 
“paskutini patepimą.”

Vienas Cambridge’aus 
"laisvamanis” ir buvęs so
cialistas nuvežė savo kūdiki 
pas kun. Juškaitį apkrikšty
ti. Suprantama, kunigas už 
pinigus savo darbą atliko, 
bet iš “laisvamanio” tėvo 
ganėtinai pasityčiojo. Tokie, 
žmonės f------ L1—'
mo, nes, anot tos patarlės, iš 
tokių žmonių nei Dievui žva
kė, nei Velniui kačerga.

Daugelis Lietuvos var-

do.
Kazlų Ruda irgi sujudo.
Birželio 21 dieną įvyko di

delis protesto mitingas Kaz
lų Rudoj, Mariampolės ap
skrityje. Kalbėjo draugai V. 
Galinis ir Dz. Budrys. Žmo
nių klausėsi labai daug, nes 
tą dieną Kazlų Rudoj buvo 
atlaidai.

Nusistebėjimas ir pasipik
tinimas pasireiškė visų vei
duose, kada buvo nupasako
ta klerikalų smurtas Seime 
su opozicijos atstovais.

Pasiūlius protesto rezoliu- 
iciją, vienbalsiai ji buvo pri-i — • i A0'*’ • i • 00 3 • i CljU, \ IVi- Ji L/Lt \ UI Į Ji i“*leje 192a m. Dirželio 28 d. ir'. ^7’ D __ į t.o/I .

į^Lrlonco nvonccimo .
• • • rscioiiys neuiičV V1CS31 pHSl-n pa?kutimųjd| | mitinge ju buvo

ir pakartotinai buvo kvie
čiami kalbėti.

3,000 žmonių protestas 
Seredžiuje.

Seredžiuje (Kauno aps.)

išklausę pranešimo apie Sei-j^ nį(lriso 
mo darbus Ir paskutiniųjų^ s j * b
dienų įvykius, griežtai pre- - ’ & j .. .
testuojame prieš klerikalų 
pastangas užsmaugti spau
dos, susirinkimų ir žodžio 
laisv ę, ir darbininkų atstovui 
Seimo socialdemokratų _______ t
Frakcijos nariui Bieliniui, protesto mitingas įvyko 24 
nukentėjusiam ginant musų i birželio, žmonių buvo labai 
laisvę, reiškiame giliausios! daug, nes tą dieną buvo at

laidai. Po nrakalbu nriimta

i

ir verti pasityčioji- ir ateįty?‘

užuojautos.
“Kartu pareiškiame, kad 

mes, darbininkai, kovoda
mi su Rusijos caro žanda
rais dėl savo laisvių niekuo
met lengvai nepasidavėm. 
Tą pavyzdi mes primename 
ir šiandieniniams darbinin
kų smaugikams — klerika
lams ir pabrėžiame, kad Lie
tuvos darbininkai ir šian
dien neleis jums, juodvar
niai, žaisti savo teisėmis ir 
laisve.

“Seimo Socialdemokratų 
i Frakcijos draugai, kovokite 

,, mes, darbininkai, 
jūsų darbus paremsime.”

Žiežirbininkų protestas.

laidai. Po prakalbų priimta 
šitokia protesto rezoliucija: 

“1925 m. birželio mėn. 24 
d. Seredžiuje susirinkę virš 
3000 žmonių, išklausę pra
nešimo apie Seimo darbus 

i ir klerikalų smurtą reiškia
me užuojautos nukentėju
siam, ginant žodžio ir spau
dos laisvę, atstovui Bieliniui 
ir reiškiame pritarimo Sei
mo socialdemokratų frakci
jos darbams.”
2,500 žmonių protesto mi

tingas Kamajuose.
Kamajuose (Rokiškio ap

skritis), 24 birželio protesto 
mitingą sušaukė socialde
mokratai. Kalbėjo drg. J. 
Markelis. Žmonių klausė su 
viršum 2,500. Vienbalsiai 
priimta atatinkama rezoliu- 
cija.w y
Vilkavišky protestuoja Dar- ■ 
bininkų Profesinė Sąjunga.

Vilkavišky Bendrosios 
Darbininkų Prof. Sąjungos 
skaitlingas susirinkimas pri
ėmė griežtą rezoliuciją — 
protestą prieš kademų pri
imtuosius smurto keliu azia- 
tiškus Įstatymus, varžan
čius žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvės.

Želvos žmonių protestas.
Želvoje protesto mitingą 

sušaukė valstiečiai liaudi
ninkai. Žmonės išklausę kal
bėtojo pranešimą apie krikš
čionių despotizmą, išnešė 
protesto rezoliuciją prieš 
klerikalus ir užuojautą nu- 
kentėjusiems atstovams Bie
liniui, Griniui ir Lapinskui.

Protestas Gargžduose.
“Mes Gargždų Valstiečių 

Liaudininkų Sąjungos kuo
pos narių susirinkime 25 
dienoj birželio apsvarstėme 
priimtus Seime prieškonsti- 
tucinius įstatymus, kurie su
varžo spaudos, ir susirinki
mų laisvę, vienbalsiai pa
smerkėm tokį krikščionių 
demokratų padalytą žygį ir 
reiškiame giliausios užuo
jautos Laisvės gynėjams 
daktarui Grniui, Lapinskui, 
Bieliniui, kurie būdami lais
vės sargyboje ir už saugoji
mą konstitucijos garantuo-

Į Kauno žiežirbininkų sky- 
-, „ . , , J riaus susirinkimas birž. 21

!¥. bežemių oalsavo uz> j išklausęs drg. Bielinio 
kfi.:scit>n.is oemokratus, Ji-pranešimo, priėmė protesto 
Kedamiesi iš jų gauti sau ze-1 rezoliuciją ir užuojautos pa- 
mes. \ lenok Kiukscionių su- 'rejgkjma drg. Bieliniui. 
lai dvarų žemę įssidalmoi . .
sau, o varguoliams parodė (Masinis mitingas Šiauliuose, 
pygą. i Šiauliuose įvyko masinis

—Ponai, mes norime že- protesto mitingas prieš kle-
• T__1_ J — • _ a . . . *___  • _1__ _______a_ T^*_ 1Į* ******** ******* ‘

kia Lietuvos bežemiai. bėjo draugai M. Markaus- 
—Duosime, duosime, tik'kas, J. Varnauskas ir Povy- 

ivėl užmuš balsuokite!—-'liūs. Po vylius yra senas ko- 
; atsako barzdila kun. Eru?jvotojas su caro valdžia ir jo 
■pavičius. — Kai numirsite,'kalbą padarė didelio išpū
tai mes ir akis jums žeme džio; ' 
užpilsime. X. Y. i Žmonių nusistatymas aiš-

t

nūs, kad po Kražių skerdy-
nės, kuomet Lietuvos žmo-
nės pradėjo melsti popie- x - - . * ■ • ,. ,. , .įžiaus Leono XIII užtarimo . I kauliuose įvyko masinis

i ir kuomet popiežius liepė ~Ponai, mes norime ze- .protesto mitingas.prieš kle-
lldansvti „\<Jmės! Juk žadėjot.... — sau- .nkalų smurto politikų. Kal-

duosime, tik'
, T .. .

j Lietuvos kunigai, kurie per • ji esanti, nuo Dievo, tai kun.
• TTliŠiSS _ jC--- i____i -i- ■ riomkobic OI TO O t.. ___ .

carą, yra tokie pat laisvės i doah’ryje didžiausi protestai 
priešai, kaip ir caras buvo.

kas, J. Varnauskas ir Povy-

mitingą ir apšaukė popiežių i 
didžiausiu niekšu.

KUN. DEMBSKIO PELE
NAI PALAIDOTI 

ŠIAULIUOSE.
šią vasarą, 7 birželio die

ną, Lietuvos laisvamanių 
kapinėse Šiauliuose buvo 
palaidoti kun. Dembskio pe
lenai, kuriuos D-ras Šliupas 
buvo parsivežęs iš Ameri
kos. Kun. Dembskis buvo 
laisvamanis, jis mirė Ameri
koje, Scrantono mieste. 
1913 metais, ir jo kūnas bu
vo sudegintas krematorijoj, 
nes toks jo buvo noras. Be to 
da jis gyvas būdamas buvo 
prašęs: “Jei taps Lietuva 
kada laisva nuo carų ir jė
zuitų jungo, tai parvežkit 
mano kūno pelenus j Lietu
vą, kur gal rasis ir man lais
vas žemės sklypelis amžina
jam atilsiui.” Taigi, , D-ras 
šliupas ir pasirupi.no šituos 
velionio norus išpildyti.

Kun. Dembskis buvo kilęs

l

joa gyvuliams negali būt nei iš bajorų,

JAU PRASIDĖJO SPAU
DOS SMAUGIMAS.

Pakeitę spaudos Įstatymą. 
Lietuvos klerikalai jau pra
dėjo “darbuotis.” Sleževi
čiaus telegrama “Sandarai” 
pareitą savaitę praneša, jog 
“Lietuvos Žinių” 153-čias 
numeris buvo konfiskuotas j 
ir redaktorė Bortkevičienė 
patraukta teisman vien dėl
to, kad vienam straipsny bu
vo pasakyta, jog valdžios 
įstaigos yra klerikalinamos.

“Socialdemokratas” pra
neša, kad tas pats Kauno 
apskričio viršininkas, kuris 
konfiskavo liaudininkų 
dienraštį, užpuolė ir social
demokratinės moksleivijos 
laikraštį “žiežirbą,”’ konfis
kuodamas jos 4-tajį nuiųerį. 

Seimo socialdemokratų 
frakcijos išleistas Į savo rin
kikus pranešimas Kaune

tečiaus turėjo taipgi buvo konfiskuotas.
Graikijos revoliucijonierių vadai: admirolas Hadjakriacos 

generolą* Paugalos. Jiedu nuvertė senąją Graikijos valdžią.
ir

pasirupi.no


Tas duonos neprašo.
Ka* skaito ir rašo, AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Jį, i u i i 1

Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

NORWOOD, MASS. 
Lietuviai biznieriai.

Šiame miestelyje priskai- 
toma virš 30 lietuvių biznie
rių. Sulyginus juos propor- 
cionaliai lietuvių skaičiui 
pamatysime, kad galbūt nei 
viena lietuvių kolionija ne
turi tiek daug biznierių kaip 
Noi woodas, nes čionai pri- 
skaitonia išviso tik apie 600 
lietuvių.

Kad kitų kolionijų lietu
viai turėtų šioki-toki supra
timą apie Norvvoodo lietu
vius biznierius, aš čionai 
įvardinsiu visas man žino
mas lietuvių biznio Įstaigas 
ir nors trumpai peržvelgsiu 
biznierių ypatybes.

draugauja tik su doleriu) ir 
Kerši* (kuris dar nesenai 
pribuvo iš Brocktono ir jo 
pažiūros neištirtos).

Drapanų krautuvė*. Dra
panų krautuves turi du lietu
viai : T. Sarapa* ir Viesulą. 
Pirmasis vaduojasi Maskvos 
“tėziais,” o antrasis — r

' kalbą, mitingo vedėjas pa-CHICAGO, ILL. ' _ _ _
Bendras protesto mitinga./ ^iętė rinkėjus prie

no solo paskambino M.rJo- 
Kaip tik spėjo ateiti ^pir- zavitas.

mosios žinios apie birželio Aukų buvo surinkta $115.
20 dienos įvykius Lietuvos ... v
Seime, taip greit socialistai kalbėjo

Šmotelis parūpino gražius vaikštinėjo, lyg norėdami i PITTSBURGH, PA.
automobilius, 1 ’ ’ ..................... .......... •Denaru prwc»w , - y— . kUJiy_bu\o i dasižinoti kur to milžiniško | Busianti socialistų konfe-

—Naujieniečiu išvažiavimas darbo.- Renkant aukas pia- apie pora tuzinų. Netiktai ežero kraštai baigiasi... | renciją.
•‘Naujienų” darbininkai te- Ant rytojaus (nedėlioj), 
nai dalyvavo, bet ir dauge- saulei patekėjus, visi mau-!

___  „___ lis skaitytojų, rėmėjų, biz- dėsi ir šildėsi ant šiltos sau-
Nuo moksleivių kuopos' nierių ir profesionalų. i lės ir švelnių kai šilkas smil- 
” ” » du kalbėtojai :* Nuvykome į Sand Dunes čių. Apie 12 vai. vieni rengė-

teziais, o antrasis — Ko- P tautininkai tnech. inž. J. Lazdauskis ir ; (Indianos valstijoj) suba- si važiuoti namo, o kiti pasi-
mos agentųįkymais. Vie- 2 kXPM^- R.Sim°įaitis. Juodumos vakare apie i val Oras.................

• - - ■ - dėjo h DMbA. z Kuopa. mi tinkamai pasakė kas reikė-; buvo gražus ir nelabai kars-nok apie Sarapo pačią (naš
lę Jermalavičienę) galima 
pasakyti, kad ji yra darbšti 
ir mandagi biznierka.

Garadžiai. čia yra vienin
telis lietuvių garadžius, va
dinamas Winslow Garage. 
Savininkai yra pažangus ir 

(draugiški vyrai.
Automobilių bizniai. Au-

Bučernė.'. Viena seniausiu toniobilių agentūrą turi Vin- 
. ..i__ iu bučemiu yra f" Nore automobi-

• • i liūs neblogus jis pardavine-
* vi i \ hi'/nics n

ir švariausių
Povyio Babilo buveinė, 
viskas tvarkoj sudėta ir šva
ru. Musės šitoj vietoj prie- 
g[__________2_. r__. z
las yra mandagus, apsišvie-

I ja (Oakland), bet biznis ne
kaip jam sekasi. Ypatiškai 

laudos neranda. Pats Bubi- Jls zmogus geras, bet neran- 
■ gus, neapsukrus ir neaps:- 

tęs ir pažangių pažiūrų žmo-!sYar?n.«į kaip pridera biz- 
gus. Tą pati galima pasakyti; nieriui būti.
ir apie jo darbininkus. Ko-i ĄnglinoL Anglis parda- 
operacijos bučernė irgi turi i Y0!? 1liūno kompanija,
gero pasisekimo. Patama/kun vadinasi Nonrood Coal 
vimas mandagus, kai-ku- ^0- T.un savo anglies aruo- 
riuos produktus čia galima m paidavoja anglį pi- 
nusipirkti pigiau negu ki- g,aU> . negu svetimtaučiai, 
tur, bet... kooperacijos krau- Savininkai yra mandagus ir 
tuvėj stoka švaros, musėsi'’ra'Knsla 
apteršia produktus, kas su
daro pavojų žmonių sveika
tai. Krasausko bučernė, ga
lima sakyt, yra vidutiniška 
švarumo, patarnavimo ir 
kainų atžvilgiu. Krasauskai 
yra draugiški ir geri žmo-, 
nes. Nebloga ir švari bučer-' 
nė yra sulenkėjusių lietuvių! 
Chubertų. Jie turi nemažais 
kostumerių ir iš lietuvių. 
Apart čia paminėtų bučer- 
nių yra dar šios: Dargvainio 
(savininkas pažangus kata
likas), Kavaliausko ir Ta
ručio (abudu katalikai, ku
rie taikosi prie aplinkybių) 
ir Smelstoriau* (pusiau lai
svas katalikas). Visose že
miau paminėtose bučernėse 
stoka švaros.

Aptiekos. Čionai yra vie
nintelė lietuvių aptieka Vin
co C. Brūzgos. Savininko 
pažiūros nėra žinomos, nes 
jis su lietuviais beveik nie
kur nedalyvauja, nors iš lie
tuvių daro gana gerą biznį.

Užeigos. Minkštų gėrimų 
ir aiškiymo užeigas turi du 
lietuviai: Julius Herman
(Germanavičius) ir Jonas 
Kavaliauskas. Pirmutinis, t. 
y. Hermanas yra pažangus, 
apsišvietęs ir darbštus žmo
gus. Jis nuo daugelio metų 
dalyvauja progresyviame 
lietuvių judėjime ir todėl 
progresjrviai lietuviai jo biz
nį remia. Jo užeigoj galima 
gaut ir “Keleivį.” Apie ant
rąjį, t. y. Kavaliauską gali
ma tik tiek pasakai, kad jis 
yra fanatiškų pažiūrų kata
likas.

Agentūros. Seniaus čia 
buvo kelios real estate ir 
insurance agentūros, o da
bar paliko tik viena —- A. 
K. Neviacko. Biznis Neviac- 
kui eina gerai ir jis turbut 
yra turtingiausias iš visų 
Norwoodo lietuvių. Nors jis 
yra progresyvių pažiūrų 
žmogus, bet patarnauja vi
siems lygiai, be mažiausio 
skirtumo.

Duonkepyklo*. Norvvoodo 
lietuviai gali pasidžiaugti 
gera lietuviška duonele. Be
ne geriausią duoną kepa 
Reivudas — laisvas, pažan
gus senbernis. Jeigu jis ma
žiau gurkšniuotų, o daugiau 
žiūrėtų savo biznio, tai jo 
ateitis butų puiki. Taipgi ne
blogą duoną kepa P. Bičiū
nas — pažangus žmogus, su 
šeimyna. Yra dar vienas 
dzūkelis duonkepis ant Aus- 
tin st.

Čeverykų krautuvės. Ava
lų krautuves turi trįs lietu
viai: A Smobki* (pažan
gus), Lapenas (prie jokių 
prgąnizącijų nepriklauso,

tingas įvyko liepos 17 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Nors 
didele auditorija, bet publi
kos prisirinko veik pilna. Su
sirinkusiųjų ūpas buvo labai 
pakilęs. Buvo trumpas lai
kas, kad galėjus tą mitingą: 
išgarsinti, bet žmonės skai-j 
tė laikraščiuose apie niekad 
pirma negirdėtus įvykius. 
Jie jau žinojo, kad klerika
lai opozicijos atstovams Sei
me atėmė teises kalbėti 
prieš Įstatymą, kuriuomi no
rima užsmaugti ir taip su- •

gus, neapsukrus irneapsi-'

. draugiški.
Į Geležinių daiktų krautuvės. 
iSapdarietis S. Vasiliauskas 
turi geležinių daiktų krautu
vę savo naujame muro na- 

Vasiliauskas yra man
dagus ir draugiškas žmogus, 
bet biznyj jam stoka “pep.” 

Kostumeriiki kriaučiai. 
Seniausias kostumeriškas 
kriaučius Norwoode yra 
K. Žiurinskai. Apie Žiurins- 
ką jau daug sykių buvo ra
šyta “Keleivyje,” bet vis iš 
blogosios pusės. Mat žmo-

me.

gus seniau karštai dalyvavo 
politikoje, todėl įsigyjo 
daug priešų, kurie ir po šiai 
dienai jį gnaibo per laikraš
čius. Dabar Žiurinskas poli
tikoj jau nedalyvauja, o žiu
ri tik savo biznio reikalų. 
Kaipo žmogus, Žiurinskas 
yra simpatiškas, o kaipo 
kriaučius — geras amatnin- 
kas. Teisingai kalbant, Žiu
rinskas daug pasidarbavo 
Norvvoodo lietuvių labui ir 
už tai jam išpuola garbė. Jis 
veikė kaip mokėjo ir kaip 
galėjo, o jeigu padarė vieną 
kitą klaidą, tai tas atsitiko 
ne iš blogo noro. Apart Žiu- 
rinsko yra dar ir kitas kostu
meriškas kriaučius Jonas 
Paupli* (katalikas senber
nis). Žmonės kalba, kad jis 
visuomet labai “bizy” ir to
dėl neturi laiko apsivest.

Fotografistai. Norwoode 
yra tik vienas lietuvis foto- 
grafistas F. A. Šatas. Iš pa
žiūros jis atrodo švarus vy
rukas, kartais net perdaug 
sportiškai apsirėdo, bet savo 
pasielgimuose yra tikras 
“mužičiok.” Myli išsigerti, o 
ypač kai pripuola prie sve
timo “štofo,” tai nežino ka
da gana, šiaip fotografijas 
jis padaro gana gerai.

Kontraktoriai. Namų sta
tymu užsiima du lietuviai 
—V. Žilaitis ir V. Grinkevi
čių*. Pastarasis buvo sutvė
ręs budavojimo kompaniją, 
kuri vienok tuojaus pakriko. 
Grinkevičius yra geras žmo
gus — socialistas.

Apart visų paminėtų biz
nio įstaigų yra viena lietuvių 
barbemė, kurią valdo P. 
Jakity* (pažangus katali
kas) ir viena čeverykų tai
symo krautuvė, kurioj “bo- 
sauja” Simonavičius (tau
tietis).

Tai tiek šiuo tarpu apie 
biznierius.

Kitą kartą parašysiu apie 
vietos lietuvių veikėjus ir 
apie “skaistaveides” arba 
“miltaveides” merginas. To
dėl nepraleiskit nei vieno 
“Keleivio” numerio neper
skaitę.

N. Jonaitis.

jo. !tas. Pastatę automobilius
Nuo tautininkų kalbėjo prie pat Michigan ežero, 

Dr. Zimontas. Jisai nurodi- ėjome per gražų smiltyną 
kad tokio konstituci- apie pusantros mylios kolnėjo, 1

jos ir piliečių laisvės trempi
mo nėra nė vienoje demo
kratinėje šalyje.

, Dr. Zimontui savo kalbą 
baigus, Valančauskas per
skaitė rezoliuciją, kurią su
sirinkimas priėmė atsistoji
mu. Susirinkimas tuomi ir 
pasibaigė.

I Liepos 18 d. “Naujienos”
varžytas Lietuvos piliečiu surengė naktini išvažiavimą
teises. Jie pašaukė policiją 
a išmetę juos už durų pasta
tė sargybą prie posėdžių sa
lės, kad vieni klerikalai ga
lėtų perleisti įstatymą. Jie 
tai ir padarė.

Žmonės, kurie susirinko 
mitingan, buvo pažangus 
žmonės. Klerikalai norėjo, 
kad tas mitingas neįvyktų. 
Buvo pasklidę gandai, buk 
klerikalai rengiasi suardyti 
tą mitingą. Bet, nabagai, ar
ba nedrįso tai daryti, maty
dami, kad jų tiktai mažu
ma, arba pabijojo policijos.

Apie 9 vai. vakaro ant 
estrados pasirodė K. Semaš
ka ir atidaręs mitingą pave
dė jį vesti adv. S. Kodžiui. 
Kodis paaiškino mitingo tik
slą ir pakvietė Z. Krasaus
kienę padainuoti. Publikai 
atsistojus jinai sudainavo į 
Lietuvos himną. Po to mi
tingo vedėjas pristatė kal
bėti “Naujienų” redaktorių i 
P. Grigaitį.

P. Grigaitis savo kalbą 
pradeda nuo to, kaip Lietu-1 
vos liaudžiai per eiles metų: 
teko kovoti prieš svetimų ša- • 
lių priespaudą ir prieš sve-Į 

' timuosius Lietuvos laisvės 
varžytojus. Galų gale Lietu
va iškovojo sau neprigulmy- 
bę. Ta neprigulmybė Lietu-J 
vos liaudžiai brangiai kai-' 
navo: ji savo neprigulmy- 
bę aplaistė krauju ir prakai
tu. Bet kt-va už Lietuvos lai
svę dar nepasibaigė. Lietu
vos klerikalai visas žmonių 
pilietines teises iki šiol vi
sais jiems galimais budais 
varžė, o dabar užsimojo tas 
teises patrempti visai. Kleri
kalinių partijų atstovų di
džiuma seime veik visai at
ėmė opozicijos partijų at
stovams teisę diskusuoti 
naujai pateiktuosius kleri
kalų įstatymus, o kada pas
tarieji nepaklausė, tai kleri
kalai pavartojo smurtą: pa
šaukė ginkluotą policiją ir 
išmetė juos lauk.

Kalbėtojas su didžiausiu 
griežtumu tokį klerikalų 
darbą smerkė. Jis sakė, kad 
didesnio piliečių paniekini
mo ir didesnio demokrati
jos principų trempimo nega
li būti.

Po to kalbėtojas nurodė į 
tuos įstatymus, tilpusius val
džios organe, kuriuos kleri
kalų atstovai priėmė opozi
cijos atstovus iš Seimo išme
tę. Juokingiausias dalykas, 
kad veik visi tie įstatymai 
priimti be diskusijų.

Baigdamas kalbą kalbė- 
ojas išreiškė viltį, kad Lie- 
uvos liaudis klerikalų dik

tatūrai nepasiduos. Vėliau 
ar anksčiau, Lietuvos darbo 
įmonės pasiliuosuos nuo 
derikališko despotizmo, 
caip jie pasiliuosavo nuo 
svetimųjų. P. Grigaitis ragi
no Amerikos lietuvius pro- 
estuoti prieš klerikalų smur 
ą ir remti Lietuvoje tas par

tijas, kurios gina liaudies 
reikalus.

Baigus P. Grigaičiui savo

suradome gražų kalniuką, 
kur buvo sausų malkų ug
niai pasikurti ir apsistojo
me.

Gamta nepaprastai graži: 
geltonos smiltys, ežeras di
delis — galo nematyt. Į eže
rą galima gana toli nubristi 
per švelnias smiltis. Vanduo 
švarus, putoja pakraščiuose 
lyg Lietuvos ežeruose. Musų 
draugai skubiai rengėsi eiti 
maudytis. Saulutei nusilei
dus sukūrėme didelę ugne
lę : kepėme, virėme ir ska
niai valgėme. Ir taip visą

į Sand Dunes. “Naujienos” 
jau ne pirmą kartą surengia 
savo darbininkams tokius 
išvažiavimus. Naujienietės i___o_______  ._ r
mergaitės pagamino skanių! naktį: vieni žaidė, kiti dai- 
valgių, o “N.” vedėjas J.} navo, treti ežero pakraščiais

I

I
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Šis yra geriausis rekordas kurį Butėnas yra įdainavęs, busite 
pilnai patenkinti juo. Iš priežasties puikio pasirodymo “Vanagaičio” 
kompozitorių šių dienų jos jau yra garsios per visą Ameriką.
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1 Jonas Būtėnas, Baritonas 
j LITAI. Lietuvos pinigai. 
Į LEISKIT J TĖVYNĘ

[Jonas Butėnas. Barit.
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J. Snildauskas, Barit. 
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GĖRIAU NAKTĮ 
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Kostas Sabonis, Barit. 
j BERŽYNĄ EINA 

ONA
ATVAŽIAVO SVETE

LIAI.

16010-F

16006-F

16000-F

liko iki vakaro.
Tokiu “Naujienų” išva

žiavimu visi buvo patenkinti 
ir sako: “Jeigu •Naujienos’ 
surengs ir daugiau tokių iš
važiavimu, tai niekad ne
praleisime progos.”

M. Šilas.

Buvo laikai, kuomet Pitts- 
burghe ir apielinkėje gyva
vo visa eile L. S. S. kuopų 
ir darbininkiškas judėjimas 
buvo, galima sakyti, nevisai 
mažas. Bet atėjo bolševikiš
ka audra ir visa tą sunkiai 
sutvertą darbą sunaikino. 
Pagalios ir bolševikai patįs 
žuvo, nes dabar Pittsburghe 
jų kaip ir nebera. Visa tai 
parodo, kad socialistai turė
jo tiesą ir kaip jie sakė, taip 
ir atsitiko, šiandien žmonės 
jau pradeda kitaip žiūrėti i 
socialistus.

Taipgi daugelis žino, jog 
musų draugai socialdemo
kratai Lietuvoje smarkiai 
grumiasi bekovodami už 
Lietuvos laisvę ir darbinin
kų paliuosavimą iš kunigų 
vergijos, t. y. už tą laisvę, 
dėl kurios daugelis jūsų, 
draugai, nemažai esate nu
kentėję ir ačiū tam atsirado
te šitoj svetimoje šalyj, o 
dar daugiaus buvo išgrūsta į 
tolimą Rusiją ir prikimšti 
Rusijos kalėjimai. Lietuvos 
socialdemokratai už visą tai 
kovojo ir šiandien nori tą iš
kovotą laisvę palaikyti. 
Pittsburghiečiai, visa tai ži
nodami ir matydami, priva
lo ką nors daryti ir, kur yra 
galima, stengtis suorgani
zuoti L. S. S. kuopą. Dabar 
ir aš tam tikslui lankausi 
šioje apielinkėje, kad pa
gelbėjus draugams tai at
siekti. Tad butų gerai, kad 
draugai teiktųsi susižinoti 
su manim šiuo antrašu: P. 
B. Balčikonis, 2125 VVatson 
st., Pittsburgh. Pa. O labiau
siai esate kviečiami atsilan
kyti i Pittsburgho ir apielin- 
kės socialistų konferencija, 
kurioje manoma daug kas 
aptarti ir pratiesti kelias to
limesnei L. S. S. darbuotei 
Tad visi, kas tik jaučiatės 
rinitai mąstantis žmonės, 
esate prašomi atvykti ir pa
sakyti apie tai ir savo drau
gams. Konferencija Įvyks 2 
d. rugpiučio š. m. 10.30 vai. 
iš ryto L. M. D. name, Pitts- 
burge.

Darbas prieš mus stovi di
delis ir jis reikia apdirbti, 
kad nedavus darbininkus 
išnaudoti visokios rūšies re
akcionieriams ir diktato
riams. Lietuvos darbo žmo
nės prašo musų, kad mes 
ištiestume jiems brolišką 
ranką kovoję su tuo juoduo-į 
ju Lietuvos .klerikalizmu^ 
kuris pastaruoju laiku ėmė 
ištikrųjų šėlti be jokio atsij 
žvelgimo. , :

Mano nuomone, Pittsbur
ghiečiai visa tai supranta 
ir i busiančią konferenciją 
atsilankys su gerais norais 
ir sumanymais.

P. B. Balčikoni*.

♦ •

LAWRENCE, MASS. 
Nukapojo darbininkams 

algas.
Liepos 17 d. visų vietos 

, dirbtuvių kapitalistai pra
nešė, kad nuo liepos 27 d., 

i visiems textile (audimo ir 
verpimo pramonės) darbi
ninkams nukapoja algas ant 
dešimto nuošimčio. Nors ir 
taip darbininkai gaudavo 
mažą mokestį ir nedarbas 
vargino didžiumą darbinin
kų jau kelinti metai, bet ka- 

. pitalistai į tai neatsižvelgda
mi uždavė darbininkams 
naują smūgį. Kadangi pra
gyvenimo kainos nei kiek 
nesumažėjo, bet dar pakilo, 
tai darbininkams su šeimy
nomis gyvenimas darosi ga
na sunkus. Prieš mušimą al
gų vietos kapitalistai visai 
sumažino darbus, pasiliko 
tik po keliatą desėtkų darbi
ninkų. Iš to aišku, kad darb
daviai bijo streiko. Dabar
tiniu laiku darbininkai gal 
ir nestreikuos, kuomet dirb
tuvės beveik pusiau uždary
tos, bet darbams pradėjus 
geriau eiti darbininkai pa
reikalaus savo skriaudas iš
lyginti. Todėl dabar darbi
ninkams reikėtų prie to 
rengtis ir stiprinti senas uni
jas ar tverti naujas, kad ga
lima butų prieš suorganizuo
ta kapitalistų gauja atsi
spirti. Draugai darbininkai, 
čia nesvarbu kokių jus pa
žiūrų esate — patriotai ar 
tikintieji — kapitalistai ju
mis vienodai išnaudoja. To
dėl susipraskite, patriotiz
mą ir religiją palikite kapi
talistams ir kunigams, o jus 
daugiau rūpinkitės savo ir 
savo šeimynų reikalais, kad 
apsaugojus nors ateinančią 
gentkartę nuo vergijos. Vi
sos šalies ir viso pasaulio ka
pitalistai yra susiorganizavę 
į tarptautiškas organizaci
jas. Kuomet anglies laukuo
se Amerikoj ir Anglijoj pra
sidėjo darbininkų bruzdėji
mas ir kadangi angliakasiai 
yra geriau organizuoti ir su 
jais kapitalistams kova yra 
daug sunkesnė negu su ma
žai organizuotais textile 
darbininkais, todėl kapita
listai pirma puola mažai or
ganizuotus textile darbinin
kus, o paskui jiems bus leng
vesnė kova ir su angliaka
siais. Todėl patartina darbi
ninkams gaivinti unijas ir 
kitas darbininkiškas organi
zacijas. Taipgi neturėtų lie
tuviai darbininkai per pirš
tus žiūrėti į L. S. S. 61 kp., 
nes tai yra vienintelė darbi
ninkų organizacija Law- 
rence’iuj ir lengvomis išly
gomis galima prie jos prigu
lėti. Sąjungietis.
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Vilniaus lnstrumenta- 
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GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UtLA.KOMB^SCOLUM^momBY^

Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių • artistu dainininku, 
muzikų ir monologistų.

Musą Krautuvėje galit* gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 
garsinami, bet visus kokie tik lietuvį kalboje yra išdirbti. «š 
visos apielinkės ir iš tolimesniu vieta galite kreiptis pas mus ir 
gausit gerą patarnavimą. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių dėlei 
player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau
sios dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašiną ir Rekordų arta Rolfų Katalogo, pri- 
siųskit už 2c. štampą. K

GEO. MASILIONIS
233 BROADWAT, —S— SO. BOSTON. MASS.

Tei. So. Boaton 14M J.

Sąjungietis.

CL1NTON, IND.
Mirė Uršulė Rakauskienė.
Liepos 10 d. čionai pasi

mirė seniausia lietuvių gy
ventoja Uršulė Rakauskienė 
—Žebrienė, apie 65 metų 
amžiaus. Paliko tris sūnūs ir 
vieną dukterį. Paėjo nuo 
Panevėžio. Prigulėjo prie 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Draugijos, kuriai patarnau
jant likosi palaidota ant 
Clintono visuomeniškų ka
pinių. Joną* Skinderis.

PITTSBURGH, PA. 
Pažangieji lietuviai sujudo.

Visus pažangiuosius Pitts
burgho lietuvius baisiai su
judino nežmoniškas klerika-, 
lų pasielgimas su Lietuvos 
Seimo atstovais Grinium, 
Lapinsku ir Bieliniu, kurie 
nuo jaunų savo dienų kovo
jo už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Kad parėmus Lietuvos 
pažangiąsias partijas kovo
je su diktatoriais klerika
lais, Pittsburgho apielinkės 
Sandaros Kuopų Sąryšis 
rengia milžinišką x pikniką, 
kuris atsibus 9 d. rugpiučio 
(August), ant Amšiejaus 
Farmos, McKees Rocks, Pa. 
Visas pelnas nuo šio pikniko 
bus skiriamas pažangioms 
Lietuvos partijoms rinkimų 
agitacijai Į Lietuvos Seimą, 
šiame piknike kalbės žy
mesni kalbėtojai ir bus iš
nešta protesto rezoliucija 
prieš Lietuvos klerikalus.

Juozą* Virbicką*.
(Korespondencijų tąsa ant į pust).
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Kiekvienas individumas be galo, be krašto, jei žmo- 
yra savanaudis. Todėl jo gy- nės vis dar ginkluosis ir gin- 
vuliškasis instinktas verčia kluosis neregėtai ir negirdė- 
jį kovoti su kitais tik dėl sa- tai ir jei mašinos ir sandė- 
vo asmeninių reikalų. Bet 
žmogus dar turi ir aukštes
nių užuojautos ir savitarpio 
pagalbos instinktų. Žmonės, 
netekę tos aukščiausios mo
ralinės jėgos ir dėl to nesu
gebą gyventi ankštai santy
kiaudami su kitais, privalo 
pražūti. Tik tos tautos išlik
davo ir pasiekdavo kultūros 
lygmę, kuriose buvo išsiplė
tojusi ta solidarumo dvasia. 
Taip mes matome, kad pra
sidedant istorijai, žmonės 
jau turėjo vieną iš dviejų 
pasirinkti: kovą ar solidaru
mą, asmeninius ar bendrus 
reikalus.

Pačioj musų istorijoj ir 
jos pradžioj, kai geografi
nės atskiros šalies ribos, pa
lyginti, buvo nedidelės, o 
galimumo persikelti iš vie
nos vietos i kitą jau maža, ta 
problema turėjo nedidelės 
reikšmės. Buvo gana, kad 
žmonės savo solidarumo 
jausmą reikšdavo tik savo 
siaurai apibrėžtos sryties ri
bose. Tuomet jie susivienijo 
kovai su kitais. Bet tikriau
sia jų didybė buvo — tai 
moralinis solidarumo jaus
mas. dėl kurio ir tegalėjo at
sirasti menas, mokslas ir re
ligija. Tuo ankstyvu laiko
tarpiu vienos rasės žmonės 
turėjo labai bendrauti, tai— 
faktas, su kuriuo tuomet vi
siems reikėjo skaitytis. Savo 
nuopelnais istorijoj yra pa
sižymėję tik tie, kurie tą 
faktą geriausiai suprato.

Svarbiausias šiandien da
lykas — nustatyti ankštą 
žmonių rasių susidūrimą 
vienų su kitomis. Ir čia mes 
vėl sutinkame šią alternaty
vą : įvairios tautų grupės ar 
ir toliau privalo kovoti vie
nos su kitomis, ar jos turi 
pabandyti jieškoti kokios 
nors bazės susitaikinti ir vie
na kitai pagalbos ranką iš
tiesti? Amžinos rungtynės 
ar bendras darbas — štai du 
obalsiu, iš kurių vienas 
mums tenka pasirinkti.

Aš esu tikras, kad tiems, 
kuriems šviečia moraline 
meilės jėga ir kurių idealas 
yra dvasinis tautų susivieni
jimas, kurie mažiausia yra 
nusistatę prieš kitus ir, pa
galiau, turi pakankamai 
mąslumo ir užuojautos žmo
nėms — tiems ateity lemta 
žymią vietą užimti. Priešin
gai, visiems, kurie nuolat 
mankštinasi kovai ir kitų ne
apkenčia, lemta pražūti! 
Toks uždavinys, kurį mes 
šiandien turime išspręsti ii 
ji išsprendė, kaip dorovė 
reikalauja, privalome paro
dyti, kad mes priklausome 
prie aukščiausiųjų žmonių 
tipų. Mums nepadės milži
niškos organizacijos, kurios 
padeda kitus pulti, atremti 
tokius puolimus ir įgyti pini
gų. Priešingai dėl vis? 
griaunančios sunkenybės, 
didelių išlaidų ir pražutin 
gos įtakos moralinei žmo
gaus prigimčiai — jos rim
tai kliudys intensingiau plė
totis musų dvasiniam gyve
nimui daug aukštesnės kul
tūros ribose.

Kol tauta tebebuvo savo 
besiplėtojimo stadijoj, mo
ralinis žmonių solidarumas 
buvo pritaikinamas tik tam 
tikrose geografinėse ribose, 
nes tuomet tos ribos buvo re
alios. Dabar jos pasidarė 
tradicinėmis, kurios tėra tik 
žmonių vaizduotėj, ir nusto
jo tikrų užtvarų pobūdžio. 
Ir pagaliaus atėjo laikas, ka
da moralinė žmogaus pri
gimtis privalo skaitytis su 
tuo žymiu faktu arba pra
žūti. Pirmiausias šio pasau
lio iškrypimo vaisius buvo 
netikėtas ir audringas žemų 
žmogaus potroškių — pelno 
ir žiaurios neapykantos — 
apsireiškimas. -Jei tatai tęsis

liai su savo dulkėmis, purvy
ne ir kitokiomis bjaurybė
mis kraipys, kaip kraipę, šį 
žemės veidą, — tai visai 
musų civilizacijai lemta pra
žūti toj žudomoj ugny. To
dėl žmogus privalo Įtempti 
visas savo meilės jėgas ir 
akyląją dvasią, kad galėtų 
įkurti naują tvarką, kuri ap
rėptų jau visą žmoniją, ne 
tik įvairias tautas, atskiras 
jos dalis, šandien kiekvie
nas skyrium šaukiami pri
ruošti save, ir visa, kas ap
linkui jį yra, sutikti naują 
laikotarpį. Tada žmogus, 
dvasioj susivienydamas su 
visais kitais, lyg iš naujo pa
veldės savo sielą.

Rabindrahato Tagorė.

Raymond Orteig. New Yorko 
pramonininkas, kuris paskyrė 
$25.000 tam orlaivininkui. kuris 
pirmas perlėks Atlantiką.

Paremkim Lietuvos
Pažangiuosius 
Moksleivius.

Į politinių, profesinių ir kultu- pašalpas baigę mokslus atsi- 
jrinių organizacijų. J™ “ 1—
esant nieks nedrįstų vykinti 
smurto Lietuvoje.

Socialdemokratinė 
dentija. kad aprūpinus savo 
reikalus ir pasiruošus dar
ban. yra susispietusi "Žaiz
dro” draugijon. šitoji stu
dentija yra pasirodžiusi sa
vo laikraščiu "Musų Fron
tu,” kuriame kelia darbi
ninkų visuomenės pasaulė
žiūros, kultūros ir kūrybos 
klausimus. Buvo paduota re
gistruoti “Soc. deni, moks
leivijai remti Fondo” įsta
tai, bet valdžia jų neregist
ravo. Tuo tarpu studentijos 
šelpimas yra skubus ir neati
dėliotinas, nes už poros mė
nesių bent dvidešimčiai stu
dentų bus reikalinga para
ma, būtina pagalba.

Mes duosime antru kartu 
registruoti minėtus Fondo 
įstatus, rūpinsimės surasti

Joms teistų su tais, iš kurių gavo 
paramos.

\ isais reikalais prašome 
kreiptis šiuo adresu: K. Bie
linis, Keistučio g-vė 37, 
Kaunas, Lithuania.

Su draugiškais linkėji
mais Socialdemokratinės 
Studentijos Rėmimo Fondo 
vardu,

K. Bielinis, 
Dzidas Budrys, 

t L. čereška.

IVAIMOŠllNIOŠ

stu-

KAIP KRIKŠČIONYS 
RUOŠIASI PRIE 

RINKIMŲ.
Iš Kalvarijos į Kauną va

žiavo anądien vienam vago
ne 3 klerikalų lyderiai: 

.____ , - -r______ Kalvarijos Ūkio Banko ve-
iėšų Lietuvoje, bet visko ne- dejas J. Astromskis, Kalva- 

nis ir jo brolis. Važiuodami 
jie tarėsi apie busimus rin- 
kmus į Seimą.

Pasitarę, priėjo prie iš
vados, kad rinkimų laimėji
mui reikią būtinai iš Kalva
rijos pašalinti mok. St. Luo- 
bikį. Nes, girdi, galįs daug 
žmonių sugadinti. Didžiau
sią galvosūkį sukėlė klausi
mas "kur jį padėti?” Ast- 
romskio siūlymas iškelti ki
ton vieton — atmestas.

Kokia iš to nauda: ne čia- 
tai kitoj vietoj visvien pavo
jingas. Geriausia butų iškė
lus prieš jį bylą.

Nesvarbu esą, kad jį ir iš
teisintų, tik rinkimų metu 
prasėdėtų kalėjime.

Bet čia vėl sunkumas — 
jis socialdemokratas. Reikią 
būtinai pakrikštyti “komu
nistu.”

Bet čia privažiavo Ma- 
riampolę. Astromskas vago
ną apleido, o likusieji klau
simą spręsti nebaigė. Paaiš
kinimų prie šio nereigalin- 
ga. Kademų galvos ir Seime 
— ir vietose rūpinasi, kaip 
laimėjus rinkimus.

Juodvarniai kranksi jaus
dami savo galą.

Gerbiamieji Draugai!
Amerikos pažangiajai vi

suomenei turbut senai įgriso 
pavienių asmenų ir organi
zacijų almužnavimas Ame
rikoje, bet didelio reikalo 
verčiami ir mes kreipiamės 
veik panašiu reikalu. Lietu
voje stinga inteligentijos, 
ypač jos stinga darbininkų 
visuomenei.

Pastaruoju metu dauge
lis darbininkų ir kaimo, 
miestelių beturčių vaikų bai
gia gimnazijas ir žut-but no
rėtų tęsti aukštąjį universi- 
:eto mokslą. Tėvai tokiems 
jaunuoliams nieko padėti 
negali, nes patįs nieko ne
turi. Susidaro traginga pa
dėtis: gabus, kariais talen
tingi jaunuoliai, lieka be pa
spirties ir žūsta. Daugelis 
Lietuvos Universiteto stu
dentų iki šiam laikui vertė
si darbu valdžios įstaigose, 
bet dabar šis išganingas 
studentų pajamų šaltinis iš
sibaigia, nes į valdišką dar
bą patenka studentai, kurie 
turi paramos valdžią re- 
niančiose partijose ir gru
pėse. Valdiškos stipendijos 
ir pašelpos tenka tik tiems 
studentams, kurie priklauso! 
klerikalinėms studentų or-j 
ganizacijorns. Aišku, kad' 
visų kitų padėtis neturi iš
eities.

Savaimi suprantama, kad 
mums rupi toji studentijos 
ir moksleivijos dalis, kuri 
jau dabar bestudentauda
ma yra pasiryžusi dirbti dar
bininkų tarpe ir žadinti dar
bininkų visuomenę iš miego, 
kelti ją iš amžino skurdo iri 
organizuoti tą darbininkų 
visuomenę kūrybos ir pa
žangos veiksmams.

Savaimi suprantama, kad 
reakcija Lietuvoje įsivyra-' 
vo tik todėl, kad neturime1 
gerai išvystytų darbininkų tiju iždininkas.

aprėpsime, — todėl kreipia
mės į Jus su prašymu ateiti 
mums pagelbon.

Šitą pagalbą mes šiaip iš
sivaizduojame:

1. Atskiros organizacijos, 
draugijos, kliubai, susivieni
jimai ir asmenys yra kvie
čiami sūdan ti musų studen
tams nuolatinių stipendijų ir 
pašalpų. Kiekvienai tų orga
nizacijų ar atskiram asme
niui pasiryžusiems šelpti ku
rį nors studentų, mes prane
šime šelpiamojo studento 
pavardę.

Manome, kad tos organi
zacijos ar asmenys gali sta
tyti stipendininkams savo 
sąlygų: grąžinti stipendiją, 
perleisti ją fondui baigus 
mokslus ar atidirbti už ją 
tam tikrą darbą, ar pagaliau 
eiti tam tikrą mokslą. Lie
tuvos savivaldybių ir kope- 
racijos įstaigos jau yra su-! 
dariusios panašių studen
tams stipendijų.

Minimalės šių dienų sti- 
■ pendijos siekia nuo 150-200 
litų mėnesiui. Pašalpos iki 
100 litų mėnesiui.

2. Socialdem. studentija 
gali duoti žmonių, kurie da
bar tiktų dirbti nuolatai 
bendradarbiauti Amerikos 
laikraščiuose už tam tikrą 
pašalpą arba pagaminti tam 
tikrų raštų.

3. Pažangiosios visuome- : 
nės organizacijas ir atski
rus asmenis kviečiame dėtis L 
aukomis ir kitokia parama.1 Stovyla, 
Pavyzdį turime: So. Omą- Yorko prieplaukoj, o jos vie- 
hos pažangusis draugijų ko- ton pastatyti Kristų. Pary

žiaus laikraščiai iš to juo
kiasi ir sako, kad Kristus ne
būtų teisinga Amerikos ide
alizmo išraiška. Vietoj Kris
taus, daug geriau tiktų kum
štininkas Dempsey arba 
Rockefelleris, nes tik tokius 
dalykus amerikiečiai garbi
na — kumščios spėką ir do
lerį.

KRISTUS VIETON 
LAISVĖS STOVYLOS.

Dabar, kuomet bažnyti
niai fanatikai pradėjo ata
kuoti mokslą, vienas kuni
gas pataria nuversti Laisvės 

kuri stovi New
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Popiežiai ir Dora
Viena, esanti “palaima” tiems namams, kur

mitetas per drg. Juozeliuną 
ir Žalpį jau yra atsiuntęs 
gryną pelną iš suruošto va
karo beturčiams studentams 
šelpti.

Šiuo tarpu turime reika
lingus pašalpų ar stipendi
jų: 4 gamtininkus, (iš jų dvi 
moterys studentės), 8 juris- 
tus-ekonomistus; 6 humani
taras (literatūros ir istori
jos mokslų); 3 agronomus; 
3 inžinierius ir 3 medicinos.

Studentų Rėmimo Fondas 
Lietuvoje mielu noru teiks 
įvairių žinių norintiems prie

i
Ii _

šito darbo prisidėti, ves visą 
atsiskaitymo darbą, kad sti
pendininkai ar gaunantieji

j

Frank White, Suvienytų VaJs-

UŽNUODIJO VISĄ 
EŽERĄ.

New Jersey valstijoj, ne
toli Hammontono, nežinia 
kas suvertė j Ballmawr eže
rą visą bačką žalių miltelių 
(paris green), užnuodyda
mas visą ežerą. Ant vandens 
viršaus tuojaus iškilo tuks
iančiai negyvų žuvų ir poli
cija turėjo uždrausti žmo
nėms maudytis, kad neužsi
nuodytų. Valdžios chemi
kas ištyrė vandenį ir atrado, 
kad vietomis jis buvo tiek 
nuodingas, kad vieno gurkš
nio užtektų žmogui nusi
nuodyti. Policija mano, kad 
šitą darbą bus atlikęs kas 
nors turįs piktumą ant eže
ro savininko. Piktadaris 
jieškomas.

TRAUKINYS NUŠOKO 
NUO BĖGIŲ.

šalę Pittsburgho pereitos 
subatos rytą nušoko nuo bė
gių greitasis pasažierių trau
kinys, bet niekas nebuvo su
žeistas ir nei vienas vagonas 
neapvirto, nes • toj vietoj 
gelžkelis eina gilia vaga.

(Tąsa)
Palietę Lietuvą keliais žodžiais grįžkim lankosi dvasiškis, o antra, jokia valdžia ne- 

vėl prie popiežių, apie kuliuos musų ir tiks- įtars tokio kokioje nors erezijoj arba bolše- 
las buvo čia kalbėti. Mirus popiežiui Alek- vizme. žodžiu, tokie lieka turtingais ir ger- 
sandrui VI, jo sūnūs Cezaris jausdamas, 
kad jo idealų žvaigždė jau nusileido, buvo 
priveistas bėgti, kad pasislėpus nuo kerš
tingos Juliano II rankos. Visų pirma jis nu
bėgo Ispanijon, o paskui pas Navarijos ka
ralių, tuo laiku vedusį karą, ir pastojęs jo 
armijon žuvo nei 30 metų neišgyvenęs. 
“Kraugerys Julianas II,” kaip jį Liuteris 
vadino, buvo nors visiškai senas, bet sirgo 
nedora liga ir popiežiumi būdamas. Tūks
tančius faktų pririnktum ir storiausias kny
gas prirašytum kaip biauriai gyveno popie
žiai, kurie, kaip kunigai sako, yra šventi iri 
neklaidingi tėvai.

Laikas butų mums lietuviams taip pat,' 
kaip ir kitoms kultūringoms tautoms, jaui 
atsikratyti Vatikano, pilno pagiežos, žmo
gaus biauriojimo, išnaudojimo ir tamsių 
kriminalių dalykų. Konstancos bažnytinia
me suvažiavime tik vienam popiežiui Joa- 
nui XXIII buvo iškelta byla netik turinti 
kriminalio pobūdžio su jo meiluže, bet ir 
300 moterų vienuolių, kurias jis išgėdino. 
Tokį milžinišką haremą net ir sultanai ne 
kiekvienas galėjo turėti, o Romos popiežius 
turėjo.

Skaitytojams tur būt įkyrėjo jau tokia 
šlykšti popiežių chronologija, todėl palikim 
juos, o geriau paimkim dvasiškos kunigų 
literatūros keliolika posakių, kurie surišti su! 
prostitucija ir kurių niekas nenaikino. Vale-į 
ris Demokritas sako: “Kas galėtų manyti 
ir kas įtikėtų, kad didžiausios pornografi
jos ir ištvirkimo aprašymai randasi įžymių 
teologų ir bažnyčios daktarų veikaluose? 
O vienok taip yra.” Musų kunigai keikia 
Kūprino “Jamą,” keikia Arcibaševo “Sani- 
ną,” o tečiau šie tik šešėlis prieš pačių dva
siškių parašytus veikalus. Kunigas Tumas, 
išgirdęs kad “Saninas” verčiamas lietuvių 
kalbon, pakėlė spaudoj didžiausį gvoltą. 
Tumas gerai, aš manau, žino prostitucinės 
literatūros genijus Sankecą/Buzenbaumą, 
Eskaborą, Boni ir kitus, kurie taip gabiai ir 
genialiai aprašė juodos nakties paslaptis. 
Bet jis nieko prieš juos nesako.

Pats šedevras tos literatūros yra ispanų 
jėzuito Sankeco (Sanchez) knyga “De Sa- 
eramento Matrimoni,’’ išspausdinta 1607 
metais Ant\verpene. Reikia begalo nusiste- 

; bėti teologijos dvasiško cenzoriaus parašu 
ant tos ištvirkimo ir pornografijos knygos, 
kur jis sako: “Legi et perlegi, maxima eum 
voluptate.” Reiškia: “skaičiau ir perskai
čiau su didžiausiu pasitenkinimu.” Tai la
bai įsidėmėtinas posakis dvasiškojo cenzo
riaus, kuris dabojo, kad į žmones neitų ere
tiškos ir dorą griaunančios knygos. Tuo lai
ku, anot Dekarto, nebuvo nė vienos vienuo
lyno bibliotekos, kad ši knyga nebūtų turė
jusi sau pirmos vietos, o kiek ji tamsių ir 
murzinų minčių sukeldavo dvasiškių sielo
se ! Vienlaikis Sankeco kolega Nevicianas 
parašė ir išleido 1521 m. knygą “Silva Nup- 
tiali,” kur lytinis sugedimas da daugiau mu
ša į akis, negu Sankeco veikale. Neatsi
žvelgdami į nieką dvasiškiai grobstė ir dali
josi savo tarpe tokią literatūrą. Į prostituci
ją dvasiškiai žiūrėdavo kaip į paprastą žai
slą, pasismaginimą. Pavyzdžiui, kardinolas 
Gabrielis išleido įsakymą, kad vienoj Ro
mos gatvėj, kurioj gyveno gražiausia pros
titutė, lempos tik po antros valandos nak- j 
ties butų uždegamos; mat jo šventenybė • 
keletą metų lankydavo tą prostitutę :r ne- : 
norėjo, kad daug žmonių jį pastebėtų. Tą : 
patį darė ir kiti kardinolai bei vyskupai; tą : 
patį darė ir tebedaro paprasti kunigėliai, < 
laikydami prie savęs visokias “akmistri- ; 
nes,.” “giminaites” ir tarnaites. Lietuvoj : 
mes matom, kaip kunigai neva tikybinėmis j 
tendencijomis lenda į šeimynas. Girdi, mes • 
kalbam doros klausimais, nešam suramini- ; 
mą varge ir mokom, kaip vaikučius auklėti. ; 
Bet tik mulkis gali nepastebėti, kad tas pa- : 
razitas lenda naudotis svetima moterimi.
Man pasakojo kunigas A 
vienas, bet keli toj apylinkėj ir keliose vie
tose naudojosi vyrų žmonomis ir dukteri
mis Kelmės parapijoje. Jo žodžiais sakant, 
ištikrųjų taip, kad vyrai gražių moterų, ku
rios ima su kunigais susieiti, daug išlošia.

i biamais piliečiais. O kur tie visoki “išriši
mai,” kurių gauti kunigai kviečiasi jaunas 
moteris į klebonijas?

Dabar Lietuvos kunigai nebeperdaug jau 
ir ginasi to. Jie visai sumodernėjo, užsidėjo 
cilinderius, frakus užsivilko, užsiaugino 
barzdas ir viešai juos dažnai matysi vie
šuose namuose, kur susirenka spekuliantai 
ir šiaip dykaduoniai meilužių glėbiuose loš
ti kortomis.

Jei kunigai tikybos kaukėmis prisidengę 
ilenda i šeimynas ir tvirkina vedusių žmo- 
nas, tuomet lengva įsivaizdinti, kas darosi 
už vienuolynų sienų, mergaičių bendrabu
čiuose ir tt.

Baigdamas savo rašinėlį aš norėčiau, kad 
kiekvienas pagalvotų, argi ištikro popiežiai 
šventi ir neklaidingi? Argi kunigai gali bu- 
fi dorais ir skelbti dorą kitiems? Laikas 
mums jau atmesti burtai ir visoki prietarai, 
laikas atsikratyti Romos senbernio globos, 
o draug su visomis kultūringomis Europos 
tautomis eiti mokslo, šviesos ir kultūros ke
liu eilėn civilizuotų pasaulio tautų.

(Pabaiga)

PLEVĖSUOK!
Aušta rytas, aušta diena, 

Girdis balsas dar nakčia— 
Kelk iš miego, vargo broli, 
Proletarai šaukia čia...

0 jus, dumplės, smarkiau pūskit, 
Kūjai, kilkite aukščiau— 
Darbininkai nukamuoti 
Šaukia pagalbos greičiau.

Trukit, pančiai geležiniai, 
Kriskit, raikščiai, nuo akių. 
Gana skurdo proletarams, 
Reik jieškot naujų takų.

Mums nereikia plieno kardo, 
Mums nereik tuščios garbės, 
Nuo senai ji meilę ardo, 
Laisvę rasti nepadės.

Markso žodį prisiminkim: 
Su viltim Į kovą stok, 
O tu, krauju nudažyta, 
Mums per amžius plevėsuok!

Šaukėniškis.

ARTOJAS.
Dinos, din’os, dirvos juodos! 
Dienos karštos, ilgos!
Šiaudas kudas, mažas gludas, 
Juokias laibos smilgos...
Dinos juodos, akmenuotos, 
Prakaitu rasoja.
Traukia, griūva silpnos krūvos, 
Vos tik velka kojas.
Molis kietas, smiltys karštos;
Nėr lietaus nei lašo.
Dirvos daugel karių artos— 
Vaikai duonos prašo...
Linksta storos, pilnos varpos, 
Dinoms nėra galo.
Dirvos ėda mano pėdas...
Ech, galva pabalo!
Dirvos juodos, balti rūmai
Renka gerą gludą...
Nuo bakūžės stogo vėjas
Plėšia šiaudą kudą.
Balto rūmo akys plačios,
Rankos minkštos, ilgos: 
Nusipiovė riebias varpas,
Man paliko smilgos.

J. Miniu*.

z
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as, kad jis ne

ATEIK.
Oi, ateiki greičiau, prakilnioji diena, 
Tamsybes nakties išblaškyki!
Ir auksuotos aušros prakilnia šypsena 
Minutei audras nuraminki.
Oi, ateiki greičiau ir iš sapno visus 
Bučiavimais savo prikelki I
Lai gyvenimo musų audrotam ryte 
Padvelkia tik tyrojo džiaugsmo vėjas. 
Tuomet šauksim visi, prisigėrę šviesos: 
Šen kelią pabudusiai dvasiai! 
Nusitvėrę kardus, tuojį, kaip griausmas 

smarkus, 
Eisim pragarą griauti mes drąsiai.

A. Gustaiti*.



KORESPONDENCIJOS.
BINGHAMTON, N. Y. 

įsisteigė Bendra* Komitetą* 
Lietuvos Laisvei Ginti.
Lietuvos klerikalams pa

siryžus užsmaugti Lietuvos 
laisvę ir spaudą, Bingham- 
tono lietuviai pradėjo bruz
dėti, o vietos veikėjai priėjo 
prie išvados, jog dabar yra 
būtinas reikalas suburti vi
sų progresyvių spėkas i dai
ktą, kad pajiegus pasekmin
gai vesti kovą prieš klerika- 

< lų užmačias. Ir štai 13 d. 
liepos pas p. Varkuli na
muose buvo socialistų ir san- 
dariečių kuopų atstovų pasi
tarimas. Po plačiam apkal
bėjimui apie pastaruosius 
atsitikimus, įvykusius Lietu
voje, bendras įgaliotinių su
sirinkimas priėjo prie susi
taikymo, kad tam darbui 
vesti yra reikalas turėti ben
dras komitetas.

Ir tuojaus čia ant vietos 
jis tapo įkurtas. Nuo vieti
nės Sandaros 63 kuopos į 
Bendrą Komitetą Lietuvos 
Laisvei Ginti, įėjo F. Vaite
kūnas ir M. Balčietis, o nuo 
LSS. 33 kuopos P. Adomai
tis ir P. B. Balčikonis.

I Bendrą Komitetą įeina 
po du nariu nuo abiejų srio- 
vių. Taipgi nutarta komite
tas palaikyti, kol bus reika
las.

Po susitvėrimo to Komite
to, tuojaus likosi atlaikytas 
to Bendro Komiteto susirin
kimas. Visų pirma Komite
tas išrinko valdybą. Į Bend
ro Komiteto pirmininkus ta
po išrinktas P. Adomaitis, 
o į sekretorius M. Balčietis 
—tai bus po vieną ypatą nuo 
sriovės. Po išrinkimui val
dybos, Komitetas nutarė 
surengt pikniką. Antras nu
tarimas tai artimoje ateityje 
sušaukt masinį susirinkimą, 
kuriame bus išaiškinta apie 
Lietuvos klerikalų darbus, 
padaryti tam tikri tarimai 
Lietuvos laisvės ginimo 
klausime. Kalbėtojum į tą 
masinį susirinkimą nutarta 
pakviesti St. Vitaitį, “Tėvy
nės” redaktorių iš New 
Yorko.

Mano nuomone, Bingh- 
amtono lietuvių visuomenė 
parems to Bendro Komiteto 
darbuotę ir gausiai atsilan
kys kaip į jo rengiamą pik
niką, taip ir į tą busiantį 
masinį susirinkimą ir tuomi 
prisidės prie Lietuvos lais
vės apgynimo nuo juodosios 
klerikalų reakcijos ir ren
giamos jos diktatūros. Rei
kia pasakyti, kad Bingham- 
tonas visuomet buvo pirmu
tinis progreso judėjime ir 
nemažai jau yra sudėjęs au
kų įvairiems Lietuvos reika
lams, o pastaruoju laiku ir 
progresyvėms Lietuvos par
tijoms. Tad manau, kad 
Binghamtonas atsižymės ir 
šiuo tarpu.

Aukos ir koks bus pelnas, 
pagal Komiteto nutarimo, 
bus skiriama pusiau. Viena 
dalis eis valstiečiams liaudi
ninkams, o kita socialdemo
kratams.

Komitetas yra nusitaręs 
vest visą darbuotę bendrai 
ir kaipo lygus su lygiu.

Bendro Komiteto narys, 
P. B. Balčikoni*.

jam buvo atimti netik pini-! 
gai, bet ir drapanos nuplėš-, 
tos. Taigi skvajeris Miernic-- 
kis davė įsakymą (v.arran- 
tą) padaryti Antano Gegu
žio saliune kratą ir penki 
policmanai, Hentz, Brown,į 
Kalaitis, Bikovskis ir Wal-, 

. lace, nuvyko jį krėsti. Iškrė- i
lada Pnkockiene nuvazia-.tę priešakinį namą nuo pa- 
vo pažiūrėti, ar nebus tik jos matų ligi stogo ir radę ke-i 
vyras prigėręs. Pažinti jo |jata bonkų munšaino, polic-j 
nebuvo galima, nes visas ku- manai nuėjo per kiemą į j 
nas buvo pajuodęs ir labai daržinę, kur buvo įtaisytas! 
sutinęs. Bet moteris ant dra- munšaino bravoras. Einanti 
bužių ir čeverykų pažino, uoiicmanams prie tos darži- 
kad tai jos vyras. Dabar „ės, savininko brolis, Fra- 
zmonės visaip kalba: vieni nas Gegužis, pradėjo šaukti 
sako, kad velionis pralošęs Antanui, kad policmanai ei- 
labai daug pinigų iš to susi- ’ - * - ’ T
krimtimo pats nusiskandi
nęs. Kiti gi sako, kad jis 
turėjęs daug pinigų su sa-

klausinėti, kur jis dingo. 
Tuo tarpu pasirodė anglų 
laikraščiuose žinia, kad De- 
levvare upėj yra atrastas pri
gėręs nežinomas žmogus.

OU«AA****^v v* — - v-

i nas Gegužis, pradėjo šaukti — . *13 T* ••
na daržinėn, ir pridūrė: 

i “Imk revolverį ir šauk 
tuos....”

. ; . - -- . , Antanas Gegužis paklau-
vim, tad valkatos atėmę pi- broko patarimo ir pasi
maus ir paskandinę. 1 ą1 g-rtebęs surūdijusį revolverį 
taip mano žmonės, bet kaip j§bėgo į kiemą. Jis nutaikė 
tas lštikrujų atsitiko, tai me- ginklą i policmana ir 
kas nežino. - ~

P. Prikockis buvo geras taukštelėjo, 
žmogus, bet negerą paprati-neišdegė. . 
mą turėjo su tomis kozyro- dė antrą sykį, ir revolveris 
mis, 
prie to ir privedė. Venoms taikė. Jis paspaudė trečią 
buvo 45 m. amžiaus, paliko 1Svki. bet ir vėl neišdegė. Tuo 
moterį ir dvi dukteris, vieną tarpu policmanai išsitraukė 
15 metų, antrą 12 m. Palai-Įgavo revolverius ir šovė į 
dotas 13 d. liepos ant šv. Antana Geguži. Viena ku- 
Kryžiaus kapinių, su bažny-jHpka pataikė jam į dešinę 

i šlaunį ii'jis sugriuvo. Griu-

nigus ir paskandinę. Tai griebęs surūdijusi revolverį
.Jis nutaikė

paspaudė kojukę. Gaidys 
, bet patronas 
Antanas paspau-

galbūt, kad kozyros, iššovė, bet policmanui nepa- 
Velionis taikė. Jis paspaudė trečią

tinėm apeigom, nes buvo e e 
ras katalikas.

Ašcrukas.
: damas jisai metė savo revol
verį šaukdamas savo sunui 

j Antanui, kad tas imtų šitą

PHILADELPHIA, PA.
Prigėrė lietuvi*.

Visiems vietos lietuviams 
gerai žinomas lietuvis Pet
ras Prikockis, kostumeriš- 
kas siuvėjas, 6 d. liepos pa-

Įa Ton rai n e Arbata ar Kava

v
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Salta—Atgaivinanti
Tai Nepalyginama 

Vasaros Gėrimų Kombinacija 
.Ak/ jusą groscrnittko lentyną—payraiykit ii ntiicit I

PARDAVIMAI

PARSIDUODA BlčERNĖ IR GRO- 
SERNfc po num. 15 Bellevue avė., 
Montello, lietuviais irpgyventoj vie
toj; pardavėjas eina į kitą biznį. 
Klauskite pas (31)

MOTIEJŲ M1KELI0NJ
26 Believue avė., Montello. Maas.

PARSIDUODA PUIKUS NAMAS
Su visais įtaisymais: elektra, šildy

tuvai, garadžius ir tt.; vienas akeria 
žemės, prie gero kelio, šeimininkas 
mirė, nėra kam apžiūrėti, todėl par
siduoda A. PURCHESS <33>

P. O. Box 165, Hillside avė., 
So. Plainfield, N. J.

PARSIDUODA PIRMOS KLESOS 
FOTOGFRAHJl STUDIJA.

Savininkas turi tuojaus išvažiuoti į 
Europą, todėl pigiai parduoda. Kreip
kitės šiuo antrašu: (32)

G. M. KAKTON
1S7 Grand St, Brooklyn, N. Y.

susirinkimas už-

WORCESTER, MASS.
Skandalingos žinios, gautos 

per radio.
Paskutinėmis dienomis

x 1 ženklą ant kaktos duobuke; Kazė —WorCCSt6iy^ l\yKO KOlCtSb ’ metų, pailgo veido ir žvavių akių. Ja

~~~ r* ..•'.j prasišalino Kas tokias mergaites pa-miausi vietom komunistai. ■ lėmytų malonėkit pranešti.
■* VLADAS BULOTA

36 Babcock st., Hartford, Conn.

PAJIEŠKOJIMAI | FARMOS!
Visokios farmos parsiduoda pigiai 

New Jerscy valstijoj, prie turgaunų 
Pajieškau mano dukterų: Mary—10 miestų ir prie vandenio. Mes turime 

geltoni plaukai ir turi visokių farmų ant pardavimo, kokių 
■ ----- - tik norėtumėt. Klauskite: (33)

ANTANAS MARKŪNAS IR 
JOKŪBAS KĖLA 

Box 41. Sergeantville, N. J.

I
‘ metų, tamsiai 
i ženklą ant kaktos duobukė; Kazė —7

. . - ------r——    is
skandalų. Susipešė du žy- į išsivežė mano moteris 1923 m., kuri 

. • . i ____ ? x . i nrasišalino Ka.< tokias me

A. Maišius su Jonu Motie- ■ 
jaičiu. Abiejų kvaili arbūzai i________________________
po truputį nukentėjo. Kitas I Aš. Antosė Auriliutė, pajieškau t 
skandalas: komunistų ko-I 
misaras Žalimas tapo arės- liškės kaimo. Apie 12 rr.etų atgal jis 
tuntas ITž ka   DianeŠiu sr>veno Blain- Ohio’ 0 dabar KirdėjautUOtaS. UZ ą P gyvena apie Scranton, Pa. Juozapas
vėliau. ’Aido chore SUKUSI-1 Višniauskas numirė 7 d. liepos šių 

Traukiama revoliucijos ?etŲ ir paliko 1300 dokriv »pdr»u- mas. luaUKianid icyuuucijys. dos Meld-iu atsišaukti ir ats:imti pi- 
Platesnj šių įvykių aprasy-' nigus arba i • -
mą prisiusiu į kitą “Kelei-; panešti šiuo adresu:________
vio” numerį. Reporteris.

Aš, Mykolas Bartkus, p«.Ji 
savo brolio Juozapo Bartkaus, 

i nuaus jis gyveno oianierc, ocouana. 
• 1901 išvažiavo į Ameriką, paskutinį 

. laišką nuo jo gavau iš San Eraneis- 
’ , o dabar nežinau kur jis ran- 

nelaimė Juozą Karpinską.: ^a?*-.. 
Tą dieną jis nuėjo pas savo bai dėkinga/ 
draugą Jokubauską pagel-; 
bėti jam namą maliavoti ir( 
abudu nukrito nuo trečio 
aukšto. Jokubauskas susi
žeidė koją, o Karpinskas 
ant vietos užsimušė.

Velionis paėjo iš Šiaulių 
apskr., Gruzdžių parapijos. 
Paliko didžiausiame nuliū
dime moterį Emiliją, tris 
sūnūs ir dvi dukteris. Reikia 
pasakyti, kad velionis buvo 
linksmo budo žmogus, mylė
jo skaityti knygas ir laik
raščius be skirtumo pažiūrų. 
Tapo palaidotas ant vokie
čių katalikų kapinių. Lai bū
na jam lengva šios šalies že- 
menė. A. Zdankus.

Į

misija pasižadėjo priduoti 
seimui pagamintą savo pro
jektą. Po trumpos pertrau
kos buvo pradėta laikyti 
LMSA. 2 kuopos susirinki
mas.

Kuopos
sitęsė gana ilgai, nes stud. 
J. Lapaitis skaitė paskaitą 
temoje: Abraomo Lincolno 
gyvenimas. Išvažiavimo į gi
rias komisija pranešė, kad 
išvažiavimas trumpoj ateity 
bus surengtas. Išvažiavimas 
ketina buri bendras — su ki
tomis draugijomis. Nutarta 
laikyti prakalbas su draugi
jų kalbėtojais.

Pakelta klausimas atei
nančiam žiemos sezonui 
rengti viešas paskaitas ir 
prelekci jas bei eiti į kalbėto

ji, kurios no- 
.._-j kviesti moksleivius 
kalbėti. Tas klausimas pa
likta sekamam susirinkimui 
užbaigti ir išrinkti programo 
komisija.

Pereitą žiemą jau buvo 
tokia komisija, kuri dasiži- 
nojusi, kokios draugijos no
ri gauti kalbėtoją ir kokioje 
temoje, pranešdavo kuriam 
nors studentui, jog tokia ir 
tokia draugija nori, kad to
kioje ir tokioje temoje butų 
kalbama. Pasekmės buvo 
geros. Buvo surengta kele
tas paskaitų iš mokslo sry- 
ties su stereoptiniais pa
veikslais. Daugiausia tame 
pasidarbavo mek. inž. J. 
Lazdauskis ir elektros stud. 
B. Simokaitis.

Tapo nutarta užprotes
tuoti prieš Lietuvos kleri
kalų smurtą, pavartotą prieš 
Seimo atstovus socialdemo
kratus ir valstiečius liaudi
ninkus.

Moksleiviai nesikiša kas- 
dieninėn politikom bet ma
tydami. kad klerikalai per
daug pamėgo sauvaliauti ir 
spekuliuoti žmonių teisėmis, 
negali tylėti. Jie tatai ir iš
nešė protesto rezoliuciją, 
kuri tilpo jų organe “Moks
leivių Keliuose” ir tapo pa
siųsta kitiems laikraščiams 
perspausdinti.

Korespondentas.

.—-------- - ------ ------ -----y ---- pi uvt t
Į ginklą ir šaudytų į policiją. jus draugijoms 
įSunus pakėlė revolverį, bet rėtu
• kuomet pamatė, kad visi po-' 
ilicmanai turi atkišę į jį savo 

nusigando

SHENANDOAH, PA.
Jonas Švarbus sudraskė 

save dinamitu. ..
Šiomis dienomis čia nusi-: revolverius, jis nusigando 

žudė Jonas Švarbus, 45 me-'h-metė savo ginklą ant že- 
tų amžiaus lietuvis, susprog- mes.
dydamas save dinamitu | Policija tuomet įdėjo senį 
Pfie Odd Fellows kapinių.1 Geg-Užį į savo vežimą ir nu- 
Koluą valandą pirm to p' ’a~ į vežė pas artimiausi daktarą, 
eiviai mate, kad prie tų La-|kur pasirO(jė, kad policma- 
pimų sėdėjo po medžiu 3 - - - -
vyrai ir gėrė munšainą iš 
bonkos. Paskui du iš jų atsi
stojo ir nuėjo linkui She- 
nandoah Heights, o trečias 
pasiliko po medžiu. Neužil
go po to pasigirdo baisus
sprogimas. Viena motelis, ■ nės degtinės. Be to d a atras- 

nių, išėjo pažiūrėt, kas tenai ir kito’kių dįlykų> kurie? po: 
pasidarė, ir pamate, kad po kcjjos nuomone, buvo pa- 
meoziu guli žmogus ir dega vogti ir užstatyti už gėri- 
jo drapanos. Ji greitai su-;mUs. Policija krėtė šitą vietą 
grizo stubon, pasiėmė vied- į jau keks kartus Koks me
rą vandens ir nubėgus pi a-į nuo atgai buvo sunaikinta 
dėjo gedinti ugnį. Bet Kf'ip. kelios bačkos užraugtos 
gi ji nusteoc pamačius, kad;brogos ir konfiskuotas kati- 
tam žmogui nutraukta gaiva )ag mun^ainui vil ti. Kokie 
nuo pečių! Nusigandusi ji>metai atgal Antanas Gegu- 
leJdosi atgal ir davė zinią!^ patrauktas teisman už tą 
policijai. Is Shenandoahipaįj «bjznį” ir sunkiai r.u- 
miesto tuojaus pribuvo pch-.haustas. Jo “hotelis” turėjo

i *

,no kulipka yra sutrupinus 
jsaliunininko šlaunies kaulą. 
■Jo brolis Franas ir sūnūs 
Antanas taipgi buvo areš
tuoti ir uždaryti kalėjimam 
Darant kratą toliaus, darži
nėj atrasta dvi bačkos narni- 

kuri gyvena netoli tų kapi- Įa gkrynra pilna laikrodėliu 
mų, išėjo pažiūrėt, kas tenai j • - - - - - •
pasidarė, ir pamatė, kad POjjcijoš'nSomone'.' 
meaziu guli žmogus ir dega vogti ir užstatyti 
in nrananns, ,Ii orpitjii <r>-i ,• •• , x-,-
įrjžo štubon, pasiėmė vicd-Įja„ kefekartus.'

cija ir sustačius protokolą 
pašaukė graborių Valukevi- 
čių, kad paimtų lavoną. Sr.v- 
žudžio galva buvo netik nu
traukta, bet ir sudraskyta. 
Medis, po kuriuo lavonas 
gulėjo, buvo visas aptašky
tas kraujais ir smegenimis. 
Tyrinėjimas parodė, k id 
nusižudęs žmogus buvo Jo
nas Svarbus. Šalia jo gulėjo 
tuščia kvortinė bonka r.uo 
munšaino. Kaip Svarbus pa
sidarė sau galą, niekas ne
matė, bet spėjama, kad jis 
sudraskė save dinamitu.

Svarbus buvo nevedęs vy
ras ir daug metų išdirbęs

čia gana blogą vardą.
Petras ir Veronika Mali

nauskai gavo 2 metu 
kalėjimo.

Petras ir Veronika Mali
nauskai, kurie gyveno čia 
ant West Coal st., buvo nu
teisti Pottsvillės teisme ant 
dviejų metų kalėjimo už pa
laikymą nedorybės ir ištvir
kimo savo namuose.

Jie buvo kaltinami tuo, 
kad turėjo savo namuose 
6 burdingierius ir leisdavo 
jiems naudotis dviem nepil
nametėm savo dukterimis, 

____ _____________ kurių viena yra 11-kos, o ki- 
angliu kasyklose/Buvo Ui-r ta 13-kos metų amžiaus.-Tai 
kai, ‘kada jis padalydavo,yra vienas nepaprasčiausių 
gražių pinigų, bet visuomet:ir šlykščiausių atsitikimų, 
gerdavo ir nieko nesusitau-i 
pė. Kada šią vasarą jis pasi- ‘ 
liko be darbo, tai neturėjo!

Iš “Evening Herald.”

CHICAGO, ILL.
ir pavalgyt už ką. žmonėms, Liet. MoksL Susiv. Am 2 kp
pas kuriuos jis gyveno ant j 8Usjrinkimas> — Protesto 
burdo,” liko uz kelis mene- pareiškimas.

kia padėtis, matoma, ir pa- c. V ’T
stūmėjo jį nusižudyti. Tai Studijoj Dyko LMSA Cent- 
yra tiesioginė girtuokliavi- JP Valdybos susirinkimas.

- - J Buvo svarstyta besiartman-
[čio Seimo klausimas. Buvo 
nutarta, atidarant Seimą, 
pakviesti kai kuriuos profe-

valgęs vakarienę išėjo pasi
vaikščioti ir prapuolė neži
nia kur. Kadangi P. Prikoc- 
kis mylėdavo kozyruoti iš 
pinigų, tai tankiai pasitai
kydavo taip, kad kelias die
nas jis nepareidavo namo, 
todėl jo moteris ir dabar la
bai nenusiminė jam neparei- kosi pastaruoju laiku pradė- 
nant, nes jinai manė, kad jis jusi gauti daug skundų, kad 
kur nors kozyruoja. Bet į tame saliune žmonės buvo 
trečią dieną moteris nesu- nugirdomi ir apiplėšiami, 
laukdama vyro pradėjo Tūlas Rogers prisiekęs, kad

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
popieros, kaip paprastai,bet ir ant cel- 
luloid medalionus. Kiekvieną tokį pa- 
veikslą-medalioną apdirbame su tin
kamais spalvuotais pagražinimais. 
Darome 6x9 dydžio. Tokis medalionas 
galima pastatyti arba pakabinti—tin
kamas visur. Jis nesuauž, nenupluks. 

-7- .. -------- .- Prireikus gali numazgoti. Kaina *2.00,
kas apie jį žino, malones Prisiųsk mums savo arba savo myli- 

1VTOCO o-DitniT,-. mujų paveikslėli, o mes padarysime
1 L10*1, ,, UTL .Tamstai vieną toki gražų medalioną,

oi W ashington avė., Haverhih, Mass. Į Siųsdamas užsakymą pažymėk kaip 
' 77 ,, . , “ ~ ~7 nor>- kad būti padarytas: per pus

As, Mykolas Bartkus, pajieškau (bust), ar ėiela figūra. Su užsakymu 
-------pir' siųskite ir pinigus arba galėsite už- 

■ nuaus jis gyveno Llantere, Scotland. siniokėti ant pašto, kuomet paveiks- 
I 1<WH------------------------------------------------------- ap)aikysit_kaip noritc

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

THE TAUNIS STUD1O
KULPMONT, PA.

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyt “Keleivį” ar

ba kokių nors knygų užsisakyt, gali 
kreiptis prie musų generalio agento. 
”i patarnaus visame teisingai ir 
„ ’. Jo adresas:— (-)

JOE ELIOŠIUS
North West Hotel, Room 15,

KENOSHA. W1S.

DUQUESNE, PA.
Baisi nelaimė.

Liepos 11 d. patiko baisi eo/cai"
- • ~ ; dasi. Meldžiu atsišaukti arba kas

.. -. - apie jį žino pranešti, už kų busiu la-

MYKOLAS BARTKUS
1921 Caraba av, Niagaia Pails,N.Y.

Pajieškau kūmos Katarinos Lipins- 
kienės, Lazdijų parap., Kamiseruvkos 
kaimo, seniau gyveno Duryea, Pa..'Jis pi 
dabar nežinau kur. Turiu svarbų rei- greitai, 
kalų, kas apie ją žino malonės pra
nešti už ką tariu širdingą ačiū.

ADOMAS ŠUMINSKAS
100 E. South St., Mahanov City, Pa.

PAJIEŠKOMA: 1) Gailius Adomas, 
Amerikon atkeliavęs prieš keturioliką 
metų.

2) Jurkaviėaitė Julė, ar Jurkevič 
Julia Chan., 
1913 metais 
Yorko mieste, 
pinę.

Apie juos 
jieškomieji . ________ ___ ______ _
adresu: LITHUANIAN CONŠULATE

3S Park Row,

NAUJAS IŠRADIMAS 
NUO KATARO IR NE- 
MALIMO VIDURIU-
KATROlEKj
(Reg. U. S. Pat Office)

atkeliavusi Amerikon 
ir apsigyvenusi New 
Jos seni tėvai susiru-

žinantieji arba patįs 
prašomi atsiliepti šiuo 

New York,''N."Y: J

Pajieškau savo brolio Kazio Stoč- 
kaus, kuris kitąsyk gyveno Virginia 
valstijoj, o dabar nežinau kur. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žino
te praneškite.

JUOZAS STOčKUS 
2727 Dės Ecorcs, Rosemount, Canada

(Reg. U. S. Pat Office)
Geriausias vaistas viduriams 

pripažintas 
Tūkstančiai 
išbandė

geriausių žinovų, 
kataru sergančių 

ir patvirtino, kad tai 
yra geriausia gyduolė nuo kata
ro ir kroniško užkietėjimo, už
degimo aklosios žarnos, gazų vi
duriuose, stokos apetito, skaus
mo ir svaigimo, galvos, iš prie
žasties silpnų ir nesveikų vidu
rių, nešvaraus kraujo, nerviš
kumo ir abelno nusilpnėjimo, 
kurie paeina nuo silpnų ir ne
sveikų vidurių. Visos tos ligos 
greitai pagydomos vartojant vi
durių vaistą KATRO-LEK. Jis 
gaunamas visose aptiekose. Kai
na didelės bonkos $2.00. Reika
laukit KATRO-LEK aptiekose ir 
pas agentus. Bet jeigu aptiekose 
neturėtų, tad nelaukdami nieko 
rašykit tuojaus pas išradėją, o 
jis prisius Jums per paštą. Ad- 
resuokit sekančiai:

W. WOJTASINSKI
114 Brighton St..
BOSTON, MASS.

Marie Dressler. žymiausia 
moteris komedijantė.

_ Pajieškau savo mergaitės Nelės 
Sabomutės, ją išvežė motina 1922 m. 
iš AVorcester, Mass, kuri prasišalino 
nuo manęs. Motinos vardas taipgi 
Nelė. Jeigu kas nors apie ja žino, ma
lonėkite pranešti. Aš esu ligonbutyje 
ir netikiu pasveikti. Turiu dv( ansu- 
rance po $1.000 ir turiu bankoje pi
nigų ir norėčiau tą viską aprašyt ma
no mergaitei Malonėkit pranešt šiuo 
adresu: JONAS SAULĖNAS (32)

26 Wyman st, W. Lynn, Mass.

Pajieskau gero pažįstamo Juozo 
Lamsargio, iš Lietuvos Kauno gub., 
Raseinių apsk., (.ėdikų sodos, gyveno 
Ansonia. Conn. Jis pats lai atsišaukia 
arba žinantieji malonės pranešti, yra 
svarbus reikalas. (32)

MISS ANNA ROBIN
16.. No. Statė st., Ansonia, Conn.

Karusė Balčiuniukė-Johnson pa
jieškau pusseserės Veronikos Balčiu- 
niukės, paeina iš Panemunio parapi
jos, Rokiškio apsk., I.ablių kaimo. Kas 
apie ją žino malonėkit pranešti arba 
Pati teiksis atsišaukti. 132)

MISS KARUSĖ JOHNSON
17 Haward st, Hartford, Conn.

PAKVIETIMAS.
PITTSBURGH, PA. 

Pittsburgho ir apielinkės 
socialistų konferencija.
Gerbiamieji Pittsburgho 

ir apielnkės lietuviai darbi
ninkai, socialistai, “Naujie
nų’’ ir “Keleivio” skaityto
jai, Lietuvos socialdemo
kratų rėmėjai ir visi buvu
sieji " L. S. S. rimtieji nariai, 
esate kviečiami į Pittsburgh 
ir apielinkės socialistų kon
ferenciją, kuri įvyks Lietu
vių Mokslo Draugijos name, 
142 Oit st., Pittsburgh, Pa. 
2 d. rugpiučio-August, 1925 
m. 10.30 vai. prieš pietus.

Šioje konferencijoje daly
vaus P. B. Balčikonis, LSS. 
organizatorius ir padarys 
pranešimą apie L. S. D. Par
tijos darbuotę Lietuvoje.

Po Konferencijos bus 
prakalbos 2.30 vai. po pietų.

Tad visi anksčiaus minėti 
žmonės esate prašomi atsi-

mo pasekmė.
Policija pajovė Antaną

Gegužį. pakviesti kai kuriuos profe-1
Antanas Gegužis turėjo sionalus ir svečius pakalbėti.1

nutarta patiems lankyti į šią konferenciją, 
* :.. kurįoje bus pjatųs pasitari

mai Lietuvos darbo žmonių 
reikalais.

Konferencijos šaukėjai: 
St. Bakana*, 

, P. B. Balčikonis.

čia slaptą saliuną-po No. 121 
South Bowers st. Policija sa-

Taipjau i 
moksleiviams atidarant ir 
uždarant sesijas pasakyti 
trumpas prakalbas.

Seimas nutarta laikyti 
rugp. 29-30 d., Chicagoje. 
Konstitucijos projekto ko-

VISŲ ŽINIAI!
Vž visokios rūšies smulkiu? pa>i- 
garsinimus, kaip tai: paj‘i«skoji- 
mus apsivylimų. įvairius paneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syk,. No
rint tą patį apgarsinimą pacalpin". 
kelis sykius, už sekančius sykiu* 
skaitome 2c. už žodį už syk*.
”Ec'eivio” skaitytojams, ku ie trr 
užsiprenumeravę laikraštį ;r u; 
pirmą sykį skaitome rx> 2c. už žo«’į. 
Už pajieškojimus giminių arVi 
draugų skaitome po 2c. ui* žodį 
pirmą syki; norint tą patį ©aj eš- 
kojimą tai py t ilgiau, skaitome po 
lc. už žodi už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie 
tur užsiprenumeravę lai K rakti, už 
pajietteajimus giminių ir draugų 
ska'tomę ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį, 
lajieškojimai su paveikslu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar p re k tuo ja bran
giai. Todėl norint talpint paieško
jimą su paveikslu, reikia pr’siųst 
fotografijų ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BROADWAY.

SO. BOSTON. .MASS.

i

Pajieškau dviejų savo brolių Juozą- 
po ir Antano Gastunu. Juzoapas irv- 
veno Homcstead. Pa., o An’tanaa 
Pittsburgh. Pa. ir buvo Amerikos 
kariumenčj. Labai norėčiau, kad atsi- 
saukty šiuo antrašu: (33)

KAZIMIERAS GASTUNAS ' 
1243 E. Moyamensing Av*., 

Philadelphia, Pa.

Aš, Jonas Meilius, pajieškau savo ' 
giminaičių Domicėlės Ander.>on ir Jo-' 
no šneiderio. Jie pirmiau gyveno po 

15 sU S®- BosUn, Ma/ ! 
Meldžiu atsišaukti aiba kas žinote 
kur jie gyvena, malonėkite pranešti 
šiuo adresu: J .MEILIUS (33»

Box 158, Lestcr, Pa. '

apsivedimai
Pajieškau apsivedimui merginos 

j arba naslcs nuo 40 iki 50 metų, be 
j vaikų; aš esu vaikinas 49 metų, turiu 
gerą darbą, svaiginančių gėrimų ne
vartoju, užlaikymas užtikrintas. Ku
rios norėtų su manim arčiau susipa
žint. malones atsišaukt per laišką ir 
pnsiųst savo paveikslą, kurį pareika- 
.avus sugrąžinsiu.

A. BARANAUSKAS
103 Broadv.ay, So. Boston, Mass.

REIK ALINGA MOTERIS, kuri ap- 
snmtu apžiūrėt mano kambarius ir 
vaikus. Gali atsisaukt beturtė ir kuri 

,101-1 kelis vaikus, aš apsiimsiu au- 
CTnt. Sąlygas paaiškinsiu per laišką. 
Malones atsisaukt greitai, o kuris 
priparodytų, gaus dovaną. <311

JUOZAS PASKAUSKAS
17 M.nson st.. Peabody, Mass.

Fot BILIOUSNESS
VARTOK ITW beecham s itlls w

■ paliuosavimui vidurių, su- ■ 
I stabdymui kvaitulio ir gal- 1 B vos skaudėjimo.

Nėra Kolomelio
25c. ir 5vc. baksiuka<^^fl|Į

BEECHAMS 
PILLS

Milteliai nuo Galvos 
Skaudėjimo.

Tuojaus prašalina Gal
vos skaudėjimą. Pa
bandykite!
Kaina 25c. — Jei negalit gaut 
arčiausioj aptiekoj Jusų'kai- 
minystčj, tai rašykit mums tie
siog, įdėdami 25c.

URBA LITHUANIAN 
DRUG MFG. CO. 
826 Bank Street, 
Waterbury, Conn.
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Gardino Byla.
Arba kaip lenkų teismas tei- darni, 

sė lietuvius ir gudus 
sukilėlius.

kad tik tardytojams 
mušant, plakant, grasant re
volveriais ir šiaip visaip 
kankinant Jie buvę uriversn 
u isipažint apie tai, ko norė

ję tardytojai ir pasirašyti po 
tais pareiškimais, kurių, jie 
iš tikrųjų nėra padarę.

Minėtasis šigaiovičius pir
miausia Įdavęs policijai 
t h \ iešką, Dziešką, šakble- 
ją, Ciuneiką, V. ir J. Sieme-i 
niakus, Verceliškių sodžiuje! 
Perelaiką ir Soroką ir tt. 
šiuos suėmus ir tardant jie 
išdavė kitus ir taip susida
ręs ilgas suimtųjų sąrašas.

Gardino apygardos teis
mas iš pirm. Novinskio, na
rių Iliino ir Zubelevičiaus 
pradėjo teismą. Kaltino pro
kuroro padėjėjas Mulleris. 

! Gynė 20 advokatų, tų tarpe 
varšuviečiai Honichvilis ir 
Babinskis, vilniečiai Vrub- 
ievskis ir Mickevičius ir kiti 
16 gardiniečiai: Lobmanas, 
Finštenbergas, Zadapas, 
Herbačevskis, Levenharde- 
ris, Zabuklickis ir kiti.

Iš 72 kaltinamųjų ligi tei
smo po tardymo yra mirę: 
lietuviai Adolfas Grigas. 21 

j m., Klimas Volungevičius, 
137 m., Antanas Vencius, 17 
■ m., Edvardas Gaidys, 46 m., 
' ir gudas Mikas Rudziakas. 
j Aleksandras Bosko, 21 m. 
išėjęs iš proto. 42 kaltina- 

i mieji, kiti nuo pat 1922 m., 
sėdėjo kalėjime; iš jų kai 
kurie po 3 metų sėdėjimo 
buvo išteisinti, 30 kaltina
mųjų buvo laisvi.

Antra teismo dieną, kai 
jau buvo pabaigti visi for
malumai, sekė kaltinamųjų 
kvotimas. Kaltinamasis pro
vokatorius šigaiovičius pa
pasakojo šitokią istoriją: 

1922 m. birželio mėn. Al. 
ji 

tarpe neapykantą;prisidėti prie gudu partiza- rino l’oin mirlTi 1-,-__ _ 1_____ ur__

I

Čia patiekiam smulkų tos 
bylos aprašymą, imdami ji 
iš Vilniaus laikraščių.

Kaltinamasis aktas, api
mantis mašinėle rašytus 49 
puslapius, bylą taip nupasa
koja (iš “Viln. A.”):

Pasirašius Rygos uakiatą 
buvę duota progos pradėti 
akciją, kurios tikslas buvęs 
—atkirsti nuo Lenkijos gu
dų gyvenamas sritis ir iš jų 
sudaryti nepriklausomą tau
tinę gudų respubliką. Tam 
tikslui Kauno Lietuvos 
(supr. Nepriklausomos Lie
tuvos 1 teritorijoj ir jos .vy
riausybei padedant (!) įsi
kūrusį organizacija gink
luotoms jėgoms tvarkyti, ku
rios turėjusios kovoti su 
Lenkija. To viso reikalo 
prieky (!) stovėjusi 1921 
m. čekų Pragoj išrinktoji 
Lastovskio vyriausybė, gy
venusi Kaune. Ginkluotas 
jėgas kovai su Lenkija su
daręs atskiras gudų batalio
nas (Lietuvos kariuomenės: 
dalis.—Red.j, stovis Vilka
višky, ir partizanų organiza
cija iš 6, o vėliau -—1 grupių. 
Kiekviena partizanų grupė 
turėjusi aprėžtą savo terito
riją, apimančią tam tikrą 
lenkų administracinių ap
skričių skaičių. Grupė turė
davusi savo štabą, tas ir gi-u- 
pės vadas gyvenę Kauno 
Lietuvoj. Grupė, apimanti 
apygardą, dar skirstydavos! 
i rajonus, kur vadovaudavo1 
rajonų vedėjai ir jų padėjė
jai, grupės vado skiriami. 
Vedėjai susisiekdavo ’s’iį 
grupės vadu arba asmeniš
kai arba per kurjerius..

Grupių tikslas buvęs sklei-.Stankevičius prikalbėjęs ji 
Stį C’lldU ts»rnp nAanvlrssnžf: ' -----
prieš Lenkiją’, kaip gūdų en-’nų, kuriu stabas būvės Mer- 
gėją, ir ruošti gudus sukili-ikinėj, o stabo viršininkas — 
mui. Toji agitacija daugiau- Razumavičius - Chmara. K. 
šia buvusi kreipiama į jau-į šogalavičius prisidėjęs ir 
nuomenę, Į turinčius stoti Į ėjęs IV grupės štabe sergė- 
kariuomenen naujokus, ku-.-ojo pareigas. Matvdavęs 
rie todėl bėgdavę Nepri- į kaip Į štabą ateidavęs Ber- 
klausomon Lietuvon ir ten natavičius ir gaudavęs pini
gaudavę pinigų ir ginklų. Įgų, ginklų, sprogstamosios 

Veikliausia buvusi 4-toji • medžiagos partizanų rengia- 
grupė, stovėjusi Merkinėj, Į mo sukilimo reikalams. Ma- 
kurios vadas buvęs Lietuvos tydavęs Vladim. Bartnikovą 
armijos (?) karininkas Me-(—Chmaros adjutantą, 
čius Razumavičius, pasiva-i Bartnikovas gabendavęs 
dinęs “Chmara.” Ši grupė iš Kauno i Merkinę medžia- 
veikusi Gardino, Lydos, gą. Merkinėj matydavęs ir 
Volkovskio, Suvalkų, Au-!kitų asmenų. Atvedus kalti- 
gustavo, Pražanų ir Baltsto- namuesius, nurodęs i Ada- 
gės apskrityse (t. y. okupuo
tos Lietuvos bene pusė teri
torijos ), tečiaus. daugiausia 
Gardino apskrity.

Toliau seka atskirų asme
nų kaltinimai. /

Pirmiausia tenka konsta-

Į
I

I
I

K E L E J V I S

ką ir šie du. Ls tą paro< 
tenka atkreipti akis i tų ■■Įiu- 
dir.inkų” vieną tendenciją, 
būtent, norą Įrodyti, kad 
partizanus, siekusius >yki!i- 
mą padaryti organizavę 
•‘Kauno Lietuvos ir (.Judu 
Lastauskio vyriausybės 
kad Lietuva davusi ginki: 
ir kad tie ginklai buvę s 
kraunami Merkinėj, iš kur 

■juos jau organizatoriai ga
benę okup. Lietuvon ir dali
nę partizanams. Tuo tarpu 
teisme neparodyta nė vieno 
tų gabentų iš Lietuvos gink
lų pavyzdžio! Net tie patys 
policijos agentai, kurie sa
kos patys tarnavę lietuviu ir 
gudų partizanuose, tu gink-;

• lų nematė ir bendrai lenkų; 
' policija jų niekur nerti Lizti’j 
; kusi.
• Tiesa, ginklų teisman po
licija pristatė, kaipo Įrodo
mąją medžiagą, bet nuosta
bu, kad ji nenurodo, iš ko ji 

!tuos ginklus yra paėmusi, t. Į 
j y. kam jie priklauso. Bet toj 
ikaro ekspertas Por. Micha-i 
' ’ovskis apie tuos ginklus yra 
' pareiškęs, kad rastieji neva 
pas kaltinamuosius šautuvai 
j* revolveriai esą vokiški. 
:ečiau jų daugumos nebega- i 
Įima vartoti. Iš rasto kulko-į 
svaidžio esą nebegalima šau 
dyt, nes daugelio dalių trūk
sta. Atrastu piroksilinu 
sprogdinti nebuvę galim?., 
nes nebuvę prie jo Bikfordo 
padegalo.

Adv. Vrublevskis pusant-j Juozas, 19 m 
’ z.7 m..

24 m.. Pilinka Leonas, 23m. 
sienų tvirtai nustatytų nebu-! ir Valentukevičius Jonas, 
vo. Pagaliau, nėra faktų, 
Įrodančių kaltinamųjų kal
tę. Visi kaltinamieji prasti 
žmonės, kurie nieko pikta 
nejaustų ir tada, jeigu ir ką 
priešingą Įstatymams dary
bų. Ginklų tais laikais leng- 
. a buvo rasti, nes šis kraš- 
as, paeiliui pereidamas i 

bent kelių valstybių rankas, 
ouvo karo laukas. Žmogus 
galėjo rasti pamestų šovinių 
ir ginklų ir atsinešti namo, 
visai nenujausdamas, kad 
už tai galėjo būti suimtas. 
Smulkiai išnagrinėjus Baud. 
k. 102 str., kuris numato ak
tingą ir sąmoningą dalyva- 
rimą sąmoksle, ko šioj byloj 
tesą, ir pabrėžęs kankini
mus, policijos agentų pada- F 
•ytus, gynėjas kvietė teisė- gyduole

Dr. H. F. Harris iš Atlanta.
l. kuris sakosi atradęs tikrus 
istus nuo nepagydomos ligšiol 

ligos vėžio.

<>3

GYVYBĖS APSAUGOTO-
JAS JŪSŲ NAMUOSE.
Vanduo puikus, visi byčia: kupini 

■.menių. Kiekvienas byrius turi gyvy- 
b.s ap.-augote jus. Ar jus turite vieną 
i'.’-rj namuose’’ Trigerio Kartusis 
Vyną . uiritarna'.'js :::o titulo. Jis iš
valo jūsų aitrą it žarnas, prašalina 
st..įdariusius ten nuodus ir ištaiso 
pilve i.esn:a--aires. Ligos greičiau
sia pasišauna tuos žmones, kurių 
pi'vai vi. užnuodyti i: silpni, širdis 
tekio unogaus via silpna, kraujas 
i-žnuedirtzs. ir ligoniui prisieina su 
tomis negalėmis l evo:, kuomet liga 
ji pasigauni. Todėl visuomet yra 
pat irt na pilvą užlaikyti geroj tvar
koj. Padarykit tai vartojant Trinario 
Kartųjį Vvr.ą. Jų< visuomet galite 
pasitikėti ant šios gyduolės! Jeigu 
aptiekei ius arba gyduolių pardavė
jas neturi, tai rašykit pas loseph 
Yrine.- Company, Cliicugo, Ui. Nuo iš
sisukimų, sutinimų ir nuvargusių
kojų išbandykit Trinerio I ir.im.entą, o 
pasekmė', nustebins jumis!

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Ncdėvėk diržo—išvengk pa
vojingos operacijos

<TUART^ LIMPANČIOS PLAPAO 
PaDUSK-./TĖS yra skirtingo* nr^ 
iKirišamc w.ržo: jos yra išlaukinės gy- 
Ky<lu«;<-s .iint'Miičios prie kūno ir 
diiom, nėiG« sustiprinimą toms ^kuno 
«.n!iin>. kurioms reikalinga Neturi 
jokių šniūru nei sprenzinų. Nenuslett- 
ka ir neatsiremia i Kaulus, lukstan- 
čit.i šiomis paduškaitėmis gydosi nn- 

.ąesutrukdanii nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu budu išsi
gydo. Minkštos kaip mošastas—leng
vu pridėt—nebrangios. Už jas gauta 
auk.'inis medalis Romoj. Grand PriK 
medulis Paryžiuj ir garbingas pami
nėjimas Paramos E* pozicijoj. San 
Francisco. Procesas atsitaisymo yra 
natūralia ir daugiau nereikia devėt 
diržų Mes prirodysim tai pasiųsda
mi jums Plapao išbandymui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pi .lirų, tik parašyk 
mums. *

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stnart’s Bldg.. St. įmuia. Mo.

EKSTRA DIDELIS 
BARGENAS.

su Pa
veikslais

Daktarai Sako, kad Negera* 
Virškinimas ir Užkietėji

mas Vidurių Pagamina 
Daug Ligų.

Tie Visi Nesmagumai Dabar yra 
Greitai Prašalinami su Naujo

mis Gyduolėmis.
Jei ju.-ų daktaras dar nėra jums jų 

jjau- 
•Tonc.

O 
grauži visam ra>nesiui apie už $1.00. 
Jei justi viduriai nevirskina, yra už- 

. ir raugėjote po valgio, skau- 
kepenįs neveikia gerai, ap

sivėlęs liežuvis, atsiduoda 
------ --- ;at>ai nuvargęs

i
i

Bartninkovą Vladimirą, 24 •
m.: -im. katargos: Adomėną‘«rsak?-'- p-s jr-tiekiiuų r 
,. j *:k:te butei> jos vadimisi
! etią, riO !TI.: Jurecką VOSy-jJos yra malonios, vaitoti ir jus galite 
lių, 24 m.; Bernatavičių Ig
ną, 27 m.
Florijoną, 37 m. 
Vidzbeii Domininką, 24 m. J, 
(liet.) 
m.

Bernatavičių Ig-
( lietuvi), i UTOnĮ kietieję ir raugėjote po valgio, 

(liet.), Ja galva k.-y ~--
- - <!v**l**s heruvis. at.-idjjaa kvapas,

• -z--------------------r? — —• jaučiatės labai nuvargęs atsikėlęs iš
ir Subotnika Joną, 21 !ryto, bandykite N'uga-Tone.

* * • Mlzc fi-irha irar?.i Ir N.

Dabar ką tik išėjo ii po ipaoduo 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
aitra Biblijos 5’4x8 coliu, turi 583 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kiek' šenai ypatai. 
Žmogus skaitydamas iią Bibliją ir te- 
mydamas j pareikš! člius. (kuiie per* 
stato ku turo pirm sutvėrime svirtų 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kią knįgą įgijo. jam bus trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK Sl.CC
Norinti c»at šių Biblija, pinien. 

liaokit Ezpieto or Porto Moaey O'He- 
na. arba rezuintotame laUkc esu:

“KELEIVIS” 
255 Broadway. 

So. Boston, Mass

• Jo-s «»t- 
įliks ciai bą gerai ir greitai. N'uga-Tone 

:___ Z.™ d.... ..........ir vikrumo
suvargusiems, nusidirbusiems žmo
nėms. Jos pasekmingai padidina stip- 

" s suteikia 
ramų, atšviežinant: miegų, gerų upeti- 

ski’vį ir žar- 
Pabandykite 

jei jus r.epajusi- 
goriau, nu- 

... -----------  -------- - pas aptiekorių. kurKlimavičius!jas nepirkote ir gaukite atgal save 
Ijai N'uga-Tone žino 

_ ką jos padaro tokiuose 
atsitikimuose, jie privertė visus ap- 
tiekorius suteikti garantiją ir sugrą
žint: pinigus, jei jus nebusite užganė
dintas. Rekomenduojamos ir pardavi
nėjamos pas visus gerus aptiekorius.

m. kalėjimo: Perelai- 
28 m., f' \ * \
(liet.) ir Brvkaea VI., > 
Iš

Isuteikia daug ambicijų:•>*>
ka P.
30 m.
26 m.
ti: 2 m. kalėjimo: Grigas Si 
monas, 21 m.,

18 m.,
i.,

Miškinis Boleslovas.

I

’ tanas,

ros valandos kalboj nurodė, į 27 
kad tais laikais šioje sritvje.... .‘Į

M nems. jos pasox:nin<rai pauioMoli Mjkoią, nimą ir spėką gyvenime. Jos 
____ , - ”i., ’ ... ;■ ' .. 
š lietuvių dar nuteis-

___ ____ Į **s tik kelias dienai
Tnrknmc Ars lte Keriau ir neišrodysite g JUlhOnU Ai- *neškite likusias pas aptiek
Klimavičius!jas nepirkote i

Krnąas Tnna^ 'pinigus. IšdirbėĄ.iUsa> jonas, labai Kerai ką

23 m.
Iš 30 nuteistųjų 12 yra lie

tuvių, iš kurių 1 nuteistas 12 
metų, 3—4-riems metams. 1; 
—3-jiems metams ir 7— 2 
metams. šešetas lietu
vių. išsėdėjusių nuo 2—3 
melu kalėjime, išteisinti.

(“L.”)

v

Pamatykit visą pasaulį per musu 
puikų stereoskopą, kuris yra padirb
tas iš geriausios medžiagos. Jus gali
te matyti paveikslus kaip ir tikrame 
gyvenime. Vaizdai iš Pasaulinio Karo. 
Istoriškos vietos Amerkoj. Dėdės Ša
mo kariški laivai. Kristaus gyveni
mas. Vizitas Romos ir Venecijos, taip
gi daugelis kitokių puikių vaizdų. Su 
kiekvienu stereoskopu mes duodame 
100 rinktinių ir geriausios rūšies vaiz
dų. Taipgi mes pasiunčiame gero mo
delio gvarantuotą laikrodėli. puikiuose 
nikelio lukštuose, kuris laiką rodo la
bai teisingai ir tesės jums per dauge
li metų Laikrodėlį, Stereoskopą ir 
100 vaizdą vertės mažiausia $8.00 mes 
parduodame tik už $4.75. Su kiekvienu 
orderiu mes pasiunčiame dykai revol- 
verjB. C. 22 kalibro, kuris yra padirb
tas puikiai ir su kuriuo jus galite ap
saugoti savo namus. Prisiųskit tik 35 
centus dėl persiuntimo, o $1.75 užmo
kėsite. kaip tuos daiktus atlaikysite 
savo namuose. Užganėdinamas, gva- 
rantuotas arba pinigai bus sugrąžin
ti Siųskit orderi dabar, kol kaina pi
gi. Adresuoki!; (31)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Avė. liesk 50. 

CHICAGO, ILL.

I

LITTLE

"Trijų Metę Kanklių Kny
ga," už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta Šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja. 60. 
Kaunas, Lithmnia.

’ DR. F. PUSKUNIGIS j
' GYDYTOJAS

J VIDURINIŲ LIGŲ
J VALANDOS:
; 9 iki 11 ryte
* 1 iki 3 po piet
j 7 iki 9 vakare j
J 389 BROADWAY
J SO. BOSTON, MASS,
2 TeL So. Boston 2831

"Trijų Metų Kanklių" pre- J 
numerata da doleriai ir pi- 1 
nigus siųst pašto Money j 
Order’iais šiuo atnrašu: 1 s ”

I

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

DRAUGYSTE DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St Charlet, 111.

VALDYBOS ANTRASAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main St., 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalis 

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

193 West Statė St.,
Turtų Rast. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342,
Iždininkas Antanas Kimor.tas, 

105 West Main St., 
Knygius Kazimieras Tamašiunas, 

42 West Wa!nut St.,
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kukoraitis, 
112 West 5th St., 

Jonas Sadauckas, 
164 West Indiana St., 

Boleslovas Alekna, 
158 Monroe St.,

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 W»st Dlinois St., 
Bronislovas Einoris, 

117 West Main St
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas, 
44 West 6th St., 

Romualda Gričiunas, 
85 West Main St.,

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. O. Box 324. 
. Liudvikas Gruožis, 

K. first, Box 10,

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprcdalai ne
bus patėmyti. jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite. kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite 

Ru/fa 
kaa vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus iinyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Rutile* 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonkų arba 75c 
tiesiog iŠ laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO 
Beny 4 <outh Stb Su.

Brooklyn. N. Y.

PER '> METUS SIRGO. SUDŽIŪVO 
KAIP SKELETAS, NIEKAS JAI 
NEPAGELBĖJO. BET PRADĖJUS 

VARTOTI NAUJAI IŠRASTĄ
GYDUOLĘ

KATRO-LEK
PASVEIKO

Gerbiamas Pone Daktare M.ojta- 
-in-kil Dėkucju Ponui Daktarui už 
toki- gera gyduolę, kokia yra KAT
RO-LEK — kuri | trumpą laiką mane 
išgvdė. Aš ta gyduolę vadinu šventa 

KATRO-LEK, nes aš varto
jau visokias gyduoles, kurios man 
nieko nepagelbėjo — išvažiuddavau 
ant farmų. ant tyr.i oro. vienok jokios 
sau pagelbos nesuradau. Kartą laik
raštyje perskaičiau apie ta stebuklin
gą K ATRO-LEK, kuri mane ir išgy
dė. Sirgau vidurių liga per 5 metus, 
negalėjau nieko valgyti ir sudžiūvau 
kaip -keletas, o dabar galiu viską val
gyt ir jaučiuosi taip sveika ir smagi, 
kaip žuvis vandenyje. Dar kartą dė- 
kuojti Ponui už KATRO-LEK ir pra- 

1 ša a paskelbt laikraščiuose, nes da ug 
žmonių ateiną pas mane ir klausinėja 
apie šia gyduolę. Aš jiems patariau, 
kad ta gyduolė yra geriausia nuo pil- 

, vo ligų ir silpnumo. Vėlinu Penu: gy
venti 1»»!) metą .už išradimą _tt>k;T« 
puikios gyduolės KATRO-LEK. .Sn 

. dėkingumu Marjanna Zielinska. 377
__ _____ _  ______ ► •* 7“

Sergantieji, ar jums reikia daugiau 
prirodvmų? • Rodosi, k.~d ne. Dabar 
tik reikia išbandyti naujai išrastą gv- 
dc-.lę K ATRO-LEK. Jeigu aptiekpriai 
šios gyduolės neturi,' tai tuojaus Ta
šyki* šiuo adresu:

W. 5VOJTASINSKI drug co. 
114 Brighton st- Boston, Mass.

ytus, gynėjas kvietė teisė
jus būti atsargiems ir dažyti 
įeisingą sprendimą.

Gynėjas gen. Babianskis 
nurodė, kad Lenkija esanti 
kalta, kad visus savo uždą-i 
rinius okupuotuose kraš
tuose pavedusi policijai ir 
valdininkams, kurie dažnai 
neturi vadovaujamos min
ties ir elgiasi taip, kaip sau 
nori.

Nežiūrint visų tų aplin
kybių, t. y., kad nerasta jo- _ _____  __ ________
cių kaltės Įrodymų, kaip !s*eet'AvL Baffai^ n. y. 
vien policijos agentų — pro-' SerOTtie,i- aT inms re,k“ 
vokatorių liudijimai, kad 
teisiamieji prieš teismą tų' 
agentų buvo mušami ir kan
kinami, kad jie, teisiamieji, 
buvo prasti ir mažai susipra
tę žmoneliai ir tt. vis dėl to, 
teismas patikėjo savo polici
jos agentams ir, gal dau
giau norėdamas pasmerkti i 
nekenčiamą taip “Kauno ■ 
valdžią” ir Lastouskio vy
riausybę, nusprendė:

12 metų katorgos Kaziu- 
kevičių Leonardą, 28 m. 

me viešai atsisakė pareikš-vien policijos agentai, paro-: (lietuvi); 6 m. katargos

inienią (Adomėną?) ir Pe- 
irėldiką, katriems buvę Įsa- 
; kyta išsprogdinti Gardine 
i III apygardos vadovybė. 
Gardinan (Merkinėn?) at- 
vvkdavęs Vasylius Jurečka, 
kuris tardavęsis su Chmara, 

tuoti, kad kaltintojai neturi gaudavęs proklamacijų, 
jokių daiktinių kaltės Įrody-skelbiančių, kad veikiai 
mų ir visas kaltinimas yra1 ivyksiąs sukilimas gudų sri- 
remiamas vien pačių kaltin- tims atkirsti nuo Lenkijos 
tojų — policijos agentų pa- ir tautinei respublikai suda- 
Podymais, kurie sau medžią- ryti, šigalavičius tuos atsi- 
gą sėmė iš tūlo prisimėtėlio. šaukimus skleisdavęs žmo- 
ir provokatoriaus Šigalovi- nėse. Jam mokėdavę po 100 
čiaus, buvusio lenkų kariuo-: auksinų mėnesiui. Būdamas 
tnenės dezertyro, vėliau vėl Merkinėj Šigalavičius susi- 
ton kariumenėn pastojusio rašinėdavo visas pavardes, 
ir dabar joje tebetarnau- norėdamas sugrįžęs jas pra- 
jančio. Toliau, visi kaltina-nešti lenkų valdžiai, kas ir 
mieji nuo savo ; parodymų, i buvo padalyta.
padarytų per tardymą, teis- Kiti liudininkai —visi

Siutai Ant 
Orderio 

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

2-ros lubos 
SO. BOSTON. 

MASS.

EILIŲ KNYGA

vtoioiomoK 
>tmxri

■Koaaaae*

MMOjKMOI

♦xy»or*»

Papuošta daugeliu spalvuotų peikiu paveikslų 
223 puslap. didžio, apie 150 Įvairiu eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų raini eilis: 

TAUTIŠKOS, ŠEJMINMKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiamia ir tartiagfeaah eilių knyga lietuvi* kalboje.

Kiekvieaae turėt* papuoMi save tmygyn* suarta knyga.
KAINA TIK f 1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI
.PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienu nnaiplrkfa t* knygą puldžlaegn. Pinigu gerian

čia atget "Mnney Orderi*,” popieriniu galima tieniog papras
tam konrerte, užrašiu aiškiai ndreau tava ir "Keleivio" ir priit* 
pyt už Se. mark*.

"KELEIVIS SO. BOSTON. MASS.



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

CUDAUNA VIETA.
Kerbediškis, Papilės vals. 

t?ia yra seni kapeliai, žmo
nių stebuklingais vadinami. 
Prie kapelių yra “eudaunas”, . . .
šaltinis. Kitą syk rusų gene- gai gy venanti ir

trauktoji apie 3 vai. gulėjo 
be žado. Iš atsipeikėjusios 
sužinota, kad piktadariai 
yra jos giminaičiai, ir jie 
užpuolę dėl to, kad senė il- 

‘ valdanti 
rolas, ragaudamas kareivių turtą. Jie norėję patrumpin- 
kopustus, pasakęs: “pipirai ti senės amžių ir pasidalyti 
viską perima.” Apie tuos 'palikimą. Piktadariai areš- 
kapelius ilgi tenka pasaky
ti: tamsybė viską perima. 
Nors lankytojų, laukiančių 
stebuklingų išgydymų ir kt. 
čia netrūksta, bet kas met 
per šeštines (tuomet atva
žiuoja Žarėnų kunigas) 
žmonių susirenka labai 
daug, kurių dauguma ligoti. 
Visi jie bučiuoja “cudau- 
nus” kryžius-; gena, tveria, 
plauna, skalauna visas kūno 
dalis cudauname šaltinėly... 
ir ligomis vieni kitus apkre- 
čia. Y i a aiškių žinių, kad 
mergina S. D. ten nusiplo
vus kojas, apsirgo kokiais 
tai spuogais. Visa to pateisi
nimas yra vienas: pinigų 
šiemet pilną sieką kunigė
liui prinešė.

Piktadariai areš
tuoti ir išgabenti Vilkaviš
kio kalėjiman.

! Bilevičiu. gyvenančiu ten 
*pat, d ei to krito įtarimas, 
kad minimą nusikaltimą 
galėjo padaryti Bilevičius. 
Jis sulaikytas. Taip pat buvo 
sulaikyti nužudytojo sūnūs 
Antanas ir žmona Veronika, 
kurie bevedant kvotą pa
reiškė, kad nužudytasis Se
nionis būdamas dar ligi 
1924 m. liepos mėn. Ameri
koj siųsdavo pinigus savo 
žmonai ūkio reikalams pa
gerinti, bet žmona nesant 
vyrui namie susibičiuliavo 
su Antanu Bilevičiu, su juo 
ji dalydavosi ir eikvodavo; 
atsiųstus pinigus. Grįžus iš' 
Amerikos Senioniui jis atra
do ūkį dar daugiau apleistą 
ir pinigus išeikvotus ir nuo 
to laiko nesugyveno su žmo
na ir su sunurni. Be to žino
damas, kad jo žmona turi 
santikių su Bilevičiu apie 
tai viešai kalbėdavo. Už tai 
Bilevičius Senionį neapkęs
davo ir pasirįžo jį nužudyti, 
t. y. birželio m. 16 d. kai Se
nionis išvažiavo į mišką vež
ti malkų, tai Bilevičius susi
kalbėjęs su nužudytojo sū
num Antanu nusekė miškan-, 

j pasislėpė krūmuose ir sulau-

MOKYTOJŲ PERSE
KIOJIMAI.

Tauragė. Girdisi, kad sti
bi urokratintų pr. mokyklų 
inspektorių nusistatymu 
(žinoma ne be tam tikros 
presijos) “krikščioniškos” 
Apskr. švietimo Komisijos 
nutarimu bus paliuosuota ar 
perkelta į blogesnes vietas 
keletas savistovesnių ir nuo 
klebonų “malonių” kratau-j 
čiusi mokytojų. Pirmoj eilėj! 
žadama nukelti į užkampį) 
Kvėdarnos pr. mokyklos ve-i v ..
deją A. Čepulį. Nors tas nio-jk grįžtanti Senionį sumušė 

jį lazdomis, ir paliko gulm- 
Patys grįžę namo tuojau

kytojas savo išsilavinimo; 
laipsniu ir darbštumu yraif- ««« • « v Y • J Ll«

keleivis

Arthur P. Rugg. vyriausias 
Mass. valstijos teisėjas.

7

UŽ PARVIRTIMĄ 
AREŠTAVO.

Rietavas, Telšių apskr. 
Lankantis čia per Sekmines 
kun. Krupavičiui, buvo toks 
atsitikimas. Lipant salės 
laiptais dviem vaikinam, 
vienas iš jų suklupo ir virs
damas subildėjo. Vos tam 
atsikėlus, prie tų vaikinų 
priėjo apskr. valdybos na
rys Milašius, įsikibo į juos ir 
nuvedė policijon. Bet ka
dangi policijai p. Milašius 
neturėjo ką daugiau pasa
kyti, kad tik pavirto ir susi- 
beldė, tai policija tuodu vai
kinu paleido.

Žmonės dabar juokiasi 
kad Milašiui vertėtų mokėti 
pusę policininko algos, tai 
tuomet jis dar geriau pasi- 
storotų. Šitoks pavyzdis gal 
paskatinsir kitus savivaldy
bininkus,‘kurie pilnai galės 
pavaduoti policiją.

Į laikomas vienu iš pavyzdin-;^^"^ Tžudytojo 
, glausiu is Tauragės apskr. ;aamu05e> dalyvaujant jo 
^pedagogų, bet tai atzaga-;^monaį norėdami rasti pi- 
reiviams matomai nesvar- ni bet injgŲ rasti nepa. 
bu. Mat p. A. Čepulis mokv-;VyĮ.o_ Kaltininkai prisipaži- 
tojaudamas Kvėdarnoje vi- nį kalti ir atiduoti teismui 
suomenės (ne politinj, gry-; „..bausti 
nai ekonomini) darbą du-: __________
bo, įsteigdamas dabar jaui Diečivu vapvc 
visai gerai gyvuojantį kopė-J _ “
ratyvą etc., tuo įgijo vietos Majoriškiai, Vilkaviškio ap. 
gyventojų simpatijų, bet tai1 Pastaruoju metu šio ir šaH- 
tik labiau paskatino vietinė mU kaimų ūkininkams pra- 
kleboną Jarašuną ir kitus dėj° nežinia kur dingti ^vai 
k<>krikŠcioriiškos^h* 
sąjungos šulus 
dar “geresnių” r______ . . .................
kad nenustojus vietos gy-kantrybės, nors ir jieškojo 
ventojų tarpe silpnėjančios surasti nega-
įtakos...

žiūrėti numuštos A. Smeto-I 
nos nosies.

Sumušęs A. Smetonos 
biustą Gabrys jieškojęs dar 
Voldemaro biusto, bet nera
dęs.

ŽEMAIČIUS SABOTUOJAj
Tveruose. Kunigai viešai! 

skelbia neva vyskupo įsaky
mų, nedaryti jokių tikybinių; 
apeigų t. y. nekrikštyti, ne-j 
šliubavoti, nevažiuoti pas 
ligonius, nepriimti į kapus, 
kas tik priklauso nors kuriai 
ne krikščionių demokratų j 
organizacijai arba skaito i 
panašius laikraščius ar knv-Į 
gus. Žarėnuose ir k. senai 
taip daroma, Lieplaukės 
klebonas Strikas viešai yra 

ias, pasakęs, “greičiau aš komu- ' 
niją šuniui atiduosiu negu

— valstiečiui,”
PIEMENŲ ŽMOGŽU- i • Šitokiomis priemonėmis i 

DYSTĖ. ! apakęs klerikalizmas siekia
A. Panemune, š. m. bir-'^0 Tikslo, visai pamiršda- 

želio mėn. 27 diena, apie 8 mas» tik pagrei-
val. ryto, Vičiunų kaime su-'^3 sa.v0 babiliono gruvimą 
sivaidijo piemenys..

Piemuo Astrauskas Pra- * 
nas (Mateušo Gūžio) dūrė 
peiliu savo bendradarbį Vi- 
sockį Jurgį (iš Panemunės), 
kuris iš karto krito ir per 
penkias minutas numirė.

Prieš mirtį nukautasis 
prašė pas savo užmušėją 
vandens sakydamas, — 
Pranai! Pranai! duok van
dens, tu mane papiovei —aš 
mirštu. i

Galvažudys į tai jam at-! 
sakė:— Stipk greičiau, vie- j

Š. m. bir-:savo tikslo, visai pamiršda-

i ir laukia didesnės visuome
nės neapykantos ir panie- 
: kos.
i
I

ūkininku ir mėsa iš klėčių, baltiniai 
panaudoti audeklai, o dabar ir avys 

priemonių, prapuldavo. Žmonės netekę

ną rupuže bus mažiau...
Vėliau pamatęs, kad pas

tarasis ištikrųjų miršta, par
bėgo pas ūkininką verkda
mas :— Aš paploviau Jurgį.

Policija žmogžudį suėmė. 
Vietiniai ūkininkai pasako
ja, kad pastarasis įtūžęs, 
dažnai šokdavo su peiliu.

Nusipirkit knygą vardu: 

“KAS YRA RUSU SO- 
VIETŲ RESPUBLIKA?”

Išleista Lietuvos Social
demokratų Partijos.

Knygos turinys susideda 
iš sekamų skyrių: 

' 1. jžanga.
2. Vadinamoji Proletaria

to Diktatūra.
3. Komunistų Partijos 

Diktatūra.
4. Pasaulio Socialistinė 

Revoliucija.
5. Atgal į Kapitalizmą.
6. Bendrosios Išvados.
Šituose keliuose straips-i 

niuose yra sutrauktos visos.
I

ir uras yra ženklai tobulas ma
umas. Jei maistas yra cuogai 
virina nas. tai jums yra reika
lingas stiprintojas kuris atitaisys 
virinimą. Vartos

Linksmas 
mislis

SEVERA S BALZOL
J<e virinimu atgaiviną sustiprina vidurius ir suteikia 
palengvinimo nuo dispepsijos. Jis yre nepaprastai 
geras oue užsissavjusio užkištajam.

Ka na 60 ir 85 centai -: - Pirktu pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, 10WA

=• Tavo Pareiga Jais Rūpintis. a
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidu

riui užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jųs» 
i’iotiir): ’ Prižiun'kit juos rupett ingai. Pridabok it, kad jų viduriai 
veikiu kiekvienų dieną. Ir jei apsireikštų nors mažiaus i s vidurių 
u.'.i.ieU’jiu u;, duokite jiems BambIno— Kūdikių Otriausi Draugu. 
Kudikui mėgsta jį. Jie net prašo dauginus. Jis veikia greitai, len
gvai. tikrai. Bonka 35c. apciekose ar tiesiai iš 1 .ioratorijoj

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y.

—J

I

Nuo visų pilvo ir žaraą nes- 
magutnų. kurie paeina ano 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

I
I

* am;; ,

KELLOGG S 
TA5TELE5S CASTOR OIL

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

Mbs. WiNSMW*S 
Syrup

&

NAUJA PRIEMONĖ ŽMO
NĖS LAIKYTI BAŽNY

ČIOJ.
Kernavą. Birželio 14 d. 

laike pamaldų, kuomet šios 
parapijos vaikai ėjo prie 
pirmosios komunijos, vieti
niam kunigui Linartui sa
kant vaikams pamokslą, 
žmonės pradėjo eiti iš baž
nyčios. Tuomet minimas 
kunigas Linartas pradėjo 
bažnyčioj ne savo balsu rėk
ti, taip kad net kai kurie-vai- 
kai labai išsigando; barti 
tuos, kurie išeiną,' vadinda
mas juos: “bedieviais,” “be
ri ušiais.”'5 if kitais biauriais 
žodžiais ir tuojau griežtai 
Įsakė savo zakristijonui už
rakinti bažnyčioj visas du
ris, kad žmonės negalėtų 
išeiti. Taip laikė visus liku
sius žmones bažnyčioj iki 
pabaigos pamokslo. Per tą 
laiką negalėjo žmonės nei 
išeiti, nei Įeiti.

įėjo. Tik nesenai visai nety- 
: čia išėjo viskas aikštėn. Pa
sirodė, kad besanti visa gru
pė tokių “paukščių,” tai ūki
ninkų bernai ir pusberniai. 
Šie susitarę su valkatomis, 
pavogdavo ir tiems perduo
davo, už tad žinoma, pasta
rieji atlygindavo. Daiktų 
dalis rasta kito kaimo dide
lėse balose, kur vagys juos 
nuo žmonių paslėpdavo, 

•_' daug jau buvo ir parduota.
Taip atėjo galas tiems biau- 
riems vagių darbams, kurie 

n ligi šiol nedavė žmonėms ra- 
^Imybės. Kaltininkus policija 

jos, zakristijos ir šiaip kleri- su®mė- 
kalinės įstaigos kaip mėšlo' 
priverstos. J. Kedys, kaip• VIENAIP TARIA, ANT- 
ugnyj sudegęs — niekur jo —
nebešimątę. Kilo įtarimas.: 
jieškojimas. Nueina į K 
džiobutą. Uždarytas ir už.-;

žmogžudys turi 16-17 metų, ?.1U. . yra suirauKtos visos;
o iš pažiūros atrodo ne dau- z^ios ir visi faktai apie ko-; 
giau trylikos. munistų tvarką sovietų Ru-j

__________ sijoj.
PABĖGĘS REDAK

TORIUS.
Mariampolė. Mariampo

lės klerikalai gavo labai 
skaudų sipugį. Jų laikraščio 
“Kas girdėti?” redaktorius 
Juozas Kedys nežinia kur 
dingęs. Spėjama, buk 2000 
litų pinigų dingę. Klerikalai 
manė, kad jų “redaktorius” 
kokias svarbias “operaci
jas” daro ar naujus planus 
galvoja, ką daryti su iš
spausdinta “Kas girdėti?“ 
mokulatura, kurios kleboni-

ŠIŲ DIENŲ GIMINAIČIAI.
Paprudžiai (Pilv. .vai.). 

Iš birželio 20 i 21 nakčia, 
(apie 12 v.) pas pil. Baltru
šaitienę atvyko Jurgis ir 
Petras Stan. iš Jurgeliu kai
mo ir paprašė įleisti pasišil
dyti, girdi, parvažiuoją iš 
miško. Senutė, nieko pikto nis gyv. Jotainių kaime, Ra- 
nemanydama, įsileido apsi- mygalos valsčiuje, Panevė- 
šiidyti ir davė dar sūrį pasi- žio apkr., išvažiavo į mišką

RA1P DARO.
Keturvalakiai. Keturvala- 

~~ kių raštinėj iškabintas skel- 
,. . - .. . - :bimas “Rūkyt griežtai drau-

1,v^Ln*aS’ džiama.” tečiaū nepažymė-
skyhitę -— tuščia. Na, tai. t kuriems draudžiama. Ir 
mano klerikalai, bus tikra fėjęs raštinėj randi visug po. 
pabėgęs. Trumpai apsiziu- nus, nuo vyriausio že- 

ia 6 truĮ$st*; minusio, berūkančius. Gal
Pastatė pne Kedzio duiU’taj daroma pašaliniams as- 
davatką ir Įsake: Tu, Bar- ateinantiems su rei-
be. saugok dieną ir naktį ir. kalais> bet koks kaimiečiui 
kai tik pamatysi parvyks-|majonumas b butj jei jis 

him rhinlr 7iniQ nmim; > . _ . °
Jei per jnsdienas nepar-.^jj turi .
vyks, tai laušime duris! ! - - -- r
Nepasisekimai vargšams- 
klerikalams! Ir kalti ne koki 
ten cicilikai, bet vis savieji 
nekirptieji avinėliai.

tant, tuoj duok žinią mum.-. nega|^Įamag savo pypkės
- - - - — ,,

! durnus. Dar mažiau malonu
mo tūri visi nerūkantieji, 

! ypač moterys, kurios taip 
pat reikalų raštinėj turi.

Panašus atsitikimai gali
ma pastebėti ir kitose, žino
ma ne visose raštinėse (įs
taigose). Vertėtų jau susi
prasti ir daryti tai, kas yra 

įtariama ir žmonių nevesti į 
; piktą pagundą.
Į
i

NEGYVAI PRIMUŠĖ 
AMERIKIETĮ.

Ramygala. Š. m. birželio 
mėn. 16 d. pil. Mikas Seniū

Knygutė parašyta labai 
lengva ir gyva kalba. Ame
rikoje jos da niekas nepar
davinėjo. “Keleiviui” pasi

sekė gauti jos tik keliasde- 
šimts egzempliorių, todėl 
kas nori ją gauti, tepasisku- 
bina.

Kaina tik 20 centų.
Prisiųskite du dešimtuku 

laiške arba štampų už 20 
centų “Keleivio” redakci
jai, ir tuojaus gausite “Kas

V įdėt APSAUGOS BRITVA
AlltoStrOD Kuri Pati Išsigalanda

p VISAS PRIRENGIMAS $1.00 ir $5.00
KoZOr Parsiduoda visose britv* kraut

—Sharpetu Itflf
SULAIKĖ KLASTIN1NKĘ.

Šeduva. Š. m. birželio m.
25 d. Šeduvos miestely, Pa
nevėžio apskr., sulaikyta 
nežinoma moteriškė turinti 
vidaus pasą vardu Petronėlė 
Joniškaitė 1,247,845 duoto 
Papilės valse, valdybos, ku
riame pastebėta suklastavi- 
mo ir atvaizdo pakeitimo; 
žymių. Ištyrus pasirodė, kad! 
sulaikyta nežinoma moteris- ’ j—, - —j— —— —~
kė yra Pranė Revutaitė pa--yra Rusų Sovietų Respubli- 
einanti iš Šiaulių apskr.,’ka.” > į
Kuršėnų valse., Urkunėnųl 
kaimo, kuri yra jieškoma, Į 
kaip kaltinama vogusi ir pa-1 
bėgusi nuo sargybos. Ras-; 
tąjį vidaus pasą pavogė Ra-' 
dviliškio stoty iš nepažįsta-
mos moteriškės.

1

i
l

<
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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 pražuvę ir niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespėjat visokiem gydytojam bilų 
šmokėt. Brangus kaimyne, aš pasakysiu
įpie savo familijų ir vaikų išauklėjimą per 20 metų. Mes reikalavom ir 
/artojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Baltrėno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausią laipsnį gydymui visokių li^ų, kurie yra taip garbin
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šai.vse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baitrėno Biterį, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokiu gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM. CO.

J. Baltrėnaa. Prop.

KAIP GABRYS NUMUŠĖ] 
SMETONAI NOSJ.

Kaunas. Dail. Aleksand-; 
ravičiaus skulptūros darbų: 
parodoj birželio 27 dieną; 
įvyko nepaprastas inciden-j 
tas.

Žinomas Juozas Gabrys, 
apžiūrėjęs parodą ir paste
bėjęs, kad priešais kuni
gaikščio Vytauto biusto sto
vi p. A. Smetonos biustas, 
greičiausiai jį nupirko ir su 
didžiausiu įnirtimu pradėjo 
stipriai lazda mušti, daužyti. 
Gabrys manė, kad A. Sme
tonos biustas gipsinis ir len
gvai sumušamas, bet pasiro
dė, kad biustas akmeninis; 
Gabrys per dideles pastan
gas sugebėjo visgi A. Sme-
:onos biustui numušti nosį. .

Kaip pasakoja žmonės,- 
Gabrys pasipiktinęs, kad! 
Smetonos biustas neužsitar-' 
nautai sugretintas su Vytau- į 
to biustu ir jam ne vieta esą1 
priešais Vytauto biustą sto-, 
vėti.

Biustas su nudaužta nor' 
sim ir dabar randasi paro
doj. '

Kadangi parodoj yra gra
žių darbų : V. Kudirka, Prof. 
Jablonskis, lietuvaitės, tai 
laroda buvo lankoma skait
lingai ; gi dabar visi eina pa

IŠ NEW YORKO 
į K A U N Ą IR 
ATGALG^MS)

i♦

MM) Joint Sctticc with

LLOYD
LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
1 LIETUVĄ

PER BREMENĄ
Trečioj kfesoj tik steitrutaiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji i 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadsray, New Ycrk. 
arba pas vietos agentus.

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

2500 W. Pershing Rd„ Chfcago, IH.

ATSIRADO VILKŲ.
j%u. o. m. mi deliu m. i r ——•—; Ties Pasvalio

17 d. Mikas Senionis buvo!vaJsę. kaimais šį pavasari 
rastas miške sumuštas, gulįs I valdiškuose miškuose atsira- 
be sąmonės, iš kur atgabe-vllkV; kūne aplinkiniams 
nūs ligoninėn birželio mėn. gyventojams net dienos me-
18 d. mirė. Nusikaltimo vie-j tu jau daug aviu sudraskė, 
toj jokių pėdsakų nerasta, j Spėjama, kad čionai esama

Iizd«- nes J“ > senokai 
nužudytasis Senionis nesu-

stiprinti. Svečiai kažką su- vežti malkų, iš kur daugiau! ■ . 
murmėję griebė B-nę vienas nebegrįžo. Š. m. birželio m! f asvalis.
už galvos antras už kojų ir 
išnešę metė į šulinį. B-nei 
pradėjus rėkti Jurgis ir Pet
ras Stan. atplėšė rentinio 
gabalą ir metė į šulinį. B-nė 
nutilo. Užpuolikai manyda
mi senę užmušę, nuėjo sa
vais keliais. Tada B-nė vėl 
pradėjo rėkti. Riksmą iš
girdo tarnaitės. Sukilo, su
kėlė kaimynus ir vos gyvą 
ištraukė B-nę iš šulinio. Iš-

šioje vietoje gyvena. Žmo- 
gyveno su savo žmona Vero- n®s dėl to yra susirūpinę; 
nika, ir kad pastaroji turėjo saugoja, kad nors didžiuo- 
slaptų santykių su Antanu sius gyvulius nesudraskytų.

Puiki proga aplankyt jums 
sav» tėvynę nužemintomis 
trečios klesos kainomis, su- 
lyg ekskursijų ratomis.
Išplaukimai kas sąvaitę
Dėl sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
v^tos ngeatu _____

Umted American Lines
ba pas

AnericaoLioe
131 Statė St..



Vietinės Žinios
PROTESTO MITINGAS 

PRIEŠ LENKUS.

I Nori išvengti statybos dan1 
bininkų streiko.

Bostono majoras daro pa- 
stangų, kad nedaleidus prie 
streiko statybos pramonėj.!

■ Derybos tarp namų statymo
Kiek laiko atgal atvažia-1 darbininkų ir darbdavių 

vo Lenkijos finansų minis-1 vedamos jau gana senai, bet • 
teris Skrzynski sukelt nau- vis da nesusitaikoma. Ginčai 
jos paskolos Amerikoje. ‘eina del paprastų darbinin-- 
Kalbėdamas įvairiose vieto-1^ algos. Mūrininkai, daily-J 
se jis pasakoja, kad Lenki- dės amatninkai yra:
joje esanti didžiausia demo- Padar* trijų metų kontraktą, 
kratija ir kad svetimos tau- j’’ nieko nereikalauja.1 
tos labai pasitenkinančios 
lenkų globa.

Kad atrėmus lenko 
Skrzynskio melus Bostono 
lietuviai, ukrainiečiai ir 
baltgudžiai nutarė surengt 
protesto mitingą 16 d. rug
pjūčio.

Rengia Cambriuge’aus ir 
Bostono Socialistai.

Nedėlioję.

2 RUGPJŪČIO 
Aužust. 1925 

ant faunos A ALIKO
__  ........ ............ (Amlin Farm Newpon« > 
kurie uždirba daug mažiau Wilson St., Norwood, Mass. 
už amatninkus, pareikalavo gerbiamoji visuomen e 
algų pakėlimo iki 80 centu1 piknike bus •: < - > ■
i valandą. Darbdaviai alsi-i“ . "‘S 
sakė šitą reikalavima išpil- !«ka. vieta gi-a-.i. pm < ' ■ • -a 1-,t 1 
dyt ir darbininkai buvo ap- '^emis.'i m..
skelbę streiką: bet majoras 'nik* galės gražia: pa>-.b.. _ a ~ ••    • * . • • * I mni

Bet paprasti darbininkai,

UUV. I----- t .....y
Tuo reikalu jau buvo du Patarė J*iems «pžti. P™ d?J:
sirinkimai ukrainiečiu 1 0 a^gos klausima išrišti atsilankykite

• . • ___ - _______ ■_________________■ >ill 1131

CITY POINT
Naujas 2 šeimynų namas 

su garadžium, turbut greitai 
- r d uotas, nes savininke 

jau krauatoai j kitą miestą.
A. IVAS (32) 

110 Tremont st, Rm. 508, 
Beste n. Mass., arba

3ul Broad way, 
So. Boston, Mass.

PARSlDUODt DĖVĖTAS Motor- 
cjkelis. Kaina > s .i Savininkas
greit turi išvažiuot į Lietuvą. AUi- 
saukit skubiai. .jn

PRANAS VAIGAUSKAS
:’.U L nion a, CambridKe. Mass.

PIGIAI PARSIDUODA
M eat Market ir Grocery
Geriausioj vietoj Cam-j 

bri Igo. Biznus gerai išdirb
tas, dirba net 6 darbininkai. 
Krautuvė įtaisyta moderniš
kais rakandais. Skubiai par
siduoda, nes savininkas ren
giasi išvažiuot į kitą miestą. 
Delei platesnių žinių kreip
kitės prie

K. SIDABRAS
56 Cherry St., 

Cambridge, Mass.
Telephone: Main 4007

£ Telefonas S112-VV. x

| Dr. L taM-SiiMnkas
S LIETUVIS DENTISTAS
> VALANDOS:
♦J Nuo 10—12 dieną
'» Nuo 2—5 po pietų

Nuo 6—8 vakare 
\ Nedėlioais Nuo 10—12 diena 
<J *05 N. Main St. kam p. Broad St. 
S MONTELLO. MASS I

i ________ _________________________________________

Y TEL. EJtPIRE 7365 ?

1 DR. F. MATULAITIS I

Lietuvis Optometristis

■šį

!S
dW

M
!S

B5
2!

1 Išegzaminuotu *ku, pnsniriu
j ąkiniun. kreivas akis atitietinu 
t ir amblyopiškose (aklcun) aky- 
ž se sugrąžinu »vie«ą tinkamu 
! laiku.
! J. L. FASAKARMS o. u
| 447 Broadwa>, bu. Buatua. Maea

ANTRAS DIDELIS i
PIKNIKAS! I

j Ultravioletinė šviesa J
>* Diathertnia <į
y 322 HOLBROOK AVĖ.. ] 
J DETROIT. MICH.
I ADYNOS: '
£ 12-2, 6-8 ]

i

Tel. So. Boston 506-W 

DAKTARAS 
A. L, KAPOČIUS

UTUV1S DENTISTAS 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖLIOMIS: 

riki 1 v. po pietų
Se rėdo mis iki 12 dienų. <, 

Ofisas "Keleivio” name. ' > 
251 Broadway, tarpe C ir D SL < ’ 

SO. BOSTON. MASS. J!

SPECIALISTAS—PER 23 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Oly tupia Theatre Buiiding
It jom 22

•c, kuriems a pu n 
? i ši pišnik:i.

5»u pagarba kviečia

Canit-.ridger.n- žmonės ■ 
šit važiuoti vežimu, maim 
sakyti viėtas iš anksto L; .'t 
rijoj. 39 P'rtlar.d s,. J. 
Krautuvėje. 233 PortlanJ -t 
kuopos narius. \ ežimai v-ai 
ryte nuo Lietuvių Koop< ra<

Bostoniečiai, kurie norės 
vežimais, užsisakykit vieta- 
pos narius arba "Keleiviu' 
vėje.

Važiuojant karai-, v;. .
. čiai: - Fcrcct liti'
'shington to Grovc, n 
Į imt East Valpole ka: 
i Norvvood Centre. Ten 
> pole street iki Wilson 

Žmonės pranešė Needha- e>t iki pat farmai. 
mo policijai, kad italų jau
navedžių namuose po No. 13'

Piknikas neivvko Howland st. atsitiko kas! 
Dėl lietaus, pereitą nedėl-!?or5 ne§ei?’ .nes girdėjosi mynų. 11 kambarių namas, 

dieni socialistu piknikas sūdymas ir riksmas. PollCl-: įtaisymais (iniprovcmer.ts >. 
Norioode negalėjo ivvkti. i ja nuvyko tenai įsilaužė iriJį^ŠkSg1

:sių gatvių, arti maudymų. Ka-į 
Savininkas

odei ir parduoda už S10.000. 
Turim kitą panašų pirkinį tik ma 

:s namas už SC'.SOO.
A. IVAS

361 W. Broad" ay. So. Boston. Mas-

’Į PARSIDUODA 3 šeimynų. 11 kam 
barių namas: yra skalbynės. maudy 

jnės. Rendų neša $100 ant mėnesio 
įlnešt reikia $3,000. Matykit savmin 
; ką: 322 Dorchestcr St.. (antros ’.ubjs 
; So. Boston. Mass.

susirinkimai 
lietuvių ir baltgudžių. Atei- 
nančioj pėtnyčioj, 31 liepos, 
8 vai. vakare. Lietuvių sve
tainėje bus visų sriovių susi
rinkimas pasitart tuo reika
lu ir nustatyt programą. To
dėl butų pageidaujama, kad 
31 liepos atsilankytų į tą su
sirinkimą visų draugijų ir 
kuopų komitetai, netik Bos
tono, bet ir iš aplinkiniu ko- 
lionijų.

Plačiau apie tą protesto 
mitingą tilps sekančiame 
numeryje.

derybų keliu. Bet praėjo jau ■ 
pora mėnesių laiko, o iš de- i 
rybų nieko nėra. Už papras
tus darbininkus dabar užsi
stojo amatninkų unijos ir 
pasakė, kad jeigu algos 
klausimas nebus tuojaus iš
rištas, tai Bostone bus ap
skelbtas generalis namų sta
tytojų streikas.

Nušovė pačią ir pats 
nusižudė.

Nuo Forest lliils :
U O
rs 
iš;
ir W

L

\

Re'1-gi-..ii.

v

Piknikas neįvyko.
PARDAVIMAI

Po piety, kuomet lietus apsi-! rado. baisli re^nl- .Ant lov°s' puikiausių 
stojo, nemaža žmonių buvo Sulėj° su revolveriu rankoj ^*J 
nuvažiavę pažiūrėti, bet nie- ne^ vas Senkelio darbinin-i Turim i 
ko neradę, grįžo atgal. ;kas Vincenzo Di Amico, o.“5^ nai 

Piknikas dabai* ivvks atei- ant grindų buvo kraujuose! 3S1 w. e

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ SUŠELPIMUI
Rengia A. L. T. S. l-mas Apskritys <

NEDALIOJE RUGPIUČIO-AUGUST 2 D., 1925.; 
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM PARKE

Methuen. Mass. (tarp Lanrence ir Lomeli, Mass.) '
Pradžia 10 vai. iš ryto. Trauksis iki 12 vai. nakties. <

Dainuos J. Bulskis ir kalbės žymus kalbėtojai. <
šis piknikas bus įdomesnis už vist s kitus buvusius pas mus piknikus. ( 

Nes suvažiuos daug musų brolių ir sesučių iš visos Naujosios Anglijos < 
miestų ir miestelių. Bus prakalbų, dainų, žaislų, juokų iki valiai. San- J 
dariečiai parengia kuonogražiausius išvažiavimus, taipgi ir šis pikui- < 
kas liks visų musų atmintyje. J

Apart to. kokis pelnas pasidary s yra skiriamas Lietuvos Našiai- < 
ėiams, nes jiems pagelba yra reikalinga kuogreičiausia. Taigi visi su- J 
važiuokime ir pašvęskime kiek laik-> savo kurio poilsiui, savu sielai nu- < 
raminimo ir taipgi kartu sušelpiami musų mažučių vaikelių Lietuvoje, * 
kurių tėvai laike karo žuvo. J

Naujos Anglijos lietuviai nepamirškime, kad atsilankymas ir parė- J 
mimas šio pikniko nubrauks nuo veido ašaras ne vienam Lietuvos Naš- < 
laičiui. kurie laukia musų pageibos. <

Bus gardžių užkandžių ir gėrim > iki valiai, taipgi visokių užkan- < 
džių. dešrelių, saldainių. Taipgi bus ir puiki Lietuviška Orkestrą, ku- J 
r: visus palinksmins ir tt. ,

Jžanga suaugusiems tik penkiolirią centų. Vaikams dykai. J
Kviečia visus A. L. T. S. l-mas Apskritys. <

— —" - ■ -------------------
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[ TcL South Boston 3520
, Residence University 1463-J 1

: S. N. hiiiutė-ShallM i
; IJETUVt MOTERIS 1
• ADVOKATt ;
> IM Broad way, So. Boston. Maan. '
• Room 2. ,

DR. J.MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 
Specialistas sekretnu ir chroniš

kų vyrų ir moterų ligų.
18 Parmenter St, Boston, Mass. 

(Prie Hanover St.)
Te). Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Piknikas dabai* Įvyks atei
nantį nedėldienį, 2 Augusto, 
nepaisant kad ir ledais lytų. 
Yra užtektinai didelė salė ir 
nuo lietaus bus galima pasi
slėpti. Platesnis pikniko ap
skelbimas telpa ant šio pus
lapio.

paplūdus jauna jo pati. Į ją ■ 
buvo suvarytos 4 kulipkos, 
o į jį—2. Abudu buvo jau 
negyvi. Kas prie tos trage
dijos privedė, nežinia. Jiedu 
buvo apsivedę vos tik 3 są-l 
vaitės.

Svarbus socialistų susi
rinkimas.

Ateinančios pėtnyčios va
kare “Keleivio” ofise bus 
svarbus LSS. 60 kuopos su
sirinkimas, į kurį prašomi 
atsilankyti visi nariai ir vir
šininkai. Susirinkimas pra
sidės kaip 8.

Dėl Pickwick kliubo katast
rofos apkaltinta 12 žmonių.

“Keleivyje” buvo jau sa
vo laiku rašyta, kaip ap
vaikščiojant “Fordžiula- 
jaus” šventę vidury nakties 
sugriuvo Pickwick kliubo 
namai ir tapo užmušta 43 
žmonės. Taigi dėl šitos ka
tastrofos grand jury apkal
tino 12 žmonių ir dabar jų 
byla prasidėjo. Manoma^ 
kad per tą bylą paaiškės 
daug įdomių dalykų apie 
Pickwick kliubą, nes tai bu
vo tamsus urvas, kur susi
rinkdavo visokie nakties 
paukščiai.

Tarptautinis mitingas prieš 
karą.

Pereitą nedėldienį ant 
Boston Common sodo buvo 
tarptautinis mitingas, kur 
buvo smerkiami karai ir agi
tuojama už palaikymą drau
giškų santikių tarp tautų. 
Mitinge buvo atstovaujama 
18 tautų. Buvo keliolika vi
sokių vėliavų ir viena tarp 
jų balta su parašu: “Lai ne
būna daugiau karų.”

PARSIDUODA MITCHELL 5 sė
dynių geras Automobilis visai pigia- 
Karais stori Trečioko garaožiuje an 

i 628---- 1-th Street.
P. VALIULIENĖ

i 139 Bouen St.. So. Bastin. Mass.

I
IIii 

_ i 
PARSIDUODA FRONTRUIMIO ! 

FORNIŠIAI. daiktai veik nauji, par-j 
siduida pigiai. Pamatyt galima po v! 
vakarais ir nedėliomis.
5 Burrell place. apačioj. So. Bostone. 

---- i

J

Mokinosi važiuot, užmušė 
moterį-

Žmonės sako: “Neturėjo 
boba bėdos, tai nusipirko 
kiaulaitę.” Taip atsitiko ir 
Ch. Staples’ui nuo Hunting- Į 
ton avė., kuris neturėdamas 
bėdos nusipirko automobi
lių ir išvažiavęs mokintis 
juo važiuot tuojaus užmušė 
moterį ant Braintree avė. Su 
juo buvo automobiliuje ir 
kitas vyras, kuris mokino jį 
važiuot. Abudu tapo areš
tuoti.

Į
I

SOUTH BO6TON
PARDAVIMAS UŽ SKOLAS

Atsibus Panedėly. Rugpiučio 3. 1925. 
3 vai. po pietų.

39-40-41-42 THOMAS BARK
Šitų keturių mūrinių gyvenamų j 

stubų padėtis yra šitokia:
39 Thomas Park turi tris apart- 

mentus, 11 kambarių, su 3 toiktais ir 
gesu;

10 Thomas Park turi du apartmen- 
tu. 11 kambariu. 2 maudyne.- ir gesą:

41 Thomas Park turi 2 apartmentu. 
13 kambarių. 2 maudynes ir gesą;

42 Thomas Park turi 2 apartmen
tu. 12 kambarių, 2 maudynes su gesu. 
Išviso yra apie 4600 pėdų žemes. Vi
sos šitos stubos parsiduos kaipo vie
na. Nepraleiskit progos, nes tai yra 
gražiausia vieta šioj apiclinkšj. Bus 
reikalaujama $500 rankpinigių lai!-.' 
pardavimo. Kitokias smulkmenas ga- ' 
lite sužinot iras

TnOMAS o. MeENANEY. 
AUCTIONEER

23 Mcridian St.. Ea*t Boston. Mass.
Toj. East Boston 0355.

I
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Adv. Bagočius išvažiavo 
į manevrus.

Pereitą nedėldienį adv 
Bagočius išvažiavo į Camp 
Devens, Mass., kur dabar 
daromi atsarginių Amerikos 
armijos oficierių manevrai. 
Jis sugrįš iš tenai 10 rugpiu- 
čio (Augusto). Jo ofisas te
čiaus neužsidaro, nes per tą 
laiką pasilieka jo stenogra- 
fistė. Porą vakarų į sąvaitę

; Butlegeriai žada užmušti 
O’Brieną.

District attomey O’Brien 
gavo nuo degtinės šmugel- 
ninkų iš Chelsea grasinanti 
laišką. “Jei tu nesiliausi 
Chelsea butlegerių persekio
jęs, tai tu busi nudėtas į 24 
valandas,” jie jam rašo. Bet 
aš tokių grąsinimų nepaisau, 
sako prokuroras.I 

i

Parsiduoda Krautuvė
Saldainių ir grosi rių. parsiduoda 

pigiai. Priežastis •— savininkas išva
žiuoja. Prie štoro yra du dideli kam- , 
bariai gyvenimui. <33)

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

PARSIDUODA BUČERNĖ IR <.R(). 
SERNĖ ant gero kampo tarpe dvieju 
didelių gatvių. Apieiinkč daugiausiai 
apgyventa lietuviais. Biznis išdirbta.- 
per ilgą iaiką. Parsiduoda pigiai Par
davimo priežastį paaiškinsiu pirkėju . 
Galima pirkt ir su namu. (:;] ,

Atsišaukit į “Keleivio" ofisą.

EKSKURSIJA!
Rengia So. Bostono Sandariečiai.

Nedėlioję, RUGPIUČIO AUGUST 9 D., 1925 m.
Laivu DANSONIA, kuria :ne telpa tūkstantis žmo
nių. Al. Žvingilo Orkestre grajis, visi galės links
mintis per visą dieną.

Laivas išplauks 10.00 vai. ryte, nuo Dorchester 
Avė., prie South Station. Pasistengkite gauti tikietus 
iš kalno. Tikietai jau parsiduoda “Sandaros” Adm. 
ofise, Lietuvių salėj ir “'keleivio” Redakcijoj. Visi 
kas gyvas nepasilikite n: mie! Bus smagiausis lai
kas šioje ekskursijoj iki : alos Rainsford. _ (32) 

Visus kviečia RENGĖJAI.

' Tel. South Boston 4000

Dr. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Broadway, So. Boston. Mass. 
S Ant antrų lubų
? VALANDOS:
/ Nuo 9 ryte iki 9 vakare.
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TELEFONAS 103?

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: noo S iki 4 po plotą, 

nuo 7 iki 8 vakaro.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.
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Tel. Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON, MASS.

! 
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BARGENAI KASDIEN
GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR MALIAVŲ

MES NUPIRKOM DAUG GELEŽINIŲ DAIKTU KRAUTUVIŲ 
per pastaruosius šešis mėnesius ir todėl mes galime parduot musų 
daiktus daug pigiau, negu kitos krautuvės šioj apielinkėj. 

l’ždyką pristatymas Didžiajam Bostone.
Ateikit į musų krautuvę šiandien ir sučėdykit pinigus. Kam mo

kėt daugiau?
SOUTH END HARDWARE CO.

1095 WASHINGTON ST.. 192 SHAWMUT AVĖ.
Arti Dover St. Eleveito Stoties Telefonas Beach 3353

BOSTON. MASS. ' 
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Rūtų Daržas
(RŪTA GARDENS)

Tai yra musų užvi rdintas plotas žemės, 
prie kurio priguli dailus ir gana gilus eže
ras, kuriame galima žuvaut ir maudytis.

30 akerių lygios žemės, gražiai apaugu
sios aukštais klevais, beržais, eglėmis ir ki
tais medžiais. Šitą žemę išrėžėm lotais, tin
kamais statymui vasarnamių arba šiaip stu- 
bų, ant pat vieškelio, prie Billings ir De- 
borah Sampson streetų, Sharon, Mass. dai
liausiam miestuko krašte tik

17 Mylių nuo Bostono
“Rūtų Daržas,” teisybę pasakius, taip at

rodo, kaip kampukas Lietuvos atneštas į 
Ameriką. — Tikrai butų džiaugsmas, jei šią 
vieta apipirktų ir apgyventų mūsiškiai — 
vien tik lietuviai.

Sveikatos J ieškotojai 
ypatingai turėtų pasiteirauti apie Sharon 
miestelį, nes tai yra aukščiausis ir sveikiau- 
sis miestas šioj daly valstijos. Pasiklausę 
daktaro persitikrinsit.

Namus Statysime 
tuojaus, nes musų architektai ir inžinieriai 
skubina kogreičiausia pabaigti planus. Pa- 
tirinėkit, kurie interesuojatės pasistatymu 
vasarnamio už mažą kainą ir ant visai leng
vų išmokesčių. Kreipkitės pas savininkus:

VINCENT A. JENKINS
6 Beacon St, Bo*ton, TeL Haymarkst 5840.

TITUS P. GREVIS
395 Broad way, So. Boston, Tel. S. B. 2340.

t

DR. H. M. LANDAU
Specialistas Kroatišką ir Sekretnu Ligą, Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
18 CHA M BERS ST., Tel. Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

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

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenejusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, r,uo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių” šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

f
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Bostoną ir visoj Mass. valsti- i 
joj automobiliai užmušė 11 
žmonių. Sužeistu buvo arti 
100.

ir subatoj po pietų žada ir j _ *er Paeitą . sąvaitę apie
_ _z. • »• • RnctriTio ir vnlcd? •jis pats atvažiuoti savo rei

kalų pažiūrėti.

Gatvekarių darbininkai ža
da streikuoti.

Bostono streetkarių tar
nautojai pareikalavo dau
giau algos. Dabar didžiau
sia konduktorių bei motor- 
manų alga yra 75 centai į 
valandą. Šitiek gauna tiktai 
išdirbę po 20 metų darbinin
kai. Kompanija tečiaus ne
tik nenori mokesties pakelti, 
bet nori da numušti po 7 
centus į valandą. Taigi da
bar eina derybos ir gali būt, 
kad darbininkai turės strei
kuoti. . _

REMERIS IR KARPENTERIS
Dirbam visokį darbą prieinamiau

sią kaina. ” (32)
MIKE RAMANAUSKAS

71 Bolton st.. ..So. Boston, Mass.

PLUNKSNAS. Pūkas. Padaska, 
Patalus, Kaldras ir visokias lovy irėd- 
nes. parduodam pigiausiai. Kreipkite* 
vpatiškai arba rašykit:

Didžiausia sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą. 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pa
kus.

European Feather Co. I
25 Lowdl StreeU Boetoių Mase. Kai

»
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Dr. Med. LEO J- PODDER iš Petrogrado 
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Cbambers SL, BOSTON, MASS.

k__ _____________ . __ _____________ —
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PERSIKĖLE l NAUJĄ VIETĄ S

P. J. Akunevičius I
LIETUVIS GRABORIUS i

Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit @8 
kreiptu.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS*. S 
820 E. 6th Si., So. Boaton, Mu*. Tel. S. B. 0183-W. %


