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Kirylas Pasiryžęs Užimti i KOVA SU WORCESTE- 
RiO BANDITAIS.

VVorcestery susidarė jau-

“JO DIDYBE“ TIKRAS 
AUTOKRATAS.

VOKIEČIŲ “ROKFELE
RIO” BANKROTAS.

1 Nelabai senai Vokietijoj

I UŽ $13,000,000 SIŪLO I 
TIKTAI $700,000.

Karo metu valdžia pasta
tė Sųuantame, netoli Bosto
no, dirbtuvę laivyno naikin
tojams daryt, ir pavadino tą 
fabriką “Victory Plant.” 
Įrengimas tos dirbtuvės atsi
ėjo daugiau kaip $13,000,- 
000. Pinigai buvo užmokėti

Socialistai Išgelbėjo PasaulįCARO TURTAI ATRAS 
H SIENOJ.

I

i nų banditų šaika, kuri pra
dėjo užpuldinėti ant kelių 
automobilius, plėšti restora
nus ir gazolino stotis. Tai 
šaikai vadovauja vaikėzas 
John Troy. Vieną tos gaujos 
banditų policija pereitą są
vaitę nušovė plėšiant ręsto- 

bėgo. Vėliaus šaikos vadas 
pašaukė telefonu policijos 
viršininką ir pasakė: “Ligi 
šiol mes ginklų nevartojom 
ir nieko nenUšovemj bet da
bar, kada jus užmušėt vieną 
musų narių, tai mes irgi ku- 
linlrti inmc nocicrn i 1 m ”

i 
I

Leningrade atrasti dideli 
buvusio Rusijos caro turtai. 
Jie buvo paslėpti sienoje 
tuose namuose, kur gyveno 
caro rubsiuvys Lidval. Da-

nuo

•• i j a i- •» ' vaivę nu&uvr pienam įcocvr-
Ju ^įtikinęs, kad bolševikų fouvo }abai garsus Stinneso raną, bet kiti šaudydami pa-
galas esąs nebetoli ir Rusi
jos liaudis laukianti caro.
Vokietijos mieste Kobur- 

ge, priešais tą pilį, kur ligi 
revoliucijos gyvendavo vo
kiečių princai, dabar gyve
na “Jo Imperatoriaus Didy
bė Kirylas VladimiroviČ, vi
sos Rusijos Caras.” Taip 
bent šitas Romanovų lieka
na pats save vadina, ir taip 
jį turi vadinti Visi laikraščių 
reporterei -'kurie nori su 
juo pasikalbėti^

vardas. Tas žmogus buvo 
vadinamas vokiečių “Rock- 
feleriu,” nes buvo begalo 
turtingas. Buvo sakoma, kad 
jis valdo visą Vokietiją. Jo 
turtų niekas nežinojo nei 
pradžios, nei galo. Bet nela
bai senai pats Stinnes mirė, 
o šį panedėlį bankai paėmė 
visus jo šeimynos turtus už 
$20,000,000 skolos. Auto
mobilių fabrikai Agoje, an
glių kasyklos Rūro krašte, 

________ s laivynas ant Rūro upės, gi- 
Kirylas yra įsitikinęs, kad f}08, hoteliai — viskas tapo 

carui Mikalojui II žuvus,; išparduota už skolas. 
Rusijos sostas dabar pri- ---------------
klausąs jam, Kirylui. Taip TURKIJOJ PANAIKINTA 
tiki ir jo rėmėjai, kuine spie-! DRAPANŲ CENZŪRA.

Turkijoj tapo panaikinta 
policijos cenzūra ant mote-

bar šitas žmogus gyvena iš visuomenės iždo. Dabar 
Paryžiuje ir turi tenai ban- dirbtuvė nereikalinga, 
ką. Sienoje buvo įmuiytas valdžia ją parduoda. Ją nori 
seifas, kuris nuo revoliucijos į atpirkti tie pa‘i«. ‘^i»' t;.pro- 
laikų buvo uždarytas ir nie-' centiniai patriotai,” kurie ją 
kas nežinojo, kas jame ran-1 pastatė. Bet ar žinot, kiek 
dasi. Tik šiomis dienomis i jie už ją siūlo? Vienas andai 
namų komitetas nutarė tą pasiūlė $250,000. o kitas pa- 
seifą atidaryti ir sudėti te- siūlymas dabar buvo $700,-

UŽMUŠTAS LATVIJOS 
MINISTERIS MEIERO- 

VITZ.
Pereitą nedėldienį auto- 

mobiliaus nelaimėj Rygoje 
tapo užmuštas Latvijos už
sienio reikalų ministeris Me- 
ierovitz. Jis išvažiavo su sa
vo šeimyna pasivažinėt, au
tomobilius paslydo ir nuvir
to nuo pylimo.

ma- * _

TĄ PARODO ANTRAS 
INTERNACIONALO 

SUVAŽIAVIMAS.

ir

lipkų jums nesigailėsim.” Ir nai savo knygas. Seife pasi- 000, beveik 20 kartų ma-'
tai pasakęs uždarė telefoną.'rodė galybė aukso, sidabro, žiau, negu jie paėmė už jos ŠOVĖ TEISĖJĄ, UŽMUŠĖ

VVnrnDcforic rlaimorrin ii* ! PAŠARINIDabar netik Worcesteris, 
bet ir visa Massachusetts 
valstija sujudo tuos bandi
tus medžioti. Saugojami vi
si keliai. Policijai įsakyta 
šaudyt juos iš pamatymo.

deimantų ir kitokių brang- 
menų. Vienoj dėžėj atrasta 
47 auksiniai daiktai mėli- 
nais deimantais išdabinti. 
Kai kurie deimantai sveria 
po 338 karatų ir netuii sau 
kainos.

čiasi apie jį. Jie, žinoma, ti- [ 
kiši tapti ministeriais ir kito- 
k.ąis JO padėjėjais, kada ji- fekyJdrapanM. Nuo šiol tur. 
sai užimsiąs sostą. i - - -

Nors Kirylas nėturi da nei 
imperijos, nei sosto savo im
peratoriškai sėdynei, tečiaus 
jis jaučiasi ir elgiasi kaip 
tikras autokratas. Viskas, k3 Z žemteTki*^ 
tik ps sako ar daro, rodo jo * *
tvirtą įsitikinimą, jog ateis 
ta diena, kada bolševikai 
bus išvyti ir jis bus visaga
linčiu Rusijos valdonu.

“Ar Jūsų Didybė turi ži- dėjo degti Montrealo mies- 
nių apie tai, kurion pusėn tas. Ugnis kilo iš garažo, 
bolševikų valdžia eina—(Buvo didelis vėjas ir lieps- 
stipryn ar silpnyn?“ pa- n(>stapo greitai išpustos ir 
klausė Kirylo Bostono He- pasiekė kitas triobas. Apie 
raldo korespondentas. i vidurnaktį degė jau keli blo-

“Visos musų žinios iš Ru- kai. Ugnis buvo matyt vi- 
sijos rodo,” atsakė Kirylas, sam mieste. Žmonės išbu- 
“kad tenai viešpatauja labai dinti iš miego bėgo pusnuo- 
didelis nepasitenkinimas. Ir giai, nespėdami iš namų me
tas lengvai suprantama, nes ko pasiimti. Gaisro^ gesini- 
Rusija tapo nustumta ketu-. labai trukdė mažas van- 
rius šimtmečius atgal.“ jdens spaudimas. Rašant šią

Korespondentas p^stebė-, žinią gaisras da siaučia, 
jo, kad Anglijos darbininkų'

’ ‘ ’ j! 
kitą. Kiiylas nusijuokė iro-j
delegacija praneša visai ką

niškai ir pridūrė:
, “Taip, mes tą raportą irgi 

skaitėm. Jis yra juokingas. 
Jis yra tyčia paruoštas Ang
lijos žmonėms. Jame net 
skaitlinės nesutinka.”

“Ar Jūsų Didybė mano, 
kad permaina Rusijoj įvyks 
staiga, sukilimu, ar per evo
liuciją?”

“Tik jau ne per evoliuci- 
i‘ą. Veikiausia per staigų su
kilimą iš vidaus, su pastu- 

mėjimu iš lauko. Pati Mask
va stipri ir raudonoji armija 
gerai ginkluota, bet žmonės 
nepatenkinti ir dirva per
versmui pribrendus. Reikia 
tik užtikrinti Rusijos žmo
nes, kad jie gaus iš lauko pa
ramos, ir jie tuojaus sukils.”

Paklaustas, kaip jis mano 
atsisėdęs ant sosto Rusiją 
valdyt su parlamento pagal-’ 
ba, ar be, Kirylas atsakė: 
“Caras yra pats parlamen
tas.“

PAKORĖ 7 STACK’O UŽ
MUŠĖJUS.

šį panedėlį Egipto miesto 
Cairo tapo pakarti 7 egiptė- 
nai, kurie andai užmušė an
glų general-gubematorių 
Stack’ą. Tokios bausmės už
mušėjams reikalavo Angli
jos valdžia.

kų moterjs ir merginos ga
lės rėdytis kaip joms patin
ka. Ligi šiol turkės turėjo 
dėvėti senoviškos mados rū
bus, kurie uždengdavo jų

GAISRAS MONTREAL 
MIESTE.

Šio panedėlio naktį pra-

PER 6 MĖNESIUS PABĖ- 
i GO 1,148 MERGINOS.

Per 6 pastaruosius mėne
sius New Yorko mieste pa
bėgo nuo tėvų 1,148 mergi
nos nesukakusios da 21 me
tų amžiaus. Surinktomis po
licijos žiniomis, pabėgimo 
priežasčių yra visokių, bet 
svarbiausios esančios šios 
keturios:

1. Ateivių dukterų nusi
statymas, kad tėvai negali 
jas versti gyventi sulyg atsi
vežtų iš užjūrio papročių.

2. Sulaižytais plaukais vi
liotojai automobiliuose, ku
rie visada vilioja jaunas 
mergiščias važiuoti su jais.

3. Nenoras klausyti moti
nų, kurios nori išauklėti sa
vo dukteris į geras šeiminin
kes.

4. Stoka draugiškumo tar
pe vaikų ir tėvų namie.

ŽADA PALEISTI IŠ AR
MIJOS 10,000 VYRŲ.
Washingtono valdžiai pro

jektuoja paleisti iš armijos 
apie 10,000 vyrų, kad suma
žinus valstybės išlaidas. Bu
sią paleista apie 2,000 ofi-

40 ŽMONIŲ ĮKRITO 
Į JŪRES.

Boothbay Harbor, Me.— 
Išlipant iš laivo vasaros va- 
kacininkams pereitą sąvai
tę čia* sulužo prieplaukos 
platforma ir apie 40 žmo
nių, tarpe kurių4>uvo daug 
dailiai pasipuošusių moterų 
ir merginų, sukrito į šaltą ir 
aliejuotą jūrių vandenį. Kilo 
baisi panika ir klyksmas. 
Vanduo toj vietoj gilus, 
dugnas kojomis nepasiekia
mas, todėl nevienam teko ir 
atsigerti suraus skystimo. 
Tečiaus visi buvo išgelbėti ir 
niekas neprigėrė.

ALAUS YRA | VALIAS.
Nežiūrint visų prohibici- 

jos pastangų, svaiginamų 
gėrimų Amerikoj netrūksta. 
Įvežimas geros degtinės iš 
užsienio pastaruoju laiku 
kiek apsunkinta, tai užtai 
Amerikos bravorai pradėjo 
daryt svaiginantį alų. Lo- 
well, Mass., esąs didžiausis 
alaus šaltinis. Į 30 paskuti
nių dienų prohibicijos agen
tai suėmė 6,000 bačkų alaus, 
ir jis visas esąs iš Lowellio 
bravorų.

I SPROGDYS RUSŲ 
KOPLYČIĄ.

Rygos miesto valdžia 
tarė susprogdint rusų kop
lyčią, kurią caro vyriausybė 
buvo pastačius ties gelžke- 
lių stotimi. Pirma buvo ma
nyta nukelti koplyčią į rusų 
kapines, bet pasirodė per
sunkus darbas, todėl nutarta 
ją susprogdinti. Rygos rusai 
protestavo, bet tas nieko 
negelbėjo. Su bažnyčiomis 
tankiai taip būna: vieni jas 
stato, o kiti griauja.

BULGARIJA IR JUGO
SLAVIJA NUPIGINO 

VIZAS.
Tarp Amerikos ir Bulga

rijos padaryta sutartis nupi
ginti viena kitos piliečiams 
mokestį už pasportų vizas 
iki $2. Pirma buvo mokama 
$10. Jugoslavija irgi padarė 
tokią pat sutartį su Ameri
ka.

nu-

Darbininkų ir socialistų 
Tarptautinis Kongresas 

Marselėj pasmerkė 
kapitalizmą.

Rugpiučio 22 dieną Mar
selėj, Francijoj, atsidarė 
Antras Darbininkų ir Socia
listų Internacionalo Kong
resas. Pirmas kongresas bu
vo dveji metai atgal Ham
burge, kur Antrasis Intema-

Marselės kongrese šian
dien dalyvauja visų šalių 
darbininkų ir socialistų at
stovai. Amerikos Socialistų 
Partiją atstovauja Bergeris 
ir Hillquitas.

Kongresą atidarius skai
tomas Internacionalo sekre
toriato prirengtas raportas, 
kur išparodyta, kokią svar
bią rolę socialistai sulošė pa
laikyme tarptautinės taikos 
Europoje. Pabaigus kapita
listams didžiąją žmonių 

. skerdynę, Didžiuoju Karu
t - j u Mu.r" vadinama, buvo pasirašyta 

Versalės taikos sutartis; te- 
. . . - . * čiaus vietoj taikos, šita su-t
jai vadovaująs prof. Matu- tartis da labiau supainiojo 
.....Visų pirma bus tyri- tarptautinius santikius. Vo- 

kietija buvo atsisakius mo
kėti aliantams karo kontri
buciją, aliantų armijos iš 
naujo užėmė Vokietijos že
mes ir daug jau nereikėjo, 
kad prasidėtų iš naujo visuo
tina skerdynė.

Tečiaus jeigu prie naujos 
katastrofos nepriėjo, tai 
ačiū tiktai Anglijos Darbo 
Partijai, Franci jos Socialis
tų Partijos laimėjimui rin
kimų ir energingam darbui 

I Vokiečių Socialdemokrati- 
! jos, kuri privertė savo šovi
nistus nusileisti ir taikytis. 

‘‘ ; Taigi ačiū Anglijos, Franci- 
jos ir Vokietijos socialis- 

jtams Europa buvo išgelbėta 
! nuo didžiausio chaoso, prie 
kurio ją buvo privedusi 
plėšrioji kapitalistų politi
ka.

Internacionalas tečiaus 
pabriežia, kad kapitalizmas 
da nėra apgalėtas ir jis pa- 

nauju karų šaltinis

pastatymą! PAŠALINĮ ŽMOGŲ.
Tai ve, ką reiškia “šimto j Los Vegas miestely, Mek- cionalas buvo atgaivintas, 

procentų“ patriotizmas! j sikos pasieny, vietos laikraš- 
--------------- čio redaktorius Magee šovė 

REKINAI ATAKUOJA i karčemoj apskričio teisėją 
ŽUVIS.-------------- ; Leahy, bet pataikė kitam

Bostono ir apielinkės žve-, žmogui ir užmušė jį. Antru 
i jai pasakoja, kad dabarti-' šuviu jis peršovė teisėjuiI

AUSTRALIJOJ STREI
KUOJA LAIVŲ DAR

BININKAI.
Australijoj dabartiniu lai

ku streikuoja apie 1,500 lai
vų darbininkų. Jie reikalau
ja tokios algos, kokia moka
ma Anglijos laivų darbinin- dą-žuvį. Velkant jam tą Žu
kams. Streiko dėlei dabar vį prie laivo, ją užpuolė re- 
Australijos uostuose stovi kinai ir pradėjo ryti. Net

niu laiku jūrių pakraščiais i ranką. Muštynes pradėjo 
pasirodė labai daug rekinų į teisėjas, politinis redakto- 
(sharks), kurie esą taip ai- į riaus priešas, 
katai, kad užpuolą pagautą 
žuvį. Nuo vieno laivo žvejas 
išsiirė valtimi parsitraukti 
pasmeigtą ant harpūno kar-

sulaikyta daugiau kaip 50 
laivų.

JAPONAI ĮDEDA SACHA- 
LINAN $10,500,000.

Koncesijų komisija Mask
voje gavo žinių, kad Japoni
joj susidarė dvi kapitalistų 
kompanijos su $10,500,000

žmogui pasidarė pavojinga 
būti valtyje, ir laivas turėjo 
greitai ji įtraukti. Pagauta 
žuvis buvo visiškai rekinų 
suėsta.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Perth Amboy, N. J. — Du 

ginkluoti banditai pereitą 
‘ i čia Perthkapitalo išnaudojimui ang- sąvaitę užpuolė čia Perth 

lies ir aliejaus šaltinių ant Amboy Trust Company ban- 
Sachalino salų. peršovė speciali banko
..............:____ ” ..______ policmaną ir pagrobę $14,- • • _ n — T1* • •
Sachalino saly.

—
! RUSAI TYRINĖS LEDŲ 

OKEANĄ.I
Iš Archangelsko praneša

ma, kad iš tenai išplaukę du 
1 laivai, “Kupava” 
mansk,” T 

1 Okeanui tyrinėt. Ekspedici-

sevic.
nėjamas vakarų pakraštis 
salos Nova ja Zemlia (Nau- 
jažemis).

UŽMUŠĖ JAU DEŠIMTĄ 
POLICMANĄ.

New Yorke pereitą sąvai
tę buvo nušautas da vienas 
policmanas kovoj su plėši
kais. Tai jau bus išviso 10 

' policmanų, kritusių iš ban
ditų rankų nuo 1924 metų 
pradžios.

REIiKiAnJjuviA‘'000 pinigų Pabė£°- Pinigai 
LIZUOTI BANKUS. ; buvo atskaityti ir siunčiami

Streikuojantįs bankų tar- statybos firmai, kuri stato 
nautojai Paryžiuje pareika- Į $5,000,000 tiltą per Raritan 
Javo, kad valstybė paimtų upę. Banditai pabėgo auto- 
bankus savo kontrolėm ki-. mobiliuje, kuris laukė jų ne- 
taip jie neisią atgal prie dar-'toli. Peršautas policmanas 
bo. | vėliaus mirė.

HAYTI KONSUL1S U2S1-- $55,000 ŠEPETY BATAMS 
MOKĖJO $1,000 i ŠVEISTI.

I PABAUDOS. Muitinės viršininkai Syra-
Haytį respublikos konsu-'cuse mieste areštavo du žy

lis Lebosse, kuris gyvena dėlių, kuriedu bandė įvežti 1 --------------
Manchestery, N. H., šį pane- iš Kanados kontrabandos IŠPLĖŠĖ UŽ $250,000 
dėlį užsimokėjo $1,200 pa-'keliu $100,000 deimantų, 
baudos už apgaudinėjimą i Pas vieną jų atrasta šepetys

SPROGO ARMOTA IR 
UŽMUŠĖ 8 KAREIVIUS.
Camp Grant stovykloj,I j, 

netoli Rockfordo, III., šį pa- 
nedėlį sprogo armota, už- 
mušdama 8 juodveidžius 
kareivius, šeši kiti buvo 
sunkiai sužeisti.

DEIMANTŲ.
... . , t* • v x Keturi banditai Chicagoj sliekąmuitines valdininku Jisai batams šveisti, kūno ranke- užpuolė Užarus & Weil.anttoliaus.TodelDarbinin- 

bande įgabenti kontraban-.noj buvo išgręžta skylė ir C H branemenų firmą, su, kų ir Socialistų Internacio-

i4

dos keliu daug gėrimų, per-'pridėta $55,000 vertės d ei- 
I mantų.
i
t
i
I

fumų ir cigarų.

BOLŠEVIKAI UŽDARĖ 
KALĖJIMAN ARCHI- 

VYSKUPĄ.
Bolševikų teismas Minske 

nuteisė trims metams kalėji
mo arcivyskupą Melchize- 
daką už trukdymą valdžiai 
kolektuoti bažnyčių turtus 
1921 metais. Su arcivyskupu 
buvo nuteisti 5 mažesni dva
siškiai.

varė į kampą savininkus ir nalas turi būt visuomet ant 
tarnautojus, išplėšė seifus ir sargybos, daboti pasaulį nuo 
pasiėmę už $250,000 dei- i karo pavojų, ir tuo pačiu lai- 

i mantų ir kitokiu brangme- i ku eiti prie socialistinės 
nų, pabėgo. 1 tvarkos, kur karai bus visai

_________ į negalimi.
3O’a°°i.FhRMŲ M^ŽIAtU UNGURYS (KANDO

• Ar-wrOL- ,'lepavt MERGINĄ,
menus ls Wash1ngtono skcl-l Besimau(|ant ^rės(. Ues 
ba, kad per pereitus metusMasį (
farmų skaičius Suvienytose,^^ u
Valstijose sumažėjo ant • f L1 17
30-000. 25,000,000 aknj dir;
bamos žemes dabar guli{na<z*lha <hnv n vienas w_ 
dirvonais.

STORŲ MOTERŲ 
PARODA.

New Yorke šį panedėlį 
buvo storų moterų paroda 
ant Coney Island. Už di- 
džiausį storumą dovaną lai
mėjo p-lė Dollie Marie Jem- 

•sen iš Jersey City. Ji yra tik 
'22 metų amžiaus mergina, 
bet sveria 622 svaru. New 
Yorke sulužo du automobi
liai pakol atvežė ją į paro
dos vietą. •

TROKAS SUSIRĖMĖ SU 
TRAUKINIU.

Medfielde, netoli Bosto-

. Merginai į 
pagalbą pribuvo vienas vy
ras, kuris rado ungurį apsi
vyniojusį apie šlaunį.

PRASIDĖS 500 KOMU
NISTŲ BYLA.

Nedideliame Tirnovos 
miestelyje, Bulgarijoj, neuž
ilgo žada prasidėti komunis
tų byla, kurioje kabinamųjų

SPROGO LAIVAS SU 
ŽMONĖMIS.

Ties Newport, R. I., perei- 
no, šį panedėlį trokas susi-. tą sąvaitę sprogo ekskursi- 
• - - 1 ♦ ’ ’ — . - Ant New Yorko rubsiuvių, kurie

‘ ____ *1_1_ ______ —___I— T__A________ Af___ ___

▼u*. iiviiuviiKM naip pim-.uaoi u»pv iiuoauujs vyitu £>&- iucums i can.viiuiii%«*i miYcnc u uauKinio vagone, su ku- į mušti ir 100 sužeista; pas-li>adies Garment VVorkers 
nydamas mažina valdžios ke iš New Yorko. Jisai gabe- Stabulinskio valdžią ir nu- nuo įvyko nelaimė, buvo 25 kui iš sužeistų da 26 mirė, j Unijos, nutarė įgalioti savo

- - - • ’ • ~ patį Stambulinskį. pasažieriai. Katastrofoj 3, taip kad išviso žuvusių pasi- centro komitetą skelbti
žinti savo frantams milio- bandos keliu ir"prohibicijos'Liudininkų valdžia turi apie žmonės buvo užmušti ir 8 darė 50. Nelaimės priežastis streiką kur tik jis niatvs rei- 
rJzrizz; agentai jį nušovė. 10,000. sužeisti. buvo supuvęs laivo katilas kalą.

PROHIBICIJOS AGENTAI 
NUŠOVĖ BUTLEGERĮ.

cu nMI ivjv iiv, e| pcuirurij irunao mim-.

vra arti 500 žmonių. Jie bu- kūlė su traukiniu. Troku va-nis laivas “Mackinac.
.... ___ _____ 1.-:^ Kino ______________ «« 1 .... . . , l.1.......  04cienų ir apie 8,000 karei- Kanados pasieny aną- vo areštuoti po to, kaip 1923 žiavo 11 darbininkų 

vių. Prezidentas kaip įma-;dien tapo nušautas Otto Es- metais reakcininkai nuvertė o traukinio vagone

30,000 RUBSIUVIŲ NU
TARĖ STREIKUOTI.
Trisdešimts tūkstančių

.- vo areštuoti po to, kaip 1923 žiavo 11 darbininkų j darbą,1 vietos buvo 24 žmonės už- priklauso prie International

išlaidas, kad galėtų suma- no per sieną degtinę kontra- žudė patį Stambulinskį. pasažieriai* Katastrofoj
*J—A? ______ ________ a   - 1 90 o «•«••• ‘ • • 1 _ _ _ 1 _ a y — —. ž  • ▼ * • w » . • «

nieriams mokesčius.
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;ū Į APŽVALGA
“SOCIALDEMOKRATAS” 

KONFISKUOTAS.
Krikščioniški bašibuzu- 

kai Lietuvoje jau nusimetė 
demokratybės skraistę, ku
ria jie dengė ligi šiol savo 
murziną veidą, ir parodė vi
są savo prigimties šunišku-1 
mą.

šią savaitę mums piane- 
šama iš Kauno, kad šitie nie- 
kadėjai užpuolė “Socialde
mokratą” ir, vos spėjus išeiti 
jam iš spaudos, konfiskavo 
visą 32-ro numerio laidą. 
Konfiskavo dėl dviejų visai 
nekaltų straipsnelių, kurių 
vienas buvo antgalviu “Ne
jaugi sąžinė graužia?” o an
tras — “Protesto rezoliuci- 
ja-’ _______ ______________ __

Kad Amerikos lietuviai stoti su visos Rusijos liaudi- 
žinotų, už kokius dalykus įp kartu su ja griauti caro 
klerikališkt kiaulės smaugia valdžią, 
pažangią spaudą, mes čia 
paduosime abudu tuodu ra
šinėliu.

Straipsnelis “Nejaugi są
žinė graužia?” skambėjo 
taip:

“‘Lietuvos žinių’ 167 Nr. 
Kauno miesto ir apskrities vir
šininko raštinė užginčija fak
tus apie neregistravimą Socia
listinei Moksleivijai Remti 
Draugijos Įstatų, ir apie neiei- 
dimą bravorų ir lentpiuviu 
darbininkams susirinkimus 
laikyti.

“Kuriems galams ginčytis ? 
Juk tos žinutės yra teisingos. 
Tą žino ir ponas Viršininkas su 
savo rastine. Minimi darbinin
kų susirinkimai buvo šaukiami 
birželio mėnesy (24 ir 27 d.) ir 
išdidžia rezoliucija, ‘nesutinku’ 
—uždrausti.

I

“Taip pat ir Socialdemokra
tinei Moksleivijai Remti Dr-jos 
įstatai buvo atmesti, ir tik 
daug vėliau, po ilgu gintų, įre
gistruoti.

“Apart to, jau antru kartu 
atsisakyta registruoti Profesi
nių Sąjungų Centro Biuro įsta
tai. (Gal sakysite, kad ir čia 
prasimanymas?)

“Apskritai, jokia darbinin
kų socialistinė organizacija be 
teismo neregistruojama.

“Prisieina manyti, kad uei 
visų šių darbų p. viršininko 
sąžinė (jeigu jis jos turi) ne
rimsta ir per savo raštinės aiš
kinimus jis nori visuomenei pa
siteisinti. Bet tai bergždžias 
įdarbas. šiandien kiekvienas ži- 

-bijOįį^<b£fefcuvoje viešpatauja 
'■ žiauri klerikalų diktatūra, ir 
f. vienas iš tos diktatūros pa

klusnių vykintojų yra ir Kauno 
' miesto ir apskrities viršinin

kas Morkus.” • < i *

v O “Protesto rezoliucijos”
; turinys buvo šitoks:

“L. S. D. P. Betygalos orga- 
f -nizacijos narių ir prijaučiančiu 

, susirinkimas liepos 26 d„ ii- 
- klausęs pranešimo apie kleri
kalų smurto darbus kaip pa-

■ čiame Seime, taip ir rišame 
'krašto valdyme, reiškia savo 
•griežtą protestą ir skelbia 
■tiems tamsos apuokams žutbu-

Vie»as midn- i
■gus atvirame ore, nės jiems 
' pakanka vietos mitingams 
bažnyčiose. Jie užgniaužė opo
zicijos spaudą tam, kad jų pa- 
vių laikraščiai galėtų laisvai 
meluoti ir šmeižti.

“Mes protestuojame prieš 
'tuos smurto darbus ir reika
laujame spaudos, susirinkimų 
vvžymo ir mirties bausmės 
įvedimo įstatymus atšaukti.

“Draugui Bieliniui, uoliai 
*ginančiam Seime liaudies tei- 
įses, ir kitiems nukentėju- 
siemš opozicijos atstovams 
^reiškiame gilios užuojautos. i 

“Šalin smurtininkų viešpa- 
tarimas!, - . < |

■ •“Tegyvuoja darbininkų ir ...... . a
mataiemiy raHS. Lietuvoj,: jos Muzejas m nuauntęs

-Tegyvuoja socMismKr ę*"!1*1,
tyrinėti. Šita ekspedicija bu-

.4fel aukščiau paduoto straip- mokslininkų

snelio tapo konfiskuota visa 
laikraščio laida, pridaryta 
organizacijai nuostolių, ir 
da užvesta byla, kuri be bau
smės veikiausia neapsieis.

Tai ve, prie ko priėjo 
“laisvoji” Lietuva!

1905 METŲ REVOLIUCI
JOS PAMINĖJIMAS.
šįmet sukanka 20 metų 

nuo to laiko, kaip prieš caro 
Mikalojaus valdžią kilo pir
mutinė revoliucija 1905 me
tais. Tų pačių metų rudenį 
(23 lapkričio senuoju kalen
dorium ) Vilniuje įvyko di
dis lietuvių tautos seimas, 
kur suvažiavę musų liaudies 
atstovai iš Vilniaus, Kauno 

' ir Suvalkų gubernijų nutarė

mis tam tikrą 'uuut-’ • y 
kurios turėjo būt vedama, 
tyrimo darbas. .

Bet šiomis klienomis Mon
golijos sostinės 
džia pramšė ainerikieciiĮ 

i ekspedicijos viršininkui 
|Andrews’ui. kad jo 
I dicija turi tuojaus peiuatm-

. karo stoviui Kostas Liutkus 
i ir Pranas ŽukaiBkas.

•Socialdemokratų partiii 
patraukta teisman už išlei
dimą atsišaukimo dėl kleri-

' me, ir 
savo 1 
mams atėjua.

i

smurto Sei-

l

I

Ar Stipri Yra Sandaros Partija? 
daug jin suaukuoia? Tai vis 
neva sandariečiy padaras, 
sandariečių sutvertas. O pir
meivių moksleivių atsišau
kia galybės, kad juos sušel|>- 
ti, kad neduoti jiems nu- 
grimsti į prapulties žaban
gus, kad duoti jiems pabaig
ti mokslą ir paskui atsilygin
ti tam pačiam Kultuvas Fon
dui ir sykiu savo tautai. Ir 
kibk žinau, tai tik mažomis 
sumomis sušelptas vienas ar 
du moksleiviai. Tas pats 
Sandarus organas veik kas 
savaitė pripildyta^ šmeiži
mu savo politikos priešų, o 
apie TMD., apie Kultūros 
Fondą nei žodelio.

Galima būt prirašyti de
vynias galybes anie mano 
draugų, Sandaros nariu, 
silpnybes ir klaidas, bet jau 
iš paduotų šių faktų rodos 
galima suprasti, kad Ameri
kos Lietuvių Tautine San
dara stovi visais žvilgsniais 
labai silpnai ir tas jų pagy
ras kiekviename “Sanda
ros” numeryje tik užduoda 
skaudulį tiems senesni em- 
siems Sandaros nariams, ku
rie darbavosi jos sutvėrime, 
palaikyme ir tęsime darbų, 
o dabar naujieji nariai, pui
kybės ir tinginystės apimti, 
tik užsiima tuščiais ginčais, 
jausmų erzinimais. Visos 
kultūrinės musų įstaigos ap
leistos. Kada gi tam bus ga
las? Kada gi išnyks bolševi
kiškasis būdas šmeižti savo 
politiškus priešus, kurie tą 
patį darbą dirba ir kovą ve
da, ką ir Sandara arba Lie
tuvoje liaudininkai su so
cialdemokratais? Sandaros 
organas dažnai mini liaudi
ninkus, Jaunimo Sąjungą... 
Beabejo skaito ir “L. ži
nias” su “L Ūkininku.” ,Ąr 
ji matė nors viename tų laik
raščių numeryje tuos plūdi
mus, pravardžiavimus, ko
kius ji, “Sandara”, vartoja. 
Ne. Ji nematė. Taigi nors 
persiimtų valstiečių liaudi
ninkų ir Jaunimo-Sąjungos 
dvasia ir darbais. Persiimtų 
ta dvasia, kuri viešpatauja 
“Kultūros” Bendrovėje. 
Ten, tame “bendrame fron
te,” sutinka ir veikia ir liau
dininkai ir socialistai, o tam
sos-priešai (F. Kemėšis) net 
permato sau pavojų. Kodėl 
pas mus kultūros darbe ne
galima dirbti iš vieno ir stip-

Lietuvos Įvykiai birželio jos įsikūrimo ir dabar tebe-
20 dienos ir taipgi pilnulė- dirbu, nors jau mažiau, mat

>* jai atimta teki Matyti lis užviešpatavimas klerika- jau atsiranda jaunesnių. Bet; 
kandidatų sąrašą rinki- lų visose Lietuvos respubli- tokius žvgius tų “jaunesniu”

dicija turi tuojaus maBBBaB^j^ kas įstaigose verčia Ameri-
ti savo darbus ir Susikowqwomkavęs viso- koa lietuvius pagalvoti apie
Mongolijos lauKan. valu ; kiais šmoteliai* ir netekta Lietuvos likimą. Pažangus, 
sako, kad amenkieci; i, liaudies pvitikėjimo, kieti- solidarus ir laisvę mylintieji 
dirbdami moksio itaroą, kalizmas jaučia sau žmonės masto-įieško tokių 
kartu darė topogrefi.H* pia- Vėliausi rinkimai į savvvaL dalykų, tokių būdų, kad vi- 
—- ,;vjans ir turėjo jybes jau parodė, r—

klebonijų politikierim Į lietuvius paskatinus prie
nės nebalsuoja. Šiauliuose darbo ir ypač šiame momen- 
ir kitur daugiausia laimėjo pažangiemsiems susivie- 
socialdemokratai. Ateis Sei- mjus rengti prakalbas, mi
mo rinkimai, ir klerikalai tingus, protestus, ir, svar-

Sandaros narių ir veikėjų 
negaliu pakęsti ir užuot, kad 
tai rašyti “Sandaroje,” tu
riu kreiptis prie “Keleivio”, 
kurks beabejo suteiks \ietos 
šiuos žodžius išsireikšti. O 
jei ir kreipčiaus prie “Sanda 
ros,” tai tikiu, kad ji neįdės 
šių mano žodžių, taip kaip 
neįdėjo trumpų pranešimų 
apie rengiamus pas mus 
Lawrence mitingus (pas 
mus, mat, Sandaros kuopa 
sykiu veikia su socialistų 
kuopa, kad kuodaugiau pa
sidarbavus ir parinkus aukų 
savo draugams Lietuvoje).

Taigi, ar stipri yra Sanda
ros Partija (Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sandara) ? 
Atsakymas yra lengvas: or
ganas nei kartą oficialiai 
nepranešė, kiek kurioje kuo
poje yra narių (pilnų, vei
kiančiųjų, užsimokėjusiųjų 
savo duokles). Jei neprane
ša, tai reiškia, kad jų yra 
mažas skaitlius. Čia jau L. 
Socialistų Sąjunga yra sąži
ningesnė, nes ji nesenokai 
“Naujienose” pranešė.

Ar stipri Sandaros Partija 
(kurios globoje yra Politiš
kas Fondas), kuri sakosi 
turinti savo pasekėjų tarp 
Amerikos Lietuvių 99* <, ir 
dar iki šiol Politiškas Fon
das menkutėlis... Kuopose 
nariai Politiškam Fondui 
nesidarbuoja, neaukuoja.

“Naujienose” ir “Vieny
bėje” buvo pranešta, kad at
silankiusiam Valstiečių Liau 
dininkų Sąjungos atstovui 
sandariečįai ar jų pasekėjai 
kai kur kenkią... Tuoj tą. pa
sigavo Sandaros- organas ir 
redaktorėlio lupomis ne
gražiai iškoliojo “Naujie
nas” (“Vienybei’ teko 
švelniau). Aš asmeniniai 
nežinau ar kur nors Ma
kauskas turėjo priešų iš 
Sandaros narių ar jų prijau
čiančių tarpo. Bet mažas 
pasidarbavimas ir maža su
ma surinktų aukų rodo, kad 
Makausko misijai sandarie
čiai darbo ir triūso mažai 
padėjo, o jei jau dirbo ne- 
energingai, tai galima su
prasti, kad jo misijai nepri- 
jausta. Politiškas Fondas iš
duos atskaitas ir matysime

nūs karo tikslams ir tuieju 
savo tarpe nužiurėtinų mili- 
taiiu žvilgsniu žmonių.

Darbartine Mongolijos 
valdžia buvo sudaryta >u- 
lyg Maskvos plano irtebėia __ ,
bolševikų kontrolėje. Nuo- gaij būt visiškai iš savo šiltu A Al HATI’O y^uvvL'a I nzon i •«. •
pereitą vasarą padaryti 
ta valdžia sutartį, ta: L' 
ministeris ir kiti ; *
valdžios valdininkai buvo 
tik ką išžudyti ir pusė šalies 
gyventojų sugrusta į kalėji
mus. Andreu s vėliaus para
šė apie tai Amerikos spau
dai, ir nuo to laiko jo >anti- 
kiai su Mongolijos valdžia 
buvo labai nedraugiški.

L______v . T.
met Andreus nuvyko t rgon 

‘ i su 
tai karo

t

FRANCUOS SOCIALIS
TAI ATSISAKĖ REMTI 

VALDŽIĄ.
Francijos socialistų parti

ja, kuri prie Herrioto kabi
neto buvo prisidėjus prie 
kairiųjų bloko ir rėmė libe
ralę valdžią, dabar nutarė 
nuo to bloko atsimesti ir 
buržuazinės Painleve val
džios neremti.

dybes jau parodė, M sus Amerikos pažangiuosius

nes

vietų iššluoti; klebonijoms 
ir klmstonąms gali būtatim
ti dvarai, o kunigams ir vys- 

senosios kupams gali būt panaikin- 
” tos riebios algos išbiednų 

žmonelių kišenių.
šito Lietuvos juodvar

niai baisiai bijosi, ir dėlto jie 
pradėjo taip dūkti. Nors 
smurtu prieš liaudies valią 
jie ilgai siausti negalės, bet 
vis dėlto jie gali pridaryti 
daug blėdies, nes jie turi sa
vo purvinuose naguose gin
klo spėką, kuomet žmonės 
yra beginkliai.

Taigi kova musų drau
gams Lietuvoje su juodąją 
armija yra labai sunki ir 
jiems būtinai reikalinga pa
galba. Toji pagalba gali būt 
dvejopa: moralė ir materia-

I

Lietuvos Socialdemokra- 
,tų Partija ruošiasi šįmet tas 
20-metų sukaktuves iškil
mingai apvaikščioti. Ameri
kos lietuviams socialistams 
irgi butų neprošalį šitas su
kaktuves paminėti. Socialis
tai bu\ o vienatinė organiza
cija, kuri nuo 1905 m. be pa
liovos dirbo revoliucijos į 
darbą griaudama caro val- Į 
džios pamatus, kuomet kitos: 
partijos šitą darbą trukdė iri 
šmeižė mus. Bet kada caro! 
valdžia galų gale tapo nu- j 
versta ir kuomet ačiū revo- j
liucijai Lietuva tapo nepri-; MTTGlf TM DDTITG AI 
klausoma, tai visokie atža- į i
gareiviai, kurie buvo di- ?----- 1
džiausi revoliucijos priešai,- 
dabar nori pasiglemžti jos 
laimėjimus savo naudai.

Į šituos dalykus musų vi
suomenei būtinai reikia iš
aiškinti, ir tai padaryti ge-‘ 
riausia butų apvaikščiojant 
20 metų nuo pirmosios revo
liucijos sukaktuves. i- c • • i • ,__________ į Susirinkimai jau uzdraus- 

eifdivai »» ti ir gyvu žodžiu darbininkai AMERIKOS KLERIKALAI negali pasidalv.L negali ,u.
SMUNKA. , siėję savo reikalų aptarti.

< Amerikos lietuvių kleri-; Veiklesni s< 
kalai turi savo organizaciją, partijos nariai užpuolami ir 
kurią jie vadina “Federaci- išplėšiami iš savo draugų ir 
ja.” r..................................................‘
“federacija” turėjo savo mis dienomis iš Krakių vais- 
“kongresą,” kurį net patįs čiaus tapo ištremti 
klerikalai mano busiant jau 
paskutiniu jos susirinkimu.' 
štai, 
skaitome.

“Prieš pat Kongresą ‘Gar
sas* ] 
buotoju pesfatfstinę nuomonę

biausia, rinkti pinigus ir kuo 
greičiau siųsti Lietuvon, tie
siai, be jokių išsisukinėji
mų pasakius, valstiečiams 
liaudininkams (pirmiau bu
vusiems socialistams liaudi
ninkams) ir socialdemokra
tams. Taip reikėtų visoms 
kolonijoms, kur tik lietuvių 
mažas ar didelis skaičius gy
vena, sukrusti ir aukas rinkti 
ir tuoj siųsti ar tai Politiš
kam Fondui, ar tai Social
demokratų Fondui, šie fon
dai didesnėmis sumomis 
pasiųs pinigus tiesiai Kau
nan.

Šitą naudingą darbą pir
miausia paskatino “Naujie
nos” ir “Tėvynė.” Kituose 
laikraščiuose buvo už ir 
prieš. Ypač prieš varosi 
Sandaros Centras ir jos or- 

. ganas. “Sandara,” vietoj 
. ypač savo narius 

-------- L.L _ 
darbo, kiekvieną savo nu
merį užpildo užgauliojimais 
ir niekinimais Amerikos lie
tuvių socialistų. Faktus neva 
suranda, kad lietuviai,socia
listai mažumoje ir kad jie 
“raudorti^? Primeta kokius 
ten posakma, kad “Lietuvai 
nei cento,” primeta interria- 
cionalįškumą, betautybę ir 
kitokius galus. Aš čia neno
riu išrodinėti Amerikos lie
tuvių socialistų stiprumo, jų 
politiškos spalvos, jų duos- 
ntimo, betautybės, etc. “Ke
leivio” redakcija ir šiaip vi
sa Amerikos lietuvių visuo
menė žino mano nusistaty
mus: aš per paskutinius 16

!ė. Moraliai mes jiems padė-i|mones, | ____
>ime rengdami Amerikoje ;jr skaitytojus, kvietus prie 
protesto mitingus pneskle-‘ - - - - i
rikalų despotizmą ir reikš
dami- užuojautos kovoto
jams už laisvę. Materialiai 
mes juos paremsime dėdami 
ir rinkdami jiems aukų.

Laukti nėra ko, nes ir re-

Draugai ir draugės!
Atėjo rimta valanda. Juo-

• das klerikalizmo slibinas ap-
: sivyniojo apie Lietuvos dar- akcija nelaukia. Ji smaugia 
' bininkų kūną ir pradėjo juos musų draugus prie kiekvie? 
! smaugti. Visu pirma jis nori ~ .
atimti jiems balsą, sunai
kinti jų spaudą, kad jie ne
galėtų šauktis pagalbos.

nos progos. Taigi ir mes ją 
mušk i m prie kiekvienos pro
gos. Prie kiekvienos progos 
dėkime aukų ir šiųskime jas 
socialdemokratams. Man 
rodos, kad kiekvienas “Ke
leivio” skaitytojas galėtų 

. .. ----- paaukauti po $1, ir savęs
ocialdemokratų daug nenuskriaustų. Galima 

kokią sąvaitę prasčiau pa- 
... valgyti, o dolerį sutaupyt

Šiomis dienomis šita jų giminių tarpo. Taip ve šio- Muškime 
"—turėjo savo mis dienomis iš Krakių vais- budais!

nriSi visokiais esu dirb^s tautinėjepnes* jšgaUjau jr

dirbau “Sandaroje” nuo pat

jų organe “Drauge”; V 
me: * Mį

pastebėja^ Jčai kurių dar- fi 
’ g

apie Fe0raciją. Tų pesimistų J 
iraz^yrfu. šis Federacijos Kong- »' 
resaš bene busiąs paskutinis.

, Mat, nebesą kas veikti, obatetei 
nusidėvėję, gyvumo; nebesą.

“Skaudu buv^^kaUlikams '
girdėti tokiu,' balsu iš katalikų ': 
darbuotojų Ifapų. Laišvąmaniai i į 
gi didžiai nudžiugo.“

• žinoma, “Draugas” rami- j 
na save, kad tgip bloga da 
nesą, nes “kongrese” kalbė- 
fe “apie gyvus reikalus,” jį 
pasveikinęs airių vyskupas 
ir jame dalyvavę Lietuvos ! 
klerikalų atstovai, kurie da- i < *• A IJ V *'
gauti pinigų.

Tas tečiaus nereiškia, kad ‘ 
klerikalų “federacija” ne- 
smunka žemyn. “Draugas” 
visai nepasako, kiek “kong
rese” buvo atstovų ir kiek jie 
atstovavo narių, šitas faktas 
verčia manyti, kad klerika
lų armija ne auga, bet mažė
ja. Jeigu ji ne mažėtų, tai jos 
vadai juk nepranašautų, kad 
šitas “kongresas” bus jau 
paskutinis.

MONGOLIJA IŠVIJO
AMERIKOS MOKS

LININKUS.
Amerikos ^Gamtos įstoti-

Dėl šitos rezoliucijos ir, vo padariusi su Mongolijos = 
.i organizacijo- ’i
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pilnutėlį sandariečių pask,nntl Pimeiviy darbus? 
darbavimą. M A.t ■M*

Yra pas mus Tėvynės. M W 
lėtojų Draugija. /Visi 
me, kad ji užlaikoma ’tų yfa 
čių žmonių, kurie užlaiką 
ir Sandaros Partiją. Ar ji 
stipri? Faktas šis: paskaity
kime Centro Sekretoriaus 
laišką (ištrauką) man rašy
tą iš rugpiučio 19 d. š. ir

“...jei nariai tiek gyvumo 
rodys kiek dabar, tai išlei
dus Wells’o Istoriją ir apmo
kėjus atskaitas, galėsime 
Draugiją likviduoti, nes 'ji 
jokiu budu negali išgyventi, 
jei neturės 2,000 narių mo
kančių po $1.50 ant metų, 
arba 1000 narių mokančių 
po $3.00 metams.*..”

Pora metų atgal man bū
nant TMD. Centro Sekreto
rium - teko prabilti organe 
apie susivienijimą TMD. ir 
LDLD. Tai buvo mano ir 
sykiu vieno Philadelphijos 
lietuvio, dargi nenario 
TMD. iniciatyva. Tiesa, iš 
LDLD. Centro nieko negir
dėjau, K. Liutkus net prie
šingas buvo, bet iš LDLD. 
ariu girti ėjau, kad geres

niam pasidarbavimui kny
gų leidime būtinai butų nau
dos iš susivienijimo. Vienok 
nuo TMD. narių gavau pa- 
Kikimą ir neigiamą atsaką.

t jei šis klausimas butų 
tęsiamas, be abejo būt priei
ta prie susitarimo.

{vairius Žinios.

Lynno policijos viršiji 
kas savo raporte setko*, 
per pereitus 1924 metas 
Lynno teisme surinkta pa
baudų už pardavinėjimą 
svaiginamų gėrimų net $24,- 
635. O Lynnas yra palygina 
mai nedidęks miestęlis-

\ ■■■» ------- v »
Motina užmušė dukterį, v?r 

rą ir pati nusižudė.
Namuose po No. 16 Max- 

field st., Roxbury, Mase., pe
reitą savaitę įvyko baisi tra
gedija. Namų šeimininke 
Mrs. Curtis atsikėlė, anksti is 
įyto ir. pasiėmus . revolverį 
nušovė savo vynį, dukterį ir 
paskui pati nusišovė. Kaip 
visa tai atsitiko, niękas ne
matė. Vyresnioji mergaitė, 
kuri miegojo ant trečių lubų 
ir išliko gyva, galėjo pasa
kyt tik tiek, kad apie šeštą 
valandą motina atėjo prie 
jos durų ir liepė keltis. Ir 
kada ji atsikėlus apsirengė, 
staiga ant antrų lubų pasi
girdo šaudymas. Ji persi
gando ir klykdama pabėgo / 
iš namų. Kada vėliaus atėjp 
kaimynai, jie rado'jafc mote
rį, vyrą te mažaaąaają

Prie TMD. yra Kultūros gaitę Btgyrui, Kaimynai 
Fondas. Savu laiku aš skel- negali kitaip tM tragedijos 
biau įplaukusias aukas. Da- išaiškint, kaip moteriškės 
bar skelbia V. Sirvydas. Ar proto sumišimu.

išaiškint, kaip moteriškės

r
«

Juodvarniai kiša savo snapą į Suv. Valstijų viela* mokyklas. Jie reikalauja, kad vietai tikro
jo mokslo musų vaikai butų mokinami bflbiinią prietarą. _

J*
I
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|®| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į®
Komunistų partiją, kurią 
jus perkrikštinot į darbinin
kų partiją, pasiėmė ant sa
vęs Bekampio, Jankausko, 
Pruseikos ir V. Paukščio 

kūjai reiškia 
Bradford st. prakalbas. Ka- a.nt “vo rnu^ar?8
dangi buvo garsinta, kad tokio Manelio, kuns
bus tik-ką atvykęs iš Lietu-ner* žinomas, 
vos “peAcumškas kalbėto-! Tame pacunne “Laives 
jas” kik Šmulkštys, tai ir aš 
nuėjau pažiūrėti to “perku- ^asl Rūksta bu. As iš
niško” klerikalo, {nėjęs į P“8®8 ifgi linksmas, 
bažnyčią radau apie tris tu- •r“ur^1*s su^r?2?, Pne Ko
zmus suklaupusių ir pote- organizacijos, o ne
liaujančių davatkų M^nau P^o pas mumis, Lietuvių 

: bepigu jumis mulkintų Rubsiuvių Apsigynimo Są- 
i <™tava; n«khi^ jungoj. Broli Maneli, kada

Jurgis Rukštelis buvo su 
mumis, aš pirmutinis prieš jį 
protestavau. Protestavau to-

LA_WRENCE, MASS. ] „ _
“Dzimdzi-Drimdzi” akto- jus perkrikštinot J darbinin- 

rius J. Dikinis sako davat
koms prakalbas.

Rugpų 18 d. rymiokai su
rengė savo ?

WORCESTER. MASS. 
Nauji biznieriai ir profe- 

sijonalai.

Darodykite iš Biblijos, kad dar atmena, o kiti gal ir nie-1tie žmonės tada sakė, kad
Jėzus ir apaštalai laikė mi- kad neužmirš. Taigi, pasta- . ............................................ .
šias už numirėlius; 2) Daro- rujų tarpe buvo ir p. Mont-

Lietuviu biznierių ir pro- ?ykit iš Biblijos, kad apašta- vila. Jam atsišaukus, susi-W(Xs. m°kino 7 sa k ra mentus ir rinkimas minėtą bausmę do-

sau: ,___________ w .
•kad jus jau gatavai paklup- J^igoj. 
dytos. Vėliau užleido nuo " °
altoriaus paklodę ir prasidė- 
to “'perkūniško letkalbTtojo” dėl, kad jūsų gerbiamas Jur- 

mauskas pakalbėjęs apie .‘““P1“ "į
vienuolynus ir jų mergas, , streikienams benefitą, 
perstatė kalbėti p. cŽiąJ® .t0..dalln,.IP.0. je^tus 
brostvininkų organo “Darbi- i kna^ciai puikiai dar ^tme- 
ninko” redaktorių. Tas žmo-
gelis paskerečiojo rankomis,• Į88 ?ai _^ankays"
Savo plikę padraskė ir už^ ^^P11^ 8“de-

JfintL Kadangi jūsų gerbia-“gi jūsų gėriu
kas perstatė kalbėti “Dzim- Jurgis dalyvavo Be-
dzi-Drimdzi” aktorių J. Di- k«mP10 , 
kinį. Žinoma,* šis žmogelis mum® su tokiais elementais 
n»4> kaitom as o tik na. nepakeliui. _ .nėra kalbėtojas, o tik pa
prastas kunigų klapčiukas. 
Jisai gyrė Lietuvos klerika
lus, o peikė socialdemokra
tus, valstiečius liaudininkus 
ir kitus progresyvius žmo
nes, kurie tik kritikuoja kle
rikalizmą. Ant galo savo 
‘"prakalbą” jis užbaigė su 
deklamacija. Nors jisai sa
kėsi esąs nepartinis žmogus, 

. bet išsiplepėjo, kad Lietuvoj 
jis prigulėjęs Smetonos “Pa
žangos” partijai.

Kadangi p. J. Bikinis lai
žo kunigams skvernus ir 
šmeižia progresyvius žmo
nes, tai Amerikos progresy- 
vė visuomenė neturėtų remti 
jų spektaklių. Tegul juos 
remia kunigai ir jų gaspadi- 
nės.

Kun. Virmauskas rengė 
šias prakalbas, kad paken
kus Lawrence’o lietuviams, 
kurie rengėsi prie masinio 
mitingo rugp. 21 d., kad už- 
protestavus prieš Lietuvos 
klerikalų partiją. Bet Law-| 
rence’uie klerik; "

MILUNOCKET, ME. 
Visko po biskj.

Jau senai kas buvo bera
šyta iš musų miestelio apie 
lietuvių nuotikius. Nors čio
nai lietuvių gyvena mažas 
būrelis, bet visgi jie šiuo-tuo 
atsižymi, jeigu ne gerais 
darbais, tai bent blogais.

* S ♦

Aną dieną viena francu- 
zė pasitiko ant gatvės tūlą 
lietuvę ir klausia: “Delko ta 
laikai savo namuose mano 
vyrą?” — “Aš tamstos vyro 
nelaikau” — atsakė lietuvė. 
Prancūzė taomi atsakymu 
nepasiganėdino ir ėmė lietu
vę mušti ir stumdyti. Lietuvė 
patraukė francuzę teisman, 
kur. pastaroji užsimokėjo jai 
paskirtą bausmę.

e ♦ #

Du lietuviai J. K. ir jo 
įnamis J. R. begerdami susi
pešė. Pribuvusi policija juo-

fesijonalų skaičius Worces- 
tery vis didinasi. Nesenai 
baigęs mokslą jaunas advo
katas Vaškelevičia netrukus 
žada užsidėt ofisą su kuriuo 
nors žymesniu Worcesterio 
advokatu ir bus pasirengęs 
patarnaut lietuviams viso
kiuose teismiškuose reika
luose. Taigi dabar turėsime 
jau du lietuviu advokatu — 
Millerį ir Vaškelevičių.

Keli metai atgal Worces- 
tery buvo net keli lietuviai 
medicinos daktarai—Pus
kunigis, Matulaitis ir Joni- 
kaitis. Vėliaus jie visi iš 
Worcesterio išvažinėjo ir 
per kėlis pastaruosius metus 
pąs mumis nebuvo nei vieno 
lietuvio daktaro. Pastaromis 
dienomis į Worcesterį su
grįžo daktaras Puskunigis. 
Vietos lietuviai džiaugiasi 
susilaukę savo seno ir darbš
taus daktaro.

Iš patikėtinų šaltinių teko 
sužinoti, kad nuo 5 d. rugsė
jo į Worcesterį sugrįš .žino
mas visuomenės darbuoto
jas, antrasis “Keleivio” re
daktorius, J. Neviackas. Jis 
čionai užsiims nejudomosios 
nuosavybės ir apdraudos 
(real estate and insurance) 
agentūra. Tam tikslui jis nu
sisamdę jau ir ofisą po nu
meriu 176 Millbury st. 
(kampas Endicott st.). Su
grįžus J. Neviackui galbūt' 
atgis progresyviš lietuvių ju- į 
dėjimas, kuris pastaraisiais’ 
metais buvo lyg ir apmiręs.

Su J. Neviaeku į Worces- 
terį atvažiuoja ir jo pusbro
lis J. M. Neviackas, kuris 
Bostone yra žinomas kaipo I 
geriausias .ekspertas-laikro-į 
dininkas.

Naujiems biznieriams iri 
profesijonalams linkiu ge
riausio pasisekimo.

I

rence uje klerikalizmas yra. apmalšino. J. K, nakvojo pablokštas ir progresy- svet^oj ulbk
viams žmonėms kelio negali Įanggj. Ant rytojaus J. R. 
pastot. Progresyvi*. užsimokėki teisme 30 dole-pastot _ . _

BROOKLYN, N. Y. 
Pastabą J. A Maneliui.
“Laisvės?. No. 192 pri- 

pliaukšta iHtųrir nebūtų da
lykų. J. A. Manelis šaukiasi 
j minias, kad butų atšaukta 
viskas, kas apiė jį buvo ra
šyta ar kalbėtą,’ties Manelis 
nemėgstąs, kas jam teisybę 
pasako viešai.

•Aš laikau sau už pareigą 
broliui Maneliui pastebėti ir 
priminti “švarią” jo praeitį.

1917 m. Manęlis buvo 
įtartas grafte ir prašalintas 
iš darbo lietuvių kooperaty
viškoj valgomų daiktų krau
tuvėj ant Grand st Tai vie
nas faktas. Antras, lietuvių 
kriaučių kooperacijoj ant 
Flushing avė. buvo sugau
tas grafte ir prašalintas iš 
kooperacijos. Trečias, 1924 
m. sugautas klastavime uni
jos1 protokolų knygos ir pra
šalintas iš vietos.

Manelis reikalauja, kad 
paskutinis jo įtarimas butų 
atšauktas. 0 kaip bus su 
dviem pirmutiniais? Ar tam
sta pilnai sutinki su pirmu
tiniais įtarimais?

Kas link falsifikavimo 
protokolu knygos buvo ši
taip : Unija su pagęlba eks
perto surado tamstą kalta — 
tai faktas. O antra, unijos1 
garinkime 19 vasario 
meta tamsta praleisi, L_ 
unija dovanotų,tai ir dova
nojo, o ne išteisino.

Tamsta, Maneli, esi ko
munistų partijos nariu, o pa
staroji savo narių nešvarius 
darbus pasiima ant savęs.

mažų vaikų krikštą. Kas iš vanojo, 
kunigų atsakys j šituos ir aš
tuonis kitus klausimus, tam 
biblistai skiria 1000 dol. do
vanų. Musų kunigams yra 
gera proga pasinaudot: su- 
kirst biblistus ir pasiimt 
1000 dol. Skaitytoja*.

Kitas kausimas iš eilės 
sekė, tai duoklių priėmimo 
sekretoriaus rinkimas. Bet 
dabartiniu laiku, kuomet 
New Yorke Amalgameitų 
organizacijoj yra pravestas 
pinigų taupymo planas, to
dėl yra sumažinama apmo
kamų darbininkų kaip tai: 
duoklių priėmimo sekreto
rių, biznio agentų ir ofiso 
darbininkų. Taigi einant 
tuo planu, atimama ir iš lie
tuvių skyriaus duoklių sek
retorius. Todėl ir buvo apie 
tai diskusuojama, ar Joint 
Board priims musų išrink
tą sekretorių, ar ne? Vieną 
dalyką turiu pastebėti musų 
lietuviškiems komunistams

.......... ..
Km nieko neveikia, 
To niekas nepeikia. 

■■ EI 1 'J I. I , I ' T.', ~=X.
PITTSBURGH, PA.

Stebuklingas bolševikų 
piknikas.

Šiais laikais jau rodos 
stebuklų nėra, bet pas bolše
vikus dar ir šiais laikais pa
sitaiko stebuklu netik bolše
vikiškam rojuje, o ir čionai, 
Amerikoje. Mat bolševikai 
tai tokie Dievo sutvėrimai, 
kurie skelbia stebuklus. Ir 
vis dar randasi tokių, kurie 
tokiems stebuklams tiki.

Pittsburgho bolševikai 
buvo surengę pikniką liepos 
4 d. ir rėkdami jie manė, 
kad tūkstantinės minios pas 
juos sueis. Bet kaip reikia, 
tai tik pora tuzinų teatėjo. 

' Bolševikai matydami, kad 
piknike dalyvauja beveik 
vieni saviškiai, sumanė pa
dalyti bolševikišką stebuklą 
ir įsakė komisarui Bukniui 
parašyti i “Laisvę,” kad jų 
piknike buvo tūkstančiai 
žmonių ir uždirbta $675. Jie 
taip paskelbė, kad nugąsdi
nus menševikus ir sandarie- 
čius. Bolševikai manė, kad 
šitos jų paslapties niekas ne
išduos. Bet kur tu žmogus 
šią gadynę rasi už save dur- 
nesnius. Pašaliniai žmo
nės, kurie dalyvavo bolševi
kų piknike, šitą bolševikų 
paslaptį išdavė. Pamatę 
“Laisvėje” toki bolševikų 
pasigirimą žmonės turi gar
daus juoko ir pasakoja, kad 
tikrai stebuklingas buvo tas 
bolševikų piknikas, kad iš 
dviejų tuzinų galėjo priskai- 
tyti tūkstančius žmonių ir 
5675 uždarbio.

Tikri stebukladariai musų 
nei cento Joint[bolševikai! '

♦ # ♦

Teko sužinoti iš patikimų 
kad. 

savo komisarą

būtinai turi būti sumažinti 
Joint Boardo viršininkai, 
nors i tą sumažinimą jeina 
atėmimas ir musų sekreto
riaus. Bet kada Joint Board 
pareiškė, kad jau atima iš 
musų sekretorių, tai vėl rė
kia išsižioję, ir rašo per 
“Laisvę,” kad turime “fai- 
tuotis” su Joint Board’u už 
gavimą sekretoriaus. Puiki 
liogika, ar ne? Na, tiek to. 
Sekretorių vistiek išrinko
me. Komunistai iš savo pu
sės statė J. Dovydaiti, o rub- 
siuviai p. Montvilą. Komu
nistų kandidatas gavo 92 
bal., o p. Montvila 104. To
kiu bud u sekretorium tapo 
išrinktas nekomunistas, ko 
komunistai visai nesitikėjo* 
“Laisvė” pora dienų prieš 
susirinkimą rašė, kad dabar 
tai jau musų draugai komu
nistai išsirinks savo žmogų

BROOKLYN, N. Y.
Ii nepaprasto siuvėjų 

susirinkimo.
Rugpiučio 13 d. š. m. lie

tuvių 54 A. C. W. of A. sky
riaus, buvo laikytas nepa
prastas susirinkimas. Atida
rius susirinkimą ir perskai
čius ir priėmus protokolą, 
atsišaukė p. Montvila, kad 
susirinkimas jam dovanotų nciuv^uic Huumovaiuo puotai iooii ūmo oaw 
bausmę $25.00. Mat, 1919 ir .su pusantro aidoblisto, kad (mat dabai- buvęs sekreto- 
1920 metais, kada A. J. Be- jie turėtų bent patįs savęs rium irgi buvo ne jų, tai A. 
kampis-Mockaitis buvo 54 gėdytis už tokį biaurų varty- Bubnis, griežtas komunistų 
skyriaus delegatu, tai ture- mąsi. Kada buvo svarstoma i priešas). ” " 1" ’
damas tam tikrą grupę savo apie mažinimą viršininkų kita. N< 
pasekėjų, buvo uždėjęs ant Joint Borde, ir kada buvo nebuvo didelis (apie 250 
siuvėjų tokią diktatūrą, kalbama: ar reikia mums žmonių), vienok pasirodė su 
kad nekurie ir po šiai dienai lietuviams, sekretoriaus, tai j kuomi eina eiliniai unijos

I nariai.
Kitas klausimas tai buvę 

apkalbėjimas nepaprastų 
duoklių, kurios yra uždėtos 
per visą New Yorko organi
zaciją po $2.50 nariui. Šitie 
pinigai turi būti sumokėti 
per 10 savaičių vedimui 

(streikų su tomis firmomis, 
i kurios atsisakė pripažinti 
i uniją. Komunistai šitoms ’ 
duoklėms labai priešinasi, į 
sakydami: r.J 
Boardui! Jie tą patį rašė ir 
per “Laisvę.” Taigi, gerbia- _____________ r_

imieji skaitytojai, patįs bolševikišku šaltinių, 
spręskite, kam tuomi pasi- bolševikai

Bukni iškelsią i kitą kolioni- 
J4, gal aPie Bostoną, o į 
Pittsburghą perkelsią kitą 
kokį komisarą. Mat Buknys 
jau užtektinai įsipyko pitts- 
burghiečiams su savo blo- 
fais ir melais ir jo niekas ne
klauso. Northsidiškiai jį ki
taip ir nevadina, kaip tik bo
bų agentu. Bolševikai yra 
gudrus biznieriai. Nusidėvė
jusį komisarą siunčia į nau
ją vietą, o į Pittsburghą vėl 
naują. Mat su naujais pada
ro geresnį biznį. Tai tikrai 
kunigiškai — iš parapijos į 
parapiją kilnojami agitato
riai.

♦ ♦ ♦

Rugp. 9 d. Pittsburgho 
Sandaros kuopos turėj'b pa
rengusios pikniką McKees 
Rocks’e, Amšiejaus farmo- 
je. Buvo garsinta, kad šio 

i pikniko pelnas eisiąs Lietu- 
įvoš pažangiosioms parti- 
l joms rinkimųrkampanijai' it 
kad bus išneštas' protestas 
prieš klerikalus. Bet ant šib 
pikniko žmonių nedaug bu- 

jvo. Mat tą dieną labai daug 
piknikų buvo, o priegtam ir 

■ vieta nelabai gera — pertoli 
nuo gatvekario. 

i Pivariunas pasakė prakal- 
: bą ir buvo priimta protesto 
i rezoliucija prieš klerikalų 
; smurtą Lietuvos Seime. Pel- ’ 
no turbut liks nedaug. Aukų 

Į surinko gerokai.
Korespondentas.

—

16016-F
10 coliu 

73c.

Butėnas. Baritonas 
LITAI.
LEISKIT I TĖVYNĘ

CLEVELAND, OHIO.
Margumynai

Darbai Clevelande šiuo 
tarpu eina neblogai, bet už
darbiai nekokie. Paprastam 
darbininkui mokama nuo 
40 iki 50c. į valandą. Dau
giausia yra automobilių iš- 
dirbysčių. Vienoj tokioj iš- 
dirbystėj, vadinamoj Fisher 
Body Co., dirbama nuo štu-! 
kių. Čia nekurie smarkesni 
darbininkai uždirba po 1 
dol. į valandą.

Pastaruoju laiku į musų 
miestą privažiavo daug mai- 
nerių. Vieni jų nori čia apsi
gyventi, o kiti žada važiuoti 
atgal į mainas, kaip tik mai- 
nerių derybos su mainų ba
ronais bus užbaigtos. •

Didžiuma musų brolių 
darbininkų yra paskendę 
girtuoklystėj. Ypač daug 
myli gerti atvažiavusieji 
maineriai. Tokie žmones 
laikraščių neskaito ir apie 
pasaulio nuotikius nieko ne
žino.

Kaip visur, taip ir pas mus 
lietuviai yra pasiskirstę į vi
sokias partijas. Progresyvės 
partijos juda, kruta, disku- 
suoja, barasi — vis dėl ge
resnės ateities. Tik vieni ka- 
talikai sau ramiai miega. Jie I 
yra liuosi nuo protavimo,! 
nes už juos protauja kuni-. 
gai. s

Pas mus yra apiė pora ti> s 
zinų biblista kurie Hgi ne» 
snaudžia. Jie rengia biblistų

užsimokėjo teisine 30 dole
rių bausmės, o J. K. parsine
šė juodą akį

♦ ♦ ♦

J. K. astuonių metų vai
kas buvo prapuolęs girioj. 
Vienok už dienos vaiką su
rado/ Vaiko suradimas tė
vams kaštavo 80 dol.

* * *
Viena sulenkėjusi lietuvė 

gavo tris mėnesius kalėjimo 
už munšaino pardavinėjimą.

* ♦ *

J. J. už greitą automobi- 
lium važiavimą užsimokėjo 
bausmę ir laisnius prarado. 
Jis ir jo draugai nubudę, 
kad negali važinėtis.

» ♦ ♦
Senbernis V. K. gavo po

ra ausinių nuo P. B. už liežu
vavimą. P. B. už tai pasimo- 
kėjo teisme 14 dol.

♦ ♦ ♦ s

Prasidėjo sezonas uogau
ti, grybauti ir žuvauti Lietu
viai iš to tari gerus laikus 
ant ežerų ir miškuose. Nors 
tyro oro prisikvėpuoja.

• • •
Darbai popieros dirbtu

vėse eina vidutiniškai daug______ _ w
franeuzų išCanados atva>Luvažiavhni "kuris"’ivvks žiuoja į čia uždarbiauti. . W?-

• * •
Pragyvenimas čia gana 

brangus. Stabų renda irgin jos brangus. Statai randa irgi 
šių brangi. Nuo brangumo la

kia biauua nukenčia darbinfa-
kai, ypač tie, ką tari dideles 
šeimynas. Pavieniams valgis 
kaštuoja po 10 doL į sąvaitę. 
Pavieniai daugiausia valgo 
bordinghouzėse.

Vasaros žiedas.

nešėjo 4,5,6 ir. 7. Jie žada : 
į čia sutraukti geriausius sa-;' 
vo kalbėtojus, kaip tai Mu
zikantą iš Brooklyno, Be- 
necką iš Chicagos ir kitus. 
Prieš suvažiavimą biblistai 
paskleidė čionai savo lape
lius, kuriuose per šerengą 
varoma Romos katalikų ku
nigai. Tuoše lapeliuose yra 
išstatyta 10 klausimu katali
kų kunigams, būtent: 1) L

i

. Bet pasirodė kas 
Nors susirinkimas ir

I

Kiekviem, gerą artistą ant kiekvieno naujo numerio—jus visuo
met atrasi t ant.Columbia Rekordų pirmiausia. Paimkime Butėnų. 
Jis vra artistas neapsakomai didelio talento ir ateis diena, kuomet 
vis* Lietuva džiaugsis juomi. Jis įdainuoja puikiausius rekordus. 
Jus rasite visus juos čia.

10 colių 75c.
\

fVILNLAL'S KALNE
LIAI

16012-FJkUR BAKŪŽĖ 
j SAMANOTA 
(Jonas Butėnas. Bari t.
NES ĮGRAUDINK 

icntiLE MERGUŽĖLE. 
lbUlD-Fj Ag MERGYTĖ.

Jonas Butėnas. Basso
f STASYS

16009-Floi. MERGELE
[Jonas Butėnas. Basto 
[SUIRUSIO GYVENI-

„ MO Valcas
16008-Fs TOS C.A Valcas

Įįgrajiao Coluaibijos 
ų Orkestrą
.“TĖVYNĖS” -

16007-F1 SVAJONĖ
|j. SuiUaaskas

{GĖRIAU DIENĄ 
E^ANT ŠIO SVIE- 

J. SaBdaoskasb
(DŪDELĖ
GODELĖS
K. J. Kriaučiūnas, 
DZIMDZI-DRIMDZI, 
Vanagu Dineika ir Ola. 
FUTBOLAS 
A. Vanagaitis
VESTUVIŲ MARSAS 
KLEK NETO POLKA 
Columbia Lietuvių 

Orkestrą
ŠVINTANT AUŠRE

LEI
K.AM ŠĖRIAI ŽIRGELI
Jonas Ramanauskas

H BERŽYNĄ EINA 
ONA

16000-F1 ATVAŽIAVO SVETE-
1 LIAI. 
(Kostas Sabonis, Barit.

KELIONĖ Kom.Duetas
E-7868 J1* VIRBALI AUS 

I KALNĄ
Voaylis ir Lušnakojis.

V -reca I LAKŪNAI Komiškas 
E-7SOS ŠOKIKAI Komiškas 

įPReniun. ir Lušnakojis 
ĮPLAUKIA SAU 

LAIVELIS

Staniuliutė ir Rudaus- 
< kaitė

KĄ MOČIUTE 
PADAREI 

KAIPGI GRAŽUS, 
GRAŽUS

Staniuliutė ir Rudaus-
l kaitė

16005-F{

16004-F.

16002-F

16001-F

E-7603

B-7478
(VOS TIK MĖNULIS 
GEGUŽINĖ DAINA 
Vokaha Kvartetas

E-7395
KAS BUS BE

DEGTINĖS 
DYKAI NIEKS

NEVEŽA 
Geležimi, ir Bokšnaitis

N.

E-7394 .
DU BROLIUKAI 

KUNIGAI
PER TAMSU 

NAKTELĘ
Volulis Kvartetas

E-7257
DU. UBAGU 
UBAGĖLIS 
Ptieniun. ir Lušnakojis

Ez7256
GUL ŠIANDIENĄ 
SVEIKAS JĖZAU 

MAŽIAUSIAS
J. Butėnis. Basso.

E-1915<
DARŽELY ALYVŲ 
JĖZAU KRISTAI 

MALONIAUSIAS 
,J. Butėnis. Basso.

tarnauja 
“Laisve” 
ar darbdaviams? Juk vi
siems aišku, kad unija susi
deda tik iš darbininkų. Ir 
jeigu unija veda kovą su to
kiomis milijoninėmis firmo
mis kaip “International Tai- 
loring Co.” ir kitomis, tai ji 
kovoja už pagerinimą darbi
ninkams darbo sąlygų tose 
dirbtuvėse. Pralaimėjimas 
streiko su tokia milžiniška 
firma, tai yra didžiausias 
smūgis unijai ir sykiu netik 
kriaučfams, bet ir kitų indu
strijų darmininkams. Ir ko
munistai su “Laisve” prie to 
pralaimėjimo sužiniai prisi- 

i deda. V. M.

komunistai r 
darbininkams

BEDIEVIUS DIRBA.
Jūžintai, Rokiškio apskr. 

Mižiniškių kaime Ant. Ma- 
kuškos rūpesčiu buvo pa
rengtas vakaras, vaidino 
“Nesipriešink” * ir “Onytės 
jaunikiai.” Sužinojęs apie 
tai klebonas išplūdo visus 
lošėjus, prakeikė, pavadino 
bedieviais ir šėtono tarnais. 
Tėvai užpykę buvo nuėję, 
po to, atsiimti iš klebono pi
nigų, kuriuos davė karūnos 
pirkimui, bet klebonas ne
grąžino. Dievas nėra toks 
kvailas, kai klebonas ir jis 
niekam nerokuos blogu dorą

i ’

liinrr;- r.

RUSIJA KERŠINA 
ESTAMS.

Elta praneša, kad Lenin- 
lgrade artimoj ateity prasi
dėsianti estų byla. E$ą suim- 

I ta 40 estų, kurie kaltinami 
i šnipinėjimu ir vedimu kont
rabandos. Manoma, kad tai 
yra kerštas už persekiojimą' 
komunistų Estijoj.

KOMUNISTŲ MAISTAS 
LENKŲ KALĖJIME 

Lucko kalėjime^ Volyniu-. 
ije, komunistai pakėlė maiš
ytą prieš lenkų kalėjimo vy
riausybę. Kalėjimo sargyba 

(pradėjo šaudyt į 150 kalinių 
(būrį ir vieną jų užmušė, o’ 
keliatą sužeidė.

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

tai PAIM- 
erpelleris 

Praveja Skausmui!
Trinkite greita. taip, kad fc. 
atebitinaa limmentat persisunktu 
P«r od, i pat tų vietų, ii kur 
paeina aesmacumai.
Paia-Krpelleris palengvina kraujo 
sutapimų ir atsainia normali

„ . _ kraujo tekijimg gialonia.
Jie ir 70c vaininiM. Tėmykite. kad butų 
Ištaro vaitbaienklis ant pakabo.

F. AD. RICHTER « CO. 
Berry * South Jth St*. • 

BrooMyn, N, Y._______J



Įdomus Laiškas iš Lietuvos
j jo Seime ilgiausių kalbų, sų musų lavonus iš čia isne- 
1 Kun. Šmulkštys savo ciniz- ša, bet tavęs vieno tašyt ne- 
mu ir šėtonišku tyčiojimusi leisime.” 
iš laisvės ir žmonių teisių 
bene viršijo ir patį fašistų 

į tėvą Musolinį. Pabaigus jam 
ilgiausią kalbą, klerikalai 
tuojaus pasiūlė apriboti 
opozicijos atstovams kalbas 
penkiomis minutėmis. Opo
zicija protestavo prieš atė
mimą jai balso, bet kademų 
bakų didžiuma pasiūlymas 
buvo priimtas. Opozicijai 
tuo budu atimta galimybė 
kritikuoti klerikalų užsimo
jimą ant žmonių laisvės.

Drg. Kipras Bielinis ant 
tribūnos.

Pirmas iš opozicijos gavo ,. . . - . . . - . .____
balsą Kipras Bielinis, sočiai- <i,en P į“ ale'nl P"es. 
demokratų frakcijos narys. hU KIn*t|u- kuomet lala e 
Turėdami tiktai 5 minutes da d,desnls Pav°-
laiko, jisai prakalbos nei ..
nepradeda, tik keliais saki-1 . ^Pelk * mikčiodamas tei- 
niais atkerta Šmulkščiui Į jo s?nas.1.:, 4S valdininkas, tu- 
šmeižtus ir pareiškia: “Rei- nu Pddyt įsakymą.
kiabuti be jokios gėdos ir opozicijos kai-stesnieji 
dnms kad drisiK niekoti, atstovai pradėjo saukti: A, 

Lapeiką! Tai tu tas krauge
rys, kurs 19 sausio Rotužės 
aikštėj šaudei i susirinku
sius duonos prašyti bedar
bius!... Šalin savo kruvinas 
rankas!” Ir tt.

Kiti tuo tarpu puolėsi 
prie ministerių kėdžių ir 

. pradėjo jas Į šipulius daužy- 
; ti. Policija stvėrėsi už šautu- • — • •

mą. Pirmininkas Bistras ati- Lapeika. matomai

Senas amerikietis rašo iš 
Kauno adv. Bagočiui
Nerašiau Jums anksčiau, 

nes vis laukiau nuotikių. iš 
kurių butų galima kokių 
išvadų padaryti. Bet ve, Sei
mas paleistas atostogų, poli
tinio gyvenimo vairininkai 
“kurortuose,” ir musų pasto
gėj, anot Adomo Mickevi
čiaus “Diedų” “visur tamsu, 
kurčia, tuščia... kas čia bus 
čia, kas čia bus čia?”

Ištiesų, visa musų visuo
menės mąstančioji dalis tik 
ir kamuojasi tuo klausimu: 
“kas gi bus čia?”

Yra žmonių, kaip antai 
Felicija Bortkevičienė bei 
prof. Herbačauskas, su ku
riais man teko rimtai disku- 
suoti, kurie mano, kad lietu
vio tokia jau psichologija: 
skriaudžiamas jis staiga ne
užsidega ir nešoka, bet tas 
nereiškia, kad jis daromų 
jam skriaudų nejaustų ir ne
galvotų apie apsigynimą.

Gal ir yra tame kiek tie
sos, tečiaus man rodos, kad 
šių dienų lietuvius, išėmus 
mažą nuošimtį, negalima 
skaityti Keistučių, Konradų 
Valenrodų, Margių bei Gra
žinu ainiais; veikiau juose 
randam tik vergus, nykštu
kus, bet ne didvyrius. Nes 
jei kitaip butų, tai argi aky- 
yaizdoje šitokio smurto, ši
tokio laisvės ir tiesos išnieki
nimo, kaip žemiau matysite 
iŠ paduotų pavyzdžių, ar 
tauta paliktų taip pasyve, 
taip mažai reaguojanti, kaip 
pas mus yra?

Jau iš spaudos kronikų 
Jums be abejo yra girdėtas 
musų Seime Įvykis. O visgi 1 
spauda nedavė tikrojo vaiz
do, neišaiškino to didžiojo 
laisvės gynėjų su juodąją 
reakcija susirėmimo, kuris 
kažin ar neryškesnis už dar
vinizmo su biblijizmu rung- 

* tynęs. Tikresnis to Įvykio 
aprašymas tilpo “Lietuvos 
Žinių” ekstriniame numery, 
kuriam tečiaus nelemta bu
vo pasaulį išvysti, nes be- 

( spausdinant jis buvo konfis- 
■ akuotas. Sekamuose nume

riuose kad ir buvo kai kas 
perpasakota, tai jau tik ka
demų leidžiamoj formoj. 
Tokiu budu Įvykio reikšmė 
daug ko nustojo, ir dėlto no
riu čia Jums atpasakoti ji 
taip, kaip girdėjau iš Seimo 
raštinės tarnautojų, kurių 
akyvaizdoje ši tragedija bu
vo suvaidinta.
Kaip kilo Seime skandalas.

Kaip žinoma, kademai 
buvo Įnešę Seiman “Sustip
rintos Apsaugos Įstatymo” 
projektą. Seimo opozicijai 
tečiaus, kad ir su užsienių ---- -...-------- j— r—

spaudos pagalba, pavyko: baigė. Grinius atsako, kad 
kademus tiek sugėdinti, kad! jis kalbėsiąs nepaisydamas 
jie tą savo Įstatymo projektą nustatyto jam laiko, nes ka- 
atsiėmė. Netrukus tečiaus dėmų kalbėtojai irgi kalbėjo ___ ............. ...
pasirodė Seimo darbų die-i kiek jie norėjo. Pirmininkas j^s spaudą smaugte*smau- ncs aukso pagrindas
notvarkėj trįs punktai, ku-'siūlo Grinių nubausti praša- gja> Socialdemokratų išleis-!smunka, 
riuos krūvon suėmus išeina'linimu iš Seimo posėdžio. . - * > • ,. . .
tas pats krikščionių “Sustip- i Kademai užtvirtina. Grinius

“ nuo tribūnos nesitraukia, 
būtent: (1) Spaudos laisvės Opozicija šaukia: “Kal- 
suvaržymas, (2) Viešųjų su- bėk!” Gi klerikalai rėkia: 
sirinkimų uždraudimas ir|“Šalin!” Triukšmas, sumiši- 
(3) Mirties bausmės pripa- Į mas. Pirmininkas posėdį už- 
žinimas. daro. Prezidiumas išeina.

Kad visa tai ne visuome-;Grinius stovi tribūnoj. At
neš labui, o tik klerikalų pyška kohorta šautuvais 
partijos naudai buvo daro- ginkluotos policijos. Bielinis 
ma, tai jau perdaug buvo prieina prie Griniaus, paima 
aišku. Nes atidavus spaudą jį .už pažasties ir sako: 
klerikalų pastatyto apskri-1 “Eikš, seni, te neliečia jų 
ties viršininko malonei, opo-' rankos tavęs...” Atveda jį 
zieijos spaudai reiškia neiš-! opozicijos eilėn, kuri tuo 
vengiama mirtis. Gi uždrau-' tarpu sustoja vienoj eilėj pa
dus viešus susirinkimus aikš- lei sieną ir užsistato kedė- 
tėse, mitingai lieka galimi mis, kaip ir barikadomis.

Ministerių kėdės daužomos 
į šipulius.

..    Policijos vado padėjėjas 
liepti Į žmones. O pripažinus prieina prie kademų rodomo 
mirties bausmę, politinį opo- Griniaus ir reikalauja išeiti 
nentą galima ir visai iš šio su Juo- Grinius mano pasi- 
pasaulio ištremti. j duoti, bet Bielinis sulaiko jį:

Už šitą įstatymą krikščio- “Ne, seni, vienas neisi; r * 
nių partijos nariai prikalbę- me risi kartu, arba tegul vi-

Grinius Įsižiūrėjęs Į poli
cijos viršininko veidą už
klausia : “Kaip tamstos var
das?” Policininkas nubąlą, 
sudreba ir nuleidžia žemyn 
galvą. Grinius pakartoja sa
vo klausimą, ir gauna atsa
kymą : “Mano vardas — La- 
peika...”

“Tamsta turbut da neuž
miršai,” sako Grinius, “kaip 
aš, nesibaisėdamas cariško
jo žandaro šarvuotos kumš- 

, čios, kovojau už savo tautos 
laisvę ir, statydamas save 

' pavojun, tave, maža ji, moki
nau skaityt ir rašyt ? Šian- 

k 
su ginklu, kuomet laisvei

doros, kad drįsus pasakoti, 
kaip kun. Šmulkštys, kad 
jus nesiekiat diktatūros, 
kuomet ir šis Seime užfik
suotas faktas parodo jūsų 
diktatūrą. Ir gėda man už 
lietuvių tautą, kad ji vis da 

j nesugebi nušluoti nuo savo 
j kūno trijų šimtų kunigų 
diktatūros.”

Kademai pakelia triukš- Vų jr sumovė juosna kulip-
mą. Urmininkas Bistras ati-Ras. bet Lapelka. matomai J<JU lspiauRC ir V15 uauKiau 

Shn" ,Griniau? žodžiais nugink- plaukfa Į užsienius už sveti- 
kOhOrtal . Reikalingi Lie.

ja šaukia: “Kalbėk!” Bist-J Bielinio vedamas Grinius niūoše* o Uetuvos*darbinin- 
ras siūlo Biehnj nubausti išėjo, o paskui juos ir visa jkai neturi darbo’ 
prasalmimu vienam pose- opozicija giedodama himnai .
džiui iš Seimo. Kademai uz- aniejdo Seimo sale "; Daugiau litų nedaroma,
tvirtina. Bielinis nuo tribu-' į kad nenukristų jų kursas,
nos neina. Bistras uždaro' Klerikalas Jočys gavo nuo ‘ Apyvartoje didelis pinigų 
posėdį, prezidijumas išeina. “■ ; ’ * *~”1' "
Netrukus atpyška Seimo ša

bei kortomis. Imant bendrai užtikrina man duoną, pa- 
liaudj. tai toji da daugiau garbą ir žmogaus teises.” 
suvergėjusi, savo teisių ne-1 Klaipėdos gatvėj šiandien 
išmananti, išskyrus gal tik ..................... ” ’
nedidelę jos dalį.

Šalis baigiama naikinti ir 
sunku ją pataisyti

Bet leiskime, kad ir susi
kurtų ganėtina jėga kademų 
valdžios nuvertimui. Leiski
me, kad valdymo vairas tek
tų kairiems, tai, nežinau, 
reikėtų būti arba neišmanė
liu, arba tuo drąsuoliu, kuris 
ryžasi prakiurusį laivą į 
krantą išvesti vairo pasistvė- 
ręs.

Kaip Rusijoj dabar jokia 
kita partija negalėtų nieko 
geresnio padaryti, jeigu bol
ševikai butų nuo valdžios 
prašalinti, vien tik save su
kompromituotų, taip ir p?s 
mus jėzuitai sudarė sąlygas, 
kuriose ir kairiems paėmus 
valdžią Lietuvai nieko nau
ja ir gera greitai nebūtų ga
lima laukti.
Pramonės nėra, litai plaukia 

j užsienį.
Išdraskius stambesnius 

ukius ir išparceliavus juos 
mažais sklypeliais, naujaku
riai neturi nei lėšų, nei jėgų 
kad tuos sklypelius išnaudo
jus. ir jie guli dirvonais, tuo 
tarpu gi darbymetės laiku, 
šios vasaros mėnesiais vie
nam tik Kaune yra užregist
ruotų 1,000 bedarbių!

Pramonės nėra ir buvu
sioji baigia nykti; kuone du 
trečdaliai musų išleistų litų 
jau išplaukė ir vis daugiau

tuvai daiktai perkami užsie- 
dnln Riolini nnhanoti ----- -------- uiUut>e, u Lietuvos daroinm-1 as siūlo bielinj. nubausti išėjo, 0 paskui juos ir visa | kai neturi darbo ’ 

prasalmimu vienam pose- opozicija giedodama himnai ~ .
džiui iš Seimo. Kademai uz- ap]eido Seimo sale. "' ^'au8iau nedaroma,

Rialinic* mirt triku • j kad nenukristų jųkllTSaS.
1 1«— Į A rli/'lnlio mylimu

Hurenienes Į žandą. i trūkumas, bet pragyvenimo 
----------------------------------- Opozicijai išeinant, kleri- j ai|gumas nemažėja, nes 
lėn kordonas ginkluotos po- kališkos federacijos lvderis s?*0 genau savo
licijos. Puolasi prie nurody- : Jočys drėbė Įžeidžianti žodi P.roduktus *iaul,ems suser- 

puĮ.gnjgl siąs, negu miestelėnams pal
iauja eiti su jais laukan. Bie- ^i*” bet lfžiSu šarvuota duosiąs.

siunčia savo pinigus 
Amerikon.

Tautinėms mažumoms ga
rantuotas teises kademams 
atėmus, tas mažumas pada
lyta tik destruktyviu veiks
mu krašto atstatyme. Žydija 
susibūrus Į keturias savo fi
nansines organizacijas, vie- 

jtoj leidus savo kapitalus 
; vietos apyvarton ir kėlus 
į krašto gerbūvį, renka savo 
j tarpe pinigus ir siunčia A- 
. merikon, kad ten juos inves- 
tinus arba biržose jais spe- 

l kuliavus. Tiktai paskutinių

Purenienės j žandą.

tojo suole Bielinio ir reika-‘socialdemokratei

linis atsisako. Policija mėgi- kumštimi taip rėžė i neprau- žydai si 
na vartoti smurtą ir jėgą. stą klerikalo murzą, kad šis 
Bielinis protestuoja, ginda-. bent sąvaite laiko negalėjo 
masis atstovo asmens nelie- juodulio nusiplauti, 
čiamybės teise. Jis pareis-: Policija išsinešdino iš Sei- 
kia, kad policija peržengia mo kuluarų gatvėn ir apsu- 
savo kompetenciją. Galų ga- po Seimo ramus, gi opozici-j

I

le jis pasiduoda fizinei jėgai ja Seimo kuluaruose mitin- 
ir išeina. Paskui ji išeina vi- gavo iki vėlybės nakties ir 
sa opozicija, ir net tautines neleido trigalvei juodajai 
mažumos, giedant Lietuvos reakcijai posėdžiauti, 
himną. - * ~ ‘

Seime barikados.
Sekamam Seimo posėdy 

iš eiles gauna žodį d-ras Ka- ---■ -
zys Grinius. Jis pradeda 
apie cenzūros istoriją ir žo
džio laisvės suvaržymo pra
gaištingumą. Nepriėjusį da 
prie savo temos Grinių su
stabdo pirmininkas, sakyda
mas, kad 5 minutės jau pasi-

Į Su trečiuoju opozicijos:
i nariu, liaudininku Lapins-
' ku, Įvyko tokia pat drama,

" J ' " " . Kade
mai likę vieni (nes opozici
ją visai pašalino) skubomis., . . _ . . -
pravedė jų diktatūrai reika- 'kptunų menesjų begiu tos 
lingus “Įstatymus” ir nutarė flrm.?s lsslu.nt.e P*r
Seimą paleisti atostogų. Da- peI?k°n virs 600,000 litų, 
bar tamsu, kurčia, tuščia... i k.l™os ,Lie.tu\°s valdžia tu- 

n išmokėti Amenkos val-
Socialdemokratams atimta džiai doleriais. Tas reiškia, 
teisė statyti savo kandidatų kad musų svetimos valiutos 

sąrašą. ; i r d evyzų išteklius kas.,sykis
Kademų diktatūros “Įsta- • e'na mažyn, o finansinėj-po- 

tymai” jau veikia. Opozici-1 Etikoj tas labai daug reiškia,

rintes Apsaugos įstatymas

tėse, 1
tiktai klebonams bažnyčiose 
ir šventoriuose, ir atėjus rin
kimams, opozicijos parti
joms nėra galimybės atsi-

tąjį atsišaukimą (delei ap- i 
sakytojo Seime Įvykio) poli-; 
cij'a konfiskavo ir patraukė, 
teisman visą Socialdemo
kratų Partiją, tuo budu ati
mant jai teisę rinkimuose' kriptimi. 
statyti savo kandidatų sąra-! pajuokiami “lenkai” 
šą. Bet kaip liaudininkai, tikrųjų lenkų, o su jais ne- 
taip ir socialdemokratai mi- mažiau jų laukia ir musiš- 
tinguoja ir turi pasisekimo, j kiai jėzuitai, marionai,do- 

v- .... . .. . • mininkonai, bernardinai, ka-
Karminkai simpatizuoja pucinai ir kiti juodieji Zec- 

opozicijai. | c]n-nj0 puikai, nes be susivie-
Jaunesnieji karininkai gy- nijimo su Lenkijos klerikali- 

vai skaito opozicijos laikraš- " “ -*-**•*-----
čius, bet ar iš čia galima 
laukti kokios realūs jėgos 
kovai už visuomenės laisvę 
ir pilietines teises, nenorė
čiau tvirtinti. Valdininkija 
išsijota ir vis dar stropiai 
sijojama, kad belieka tik šiandien ilgesio žvilgsnius 
“be minties, be dvasios gy- kreipia Vaterlandan. Net 

’’ akli viešpa- buvę jau tautiniai susipratu- 
sieji Klaipėdos lietuviai, kai 

Apšviestesnioji visuome- antai Valdininkų Sąjungos 
nės dalis rytojum nesirupi- buvusis pirmininkas Ambro- 

eisi- na, * ....................................................................
■ “lawntenisais,” arba šakiais čių švarko nemesiu,

Klaipėda tolinasi nuo 
Lietuvos.

Kitos tautinės i 
veikia destruktyviai kita 

Persekiojami ir 
laukia

ja jų ateitis neužtikrinta. 
Net gana lojalus ir valsty
bės kūryboj nemaža gelbė- 
jusieji vokiečiai, kademams 
atėmus mažumoms teisę mo
kinti prigimta jų kalba vai
kus — net ir tie vokiečiai

vieji skeletai, 
čių įrankiai.

- ............... ................. ..................... ........ .......................

BUDA.
Parašė L. Tolstojų*.

L---- ----      . ..............■■—ryi*********

1 baugu jau lietuvių kalba ir 
I prabilti, nes Į lietuvį ten žiu- 
: rimą šiandien su didžiausia 
neapykanta. Visa savo šir- 

jdžia ir siela Klaipėda links-; (Pabaiga)
ta Vokietijon. i nuUręg sidcharta ytą naktį pašaukė savo vežiką

j Vilnius veikiausia teks Balt- Caną, liepė pabalnoti žirgą ir atidalyti vartus. Prieš joda- 
ąudžių Sovietų Respublikai 1 mas g namU) jis nuėjo pas savo žmoną. Ji miegojo, bet 

......... .....................mintyje su ja atsisveikinęs, lėtu žingsniu, stengdamasis 
nesukelti miegančių vergų ir vergių, išėjo visai iš savo pi
lies ir, užsisėdęs ant žirgo, vienas išjojo iš gimtųjų namų.

Nujojęs taip toli, kaip galėjo nešti jo žirgas, jis nusėdo 
nuo jo ir paleido ji, o pats, sumainęs rūbais su sutiktu vie-

Vilniaus reikalai niekad1 
taip blogai nestovėjo, kaip 
šiandien. Rimčiausiu preten
dentu prie Vilniaus šiandien 
yra j'au ne lenkai, o baltgu- 
džiai. Susikūrus Lietuvos 
valstybei, santikiai su balt- 
gudžiais buvo draugingi, 
net giminingi; buvo net ir 
ministerija baltgudžių rei
kalams. Bet perdaug tuo gi-

nuoliu ir nusikirpęs plaukus, nuėjo pas braminų atsisky
rėlius ir paprašė juos paaiškinti jam tai, ko jis negalėjo su
prasti: dėl ko liga, senatvė ir mirtis, ir kaip nuo jų išsigel- 

• irt_ 4; nUAmA !»• ic/lScto įam hraminn.uv bėti. Vienas braminas jį priėmė ir išdėstė jam braminų 
miningumu spekuliuodami, mokslą. Tas mokslas mokė, jog žmogaus dvasia persike

lia iš vienos būtybės i kitas, jog kiekvienas žmogus pirmu
tiniame gyvenime buvęs gyvuliu ir po mirties persikelsiąs 
Į aukštesnę ar žemesnę būtybę, destis, kaip jis gyveno že
mėje. Sidcharta suprato tą mokslą, bet nepriėmė jo. Jis 
pas bramimis išgyveno pusę metų ir iš jų nuėjo Į neįžen
giamus miškus, kuriuose gyveno garsingi mokytojai atsi
skyrėliai, ir išgyveno'su jais šešerius metus pasninkauda
mas ir darbuodamasis. Ir jis taip sunkiai dirbo ir pasnin
kavo, jog pasklido žmonėse gandas apie jį, ir ėmė rinktis 
aplink ji mokiniai ir žmonės, ir garbinti jį. Bet ir šių atsi
skyrėlių moksle jis nerado, ko jieškojo, ir jį paėmė pagun
da, ir pagailo jam to, ką paliko, ir norėjo grįžti pas savo 
tėvą ir žmoną. Bet jis nėjo namo, o tik pasišalino nuo savo 
garbintojų ir mokinių ir nuėjo ten, kur jo niekas nežinojo, 
ir vis mąstė apie tą pat: kaip išsigelbėti nuo ligos, senatvės 
ir mirties. r(l<nA

Ilgai jis kamavosi, bet vieną kartą, kada f jis-sėdėjo po 
medžiu ir vis apie tą pat galvojo, staiga jis išvydo tai, ko 
jis jieškojo: išvydo kelią išsigelbėti nuo kančių, senatvės 
ir mirties. Išsigelbėjimo kelią išvydo keturiose tiesose.

Pirmoji tiesa buvo ta, kad visiems žmonėms lemta ken
tėti. Antroji tiesa ta, kad kančių priežastis—geismai. Tre
čioji tiesa ta, kad, išsivaduoti iš kančių, reikia savyje nu
slopinti geismus. Ketvirtoji tiesa ta, kad geismams nuslo
pinti reikalingi keturi darbai.

Pirmas — širdies sužadinimas; antras — minčių nuva
lymas ; trečias — vengimas pykčio ir susierzinimo; ketvir
tas — sužadinimas savyje meilės netik žmonėms, bet ir vi
sai gyvybei.

Savo kūną marinti nereikalinga, — visų reikalingiausia 
nuvalyti savo sielą nuo blogų minčių. Tikrasis išsivadavi
mas tiktai meilėje. Tiktai žmogus, pakeitęs meile savo gei
dulius, sutrauko tamsumo ir geismų grandines ir išsiva
duoja iš kančių ir mirties.

Kai šis mokslas jam paaiškėjo, Sidcharta paliko dyku
mą, nustojo pasninkavęs ir varginęs savo kūną ir ėmė eiti 
per žmones ir skelbti apsireiškusią jam tiesą.

Iš pradžių mokiniai ji paliko, bet paskum, supratę jo 
mokslą, vėl sugrįžo prie jo. Kad ir persekiojo braminai 
Sidchartą Budą, jo mokslas vis labiau ir labiau platinosi.

Sidcharta skelbė savo mokslą liaudžiai dešimtimi Įsa
kymų.

Pirmas Įsakymas: neužmušk, saugok kiękvięųą gyvybę. 
Antras Įsakymas: nevok, neplėšk, neatimk iš žmonių 

jų darbo vaisių. ) ; -
Trečias Įsakymas: buk skaistus ir mintyse ir gyvenime. 
Ketvirtas Įsakymas: nemeluok, reikiant, tiesą sakyk 

drąsiai, bet meiliai.
Penktas Įsakymas: nekalbėk negerai apie žmones ir ne

kartok negerų kalbų apie žmones.
šeštas Įsakymas: neprisėk neteisiai.
Septintas Įsakymas: negaišink laiko tuščioms kalboms, 

bet kalbėk kas reikia arba tylėk.
Aštuntas Įsakymas: nebūk godus ir nepavydėk, bet 

džiaugkis savo artimo laime.
Devintas Įsakymas: valyk širdį nuo pykčio, neturėk nie

kam neapykantos, bet mylėk visus.
Dešimtas Įsakymas: stengkis pažinti tiesą.
Pbr šešiasdešimt metų Buda, eidamas iš vietos Į vietą, 

skelbė savo mokslą.
Paskutiniais metais Buda buvo silpnas, bet vis dar eida

vo ir skelbdavo. Kartą kelyje jis pajuto besiartinančią 
mirtį ir tarė: “Mane troškina.” Mokiniai padavė jam van
dens ; jis truputį išgėrė, pasėdėjo ir nuėjo toliau. Bet prie 
upės Charaneavata jis vėl sustojo ir, atsisėdęs po medžiu, 
tarė savo mokiniams: “Atėjo mano mirtis. Atminkite po 
manęs visa, ką aš jums sakiau.” Mylimasis jo mokinys, 
Ananda, klausydamas jo, negalėjo susilaikyti ir, nuėjęs Į

pagalios net ir kratas toj mi
nisterijoj darydami, musų 
“politikai” pataikė taip tuos 
santikius suardyti, kad šian
dien baltgudžiai, susikūrę 
savo “Bielaruskają Soviets- 
kają Respubliką,” ruošiasi 
su Rusijos pagalba atsiimti 
iš Lenkijos visas savo žemes, 
jų tarpe ir Vilnių, kad suda
rius Didžiąją Baltrusiją, ir 
jau stačiai Lietuvai sako: 
“Checece kaby snova meždy 
mami a vami prijazn byla, 
odaice nam šo naše je...” 
(Jei norit, kad tarp musų ir 
jūsų vėl butų draugiškumas, 
tai atiduokit mums, kad yra 
musų... Red.)

Atitaisyti padargas klai
das reikėtų jau netik Vytau
to diplomatinių gabumų, 
bet ir ne vienų metų laiko. 
Vienu žodžiu, musų valsty
bės laivas labai prakiuręs ir 
stropiausiam vairininkui ka
žin ar pasisektų davesti jį 
uostan.

Ateitis tamsi.
Ir šitas, bendras bruožais 

nupaišytas, vaizdas, kaip 
matote, kitokio Įspūdžio ne
palieka, kaip tik tąjį: visur 
tamsu, kurčia, tuščia...

Važiuoti Jums Lietuvon 
draugiškumo jausmai nelei
džia patarti. Laisvam kraš
te, tarp kultūringesnių ir 
daug giliau Lietuvą mylin
čių amerikiečių Jus galite 
Lietuvai daugiau labo nu
veikti ir būti liuosas nuo pa
vojų. Juk Šiauliuose Į social
demokratų sušauktąjį susi
rinkimą jau ir bomba buvo 
pakišta, tik laimė, kad ji 
sprogo koridoriuje pirma, 
negu publika pradėjo eiti iš 
salės.

Klaipėdą palenkti savo 
pusėn — reikėtų jai labai 
daug kas duoti, o mes per
daug biedni visais atžvil
giais. Vilniui atgauti reika
lingas stebuklas, o stebuklai 
musų laikais jau nesidaro. 
Gi be Vilniaus ir be Klaipė
dos Lietuva nepriklausoma 
egzistuoti ilgai negali. Ve, ir 
vėl jufns tas pats klausimas: 
kas gi bus čia, kas gi bus 
čia? Su kuo dėtis ir kame 
atramos jieškoti? Gal Ame
rikos lietuvių patriotizme ir 
jų kapitaluose?... Kad Lietu- 

1 voj galima butų dėti kapita- 
; lūs ir vystyti pramonę, tai 

mažumos j reikalingos tam tikros sąly- 
gos, kurių vyriausia — tai 
rinka. Jos neturime ir nėra 
kur jieškoti. Ir Vokietija, ir 
Latvija, ir Estija, ir Suomi
ja, ir net pati Lenkija rinkų 
j ieško toj pačioj mažutėj 
Lietuvoj. Gi neturint ekspor
tui rinkos, pramonės išvys
tymas negalimas.

Man , rodos,- geriausia iš 
šitokios padėties išeitis butų 
—prisidėti plačiomis auto

kieti jos. Bet tai tik viltis ir eme verktl- Sidcharta tuojaus liepe pašaukti jj ir ta- 
gal nesurealizuojama iliuzi-*rė- “Nustok, Ananda! neverk, nesirūpink. Anksti ar vėlai 
ja. Patys nesidėsime, kol mes turime skirtis su visa, kas čia mums brangu. Argi yra 
mus, visiškai nusibankruti-1 šiame pasaulyje kas amžina? Mano draugai, — pridūrė 
kteusdamS n°eDakiSU nesi‘j ^^ atsisukdamas į kitus mokinius, — gyvenkite taip, kaip 

c c c' Į ** ' až ins mokinau. is or^icmu Hnklu Vhfihaoa

t

i

nebent “futbolais,” zius, viešai skelbia: “Vokie- 
nes jis

aš jus mokinau. Gelbėkitės iš geismų tinklų, kuriuose susi
painioja žmonės. Eikite tuo kelių, kurį aš jums nurodžiau. 
Atminkite visuomet, jog visa, kas yra kūnas, — suįra, tikSkaitykit ir platinkit

Darbo žmonių laikraštį tiesa nesuardoma ir amžina. Joje jieskokite išganymo.
“KELEIVJ.’* Tai buvo paskutiniai jo žodžiai. 4
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KELEIVIS

KORESPONDENCIJOS. ! PAJIESKOJUIAI
Pajieškau pažįstamų Petro ir Onos

PH1LADELPH1A, PA.
Rymo Katalikų Federacijos 

Konvencija ir rusiški 
šokiai.

Čia atsibuvo Rymo Kata
likų Federacijos konvencija, 
šoniniame švento Kazimiero 
bažnytiniam name, 326 
Wharton st., rugpiučio 10, 
11 ir 12 dd., 1925 m. Angliš
kam laikrašty tilpo apie 4 
colių ilgio žinutė, kur pasa
kyta, kad toji organizacija 
atstovauja 500,000 lietuvių 
katalikų Amerikoje.

Buvęs sekretorius p. Mas- 
tauskas pranešė, kad yra 
išrinkta nauja valdyba: K. 
Krušinskas iš Brooklyn, N. 
Y. prezidentu ir panelė B. 
Leonaitė iš Massachusetts 
sekretorka. Tuo tarpu pribu
vo iš Lietuvos kun. A. 
Šmulkštys, Lietuvos katali
kų vadas, nemažai prisidė
jęs prie teroro ir barbariškų' 
darbų Lietuvoje.

Delegatų buvo mažai,! 
daugiausia patįs kunigai, i 
Visi šie atžagarei viski reak- 
cijonieriai viešėjosi 
Kaulaki, kuris dabar veda 
kovą su parapijonais. Kun. 
Kaulakis pasigyrė angliš
kam laikrašty, kad apart sa
vo bažnyčios, suorganizavęs 
dar dvi bažnyčias: vieną 
švento Andriejaus North 
Phila., o kita Port Richmon- 
de. Bči Kžralakis pamiršo 
pasigirt anglų laikraščiuose, 
kad jis 1901 m. savo parapi
joj suorganizavo kruvinas 
muštynes, ir kad dabar ku 
savo gaspadine vėl “subun- 
tavojo” prapijonus prieš sa
ve patį.

North Phila. švento And
riejaus parapija yra suorga
nizuota “drg.” Pruseikos ir

delis keikūnas socialistų, 
laisvamanių ir pažangiosios 
progresyvės • visuomenės. 
Greta p. Rutkausko matosi 
ir jo pasekėjų, kurie prisidė
ję su stambesnėmis auko
mis. Jeigu butų reikalas, ga
lėčiau visų aukavusių ant 
bažnyčios komunistų vardus 
paskelbti.

Kadaise Rutkauskas buvo 
vytis, paskui keliatą metų Stauskų, 
buvo ‘‘Laisvės” bendrad:-* 
bis. Jis eidavo 5 mylias f - 
čias pasitikt iš Brooklyno at
važiuojant Pruseikos, Bim
bos ir kitų, o dabar tapo suk
tas fašistas, vėl sugrįžo pas 
savo skerdžių, kad padėjus 
Kaulakiui nuveikt sukilusius 
parapijomis.

Tai yra komunistų bend
ras frontas su klerikalais 
prieš neturinčią teisių bied- 
nuomenę.

K. J. Geležėlė.

Jurgėliunų. ' Girdėjau, jie gyvena 
Springfieki, UI. Meldžiu ataišaukti 
arba kas apie juos žftrot, malonėkit 
pranešti. K. JENELIUNAS 

1531—10th st, Rockford, 111.

Ai, Povilas tadolskis, pąjieštau 
savo draugų ir pažįstamų: Stanislovo 
Grakolskio, Zigmonto Jokubausko, 
Prano Aleksos, Leonoros ir Monikos 
Si rockaičių, Antosės Vitaustaitės, po 
vyrais jų pavardžių nežinau. Jie visi 
paeina iš Viduoldės parapijos. Meldžiu 
atsišaukti šiuo antrašu:

PAUL SHADOl.
į 427 W. Pratt st., Baltimure, Md

Ibijieškau brolių Jono ir Silvestro 
___‘Silvestrą^ prieš 40 metų 

gyveno Brooklyne; iš Lietuvos paeina 
Bndvieėių kaimu, Pajavonio valsčiaus, 
Vilkaviškio apsk. Mieli broliai prašau 
atsišaukti. Žinantieji apie juos malo
nėkite man pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga. ONA 2ALIAUSKIENĖ
Paširvinėių kaimo, Vištyčio vaisė , 

Vilkaviškio. apskr., Lithuania.

Aš. Juozas Saveikis, pajieskau sa
vo brolio Petro Saveikio. paeina iš 
Alytaus apskričio, Seirijų parapijos, 
Pasarnil ų kaimo, girdėjau kad jis gy
veno Wi!kęs Barrc, Pa. ■ Meldžiu atsi- 
š-ukti arba žinantieji apie jį malonė- 
1 ite man pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas. JOS SAVEIKIS.

61 R. R. yll., Waterbury, Conn.

pas

PARDAVIMAI WENTWORTH INSTITUTAS
PARDIDUODA NAMAS 

CH1CAGOJE.
Trijų fk-tų medinis namas ir dviem 

automobiliams garadžius. Elektros 
šviesa, retidos neša 85 dol. į mėnesi. 
Sutikčiau namą mainyt ant geros 
farmos. Daugiau informacijų suteik
siu per laišką. (36)
, F. NARVAISH

3752 S. VVallace sL. ( hieago. III.

Prisiųsta 2 centu štampą, gausite 
kataliogą (3.7) >

GRIKSON1O SPAUDA
233 N. Clarion st.. Philadetahia. Pa.

PRANEŠIMAS BROOKLYME
ČIAMS.

Pranešu, kad aš perkėliau sa'o 
barzdaskuuklą i Barbėr Shop) i m u- 
ją vietą, kur viską sutaisiau pagal ' - 
liausios mados ir darbą atliksime Į il
ga! y putos norą. Kviečiu visus ina .-c 
žinančius ir nežinančius atsilankyti ir 
persitikrint, kad darbą atlieku kt’o- 
geriausiai. Savininkas A? H. YENCH, 
63.» Driggs Aienue. tarpe Metroi>v- 

litan avė. ir No. 1-th St., prieš; is 
Martinaičio Motelį. Br'joklyn. N. Y.

Pajie.štau Juozo Montaus. seniau 
jis gyveno Mir.neapolis, Minn. Jis j 
pats malonės atsišaukti arba kas apie , 

■ ji žino, meldžiu man pranešti šiuo; 
(adresu: LIUDVIKAS DOLEBA
! 239 Pearl st., Haitford, Conn. I

FARMOS

PITTSBURGH, PA.
Šimtas dolerių į Politini

Iždą.
Rugp. 13 d. Sandai*

Kuopų Sąryšio valdyba susi 
rinkus apžiurėjo įeigas ir iš- ■_____
eigas nUO pikniko, ^kUTlS į\ J -i Pajieskau brolio Juozo Simonai* io,

PARSIDUODA KARMA.
120 akrų geros žemės su 

j ir su krapu. $20 už akni. 
i žinių klauskit per laišką. 
J

Pajieskau draugo Andriaus Kara
liaus, Suvalkų gub., Janai os vaisė., 
Janauskų kaimo. Jis pats lai atsi- 

'OS **“kia arba kurie apie jį žino malo
nės pranešti. (36)

’• ADOMAS GUNTRA
2001 Superior ąve./CĮcvc’and. Oh:o.

F. CLARY
\VHITE CLOUD, MICH.

Wentworth Institutas, vienas nis kartu. Kiekvienas mekaniš- 
garsiausių savo rūšies mokyklų. ■ 
buvo Įsteigtas tikslu lavinti mo- j 
kinius grožėje ir mekaniškoje! 
dailėje. Mekaniškoji dailė apima ' 
savyje konstruktvvę pusę gyve-' 
nimo. Institutas turi vardą to 
žmogaus, kuris jį Įsteigė, bū
tent — Arioch Wentworth. Po
nas Wentworth turėjo distink- 
tyvį pasisekimą gyvenime pasi
dėkavojant savo žinojimui apie 
mekanišką dailę. Jo troškimas 
buvo * įsteigti mokyklą, kurioje

- gabesni šalies jaunuoliai galėtų 
j lavintis pažinime dailės. Kadan- 
;gi šita mokykla turi geriausius 
i mokytojus ir geriausias lavini- 
^muisi prietaisas, tai diplomą iš

budintais Į > 11 jPlatesnių sitos mokyklos yra daug reis- 
(36> i kianti.

! šitoj mokykloj studentai yra
- mokomi vartot rankas ir smege-

kos dailės skyrius šioj mokyk
loj turi geriausius žinovus savo 
šakoj. Mokytojai pilnai tinkami 
ir Institutas yra mekaniškai ge
rai įrengtas, taip kad mokinys 
randa viską, ko tik siela trokšta. 

Pasidėkavojant didelei para
mai. kurią šitam Institutui p. 
Arioch Wentworth paliko, lėšos 
jo lankymo mokiniams yra labai 
mažos. Kasdien yra duodamos 
dvi pamokos ir vienu metą kur
sas tiems, kurie nori būti išla
vintais darbininkais. Institutas 
taipgi duoda ir vakarines pilno
kas, kurios yra labai panašios j 
dienines.

Pilną paaiškinimą apie šią 
mokyklą galite gauti rašydami j 
Wentworth Institute, cor. R ugn
ies st. and Huntington Avė., 
Boston, Mass.

DRAUGYSTE DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St Charičių.

VALDYBOS ANTR-taAl: 
Pirmsėdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main St., 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalia 

685 West 5th St.
Nutarimų Rast. J. Stanialovavičiua, 

193 West Statė St.
Turtu Rast. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342, 
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 West Main St.,
Knygius Kazimieras Tamašiuna^ 

42 West Walnut St., 
IŽDO GLOBĖJAI:

Justinas Kukoraitia. 
112 West 5th St.,

Jonas Sadauckas, 
164 West Indiana St, 

Boleslovas Alekna, 
158 Monroe St,

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas 

110 West lllinois St , 
Bronislovas Einoris, 

U7‘West Main St, 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauclms, 
44 West <th St, 

Romualda Gričianas, 1 
85 West Main St,

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. a Box 224, 
Liudvikas Grtiožis, 

K. first, Boa 10,

PARSIDUODA KARMA
10 akrų, labai pigiai, už $550.00 

geros žemės. 15 akerių. ge- , 
2*» medžių ir 25 akeriai ge- j

ko 9 d. rugp. ant Amšiejaus pereitą žiemą dirbo Masonic Home’i „“/įj ’ą parduot 
farmo& Pasirodė, kad pelno 7fox^ Jie? auiSi*
liko $25.15, suaukuota buvo myną ir nuo to laiko nėra žinios i urj" " JOE SI 
543.75, ant posėdžio suaų-£

i
j Dirbamos
[ras sodas _____ , _ _ __ ,
; ro miško ir geros ganyklos. Stubos 
j nėra — sudegė; yra barnč, skiepas ir 
I šulinys. Aš turiu 1 ,

t. nes per toli viena

rie apie jį ką nors žinotų malonė’ut ( 
pranešti. <36)

: AMBROSE SIMOKAITIS
t 65 Prospect avė.. Le veisto n. M<.

kavo : A. Ąkelaitytė $1.00, 
A. Žeinaitis $L00, P. Pikšrisį 
$14.10; ntro'Penn.,avė. pra
kalbu draUg’e-SU socialistais As’ RC.z?hi* Kačinskiene, pajieš! r.up. J? • d , sunaus Valerijono Kačinsko, paemr iš$9.00, VISO SUG6JUS’pasld&rO Apitalaukės parapijos. Kedaimų vii., 
$90.00. Taigi iž’Sąmyšio nu- met,į s^^nejau iš Am?; 
; . , _ ®A nrt^i j •rtąrdamo, o dabar nieko nerasi. Astarta pridėt $10.00, Kad pa- nįiišiė/tagaiiu pavaikščioti ir neturiu 
riuriiic Ivonai 5100 if- noan<i_ kįs riįaitintu. Gęro.s š'Hies žmones, 

;kąs apie jį žinot, .malonėkit praneš: i.
R .‘KAČINSKIENĖ c; >

Gediniiino gatvė No. T2, Kedair.ir?, 
Lithuanią. •

a uarne, ir
kitą farmą, todėl

n. nes per toii viena X 
nori farmos, pirkinys 

eras, atsišaukite greit. (35) j\
JOE SI.ANKIS Ik

ROCKWOOD, ILL.

farmos: farmos:
Parsiduoda Farmos New Jersey 

valstijoj, netoli Newarko; turiu dide
lių ir mažų. Platesnių žinių klauski
te laišku. (;>5)

M. CHUR1NSKAS
152 Schujier avė, Kearney. N. J

darius lygiai $100,i|- neapsi- 
leidus So. Bostono šandarie- 
čiams. Pranas Pikšris, kaipo 
Politinio Iždo vice-pirminin- 
kas, tuoj žadėjo pasiųsti Ją « • • TY 3 • A.* • T* J - t

I
Visokios farmos parsiduoda pigiai C 

New Jersey valstijoj, prie turgaunų 
miestų ir prie vandenio? Mes turime A 
visokių farmų ant pardavimo, kokių £

FARMOS!

Worcesteriečiai, Temykite!

VIRĖJA. Praktiškas -šeimininkės’ 
vadovas, 296 puslapiai; 10o< pamoki
nimai. Spaudinta Lietuvoj^. Kaina 
<ju doleriai.
; NAMINIS GYDYTOJAS. IR AP- 
tlEKA. Parašė me*ėjnos« daktarai. 
$36 ir daug atskirų raceptų pasigydy
ti pačiam sasą be dąiftaro, nuo viso-- 
kių ligų. Kaita

H0ME0P.WJ(A KNYGAį gydy
mui žmonių ;tr gyvulių be gydytojo 
pagelbės.-^alifešė Bckermanas. Kaina 
$1.50.
J DAILYDĖ, patarmės stalioriama; 
Su viršum 120 jiaveikslų. Kaina $1.00.'

'' ’ ŽENTAS IŠKILMĖJE, komedija’ 
teatrui. Kaina 40c.

»* Visos knygos iš Lietuves.
< NUPIGINTOS KNYGOS.
'' ŽINYNAS. 01szewskio spaudo*.
»' 392 pusi., gražiai apdarytas. Kaina 

$3.50, iki spalio tik $2.00. 4 .
V TIKRI JUOKAI.' Juokų‘ ki^-gylė, 
'' 206 pusi.; 85c., dabar 50c. r 1 i 
'i PORTUGALU MINYšKOS MEI-- 
;* I.IŠKI LAD'KAI. 148 pusi., tavo >1;
< dabar 50c. ' i

DIDYSIS SAPNININKAS, su dau- 
X vrybe paveikslų. 146 pusi., kaina 75c., 
A dabar 60c.
J*

Alteration Salę
Kadangi mes žymiai padidinom Krautuvę ir užpildėm Ge

riausiais Naujos Mados Ta vorais ir viską pąrduoshne Obe
lio kanomis. Išpardavimas prasidės su savaite, pradedant

7 d. Rugsčjo-September
Todėl ateikite pasižiūrėt musu Naujų Tavorų ir persitik- 

rinkit iuBę'kainomis.
r

lUfc
[į • j’k : \ -X, •

' < 303 M1LLBURY STREET.
> i J ;

I

Vincas Civinskas
WORCESTER. MASS. kiti h vadina: Juodąją taį?«į. 

\ 414 pusi, apdaryta. $5.00, beonii

tik norėtumėt. Klauskite: (37)
ANTAN V>' MAURUKAS. IR 

jokubas,kėua.; \ • 
Box ;4 J.* Sergeant+iBe. -Ni J. 

j_ - ■

Pajie^kaa Jonoi Jxęwtkąu!i paėji*, li
čio H Bebervilią’, kąiėio; šimksi -ių 
valsčiaus, Raseinių.- 4ps’iričio. jis gy- 
V£na apie \Ykterbury. Cįnn.:. '■'Piriiti: 
svarbų roik^lą-ptie jo. JleMžti patibs

10 Stillman st., Boston. Mass.

komunistų, padedant Čepu- ,
kalciui, o ne Kaulakio. Kaip .. :
rtsjbut, Andriejaus parapi>'. Nutarta ji
rii« cu<tilank<? to Daties ka suren^’ ^al Com Ro- atsisaukt! af-bK ;ąas žanot kur ji? rt>n- nis su&nauKs 10 paues, M „;v„;Voc T ..t
šiandien turi čarho parapi
joms. Vieni ir kiti skolose 
paskendę, o čia emigrantų 
nepribuna tiek, kad galėtų 
tankiai ir gausiai aukaut, 
senieji gi nepasitenkina ir 
bile dieną gali prieš “šven
tus diktatorius” sukilti.

$ * *

Rugp. 11 d., Welch’s Te
atre katalikai norėjo paro
dyt svietui, ką jų bažnyčių 
giesmininkai gali. Prasidė
jus perstatymui jų operetė 
visai neatrodė panaši Į ope
retę, nes Kaulakio bažny
čios s>a?bei*m- veikėjai ne
dalyvavo. Pirmose sėdynėse 
sėdėjo visa eilė kunigų -ir 
zulino savo storas “pipimy- 
čias” nusiminę, tarsi gaspa- 
dinių netekę. O publikos bu
vo suvis mažai. Mat įžanga 
buvo brangi, nuo $1.00 iki 
3 dolerių, o perstatymas ne
vertas nei 10c.

Po perstatymui jauna pa
nelė išėjo rusišką kazoką 
šokt. Šokėja išbudino publi
ką iš miego, nes laike vaidi
nimo operetės visi buvo už- 

* migę. Kunigai irgi pradėjo 
jaustis smagiai, pasitaisę 
apykakles, smailiomis aki
mis žiurėjo į šokėjos kojas, 
aptemptas šilkinėmis pan- 
čiakomis. Nors tas yra prieš 
bažnyčios principą, betgi

ast” piknikas, ant Labor 
Day, panedėly, rūgs. (Sept.) 
7-tą, pas Amšiejų. Gerb. 
Amšiejus, 43-čios kuopos 
pirm., farmą piknikui duoda 
uždyką. Taipgi žadėjo iš- 
rostyt savo geriausių komų 
(kukuruzų) — ir kitas šim
tas, jei nedaugiau, bus į Po
litinį Iždą.

Taipgi nutarta rūpintis ir 
šiaip vakarų surengimu žie
mos sezone. Tam tikslui iš
rinkta komisija iš J. Virbic
ko, A. Akelaitytės ir B. Li
peikos.

Aplamai imant, galima 
pastebėti, kad lietuviai pra
deda blaivytis ir nors Mask
vos agentėliai per savo šlam
štus šmeižia mus kiek įma
nydami, bet tas nieko ne
kenkia. Mažai kenkia ir Ro
mos kunigėlio burnojimas, 
pravardžiojant progresyv us 
žmones t-1 
nežaleznikais. 
laisvesni 
tautiškas 
bažnyčią 
stangas, 
žmonėms 
liuosuot nuo Romos kunigų 
vergijos.

PAJIESKAU VIETOS. kur liuobo
mis valandomis galėčiau užsidiibti 
valgi ir kambarį. Esu 17 metų vaiki
nas, noriu eiti į aukštesne moky’ lą. 
Norėčiau gauti sau tokią vieta." ui 
nors Bostono apielinkej arba pačiame 
Bostone. K. F. STRAVINK

R/F- D. 1, Ashland, N. H.

APSIVEDIMAI
Pajieskau apsivedimui merg'ros. 

nesenesnės kaip 40 metų, kuri turi 
nors 1,000 dol. ir nepriešir.ga botų ci
viliam šliubui. Aš esu vaikinas 36 
metų, turėjau 2 operacijas, pinigų 
turiu $1,700 ir noriu pirkt stu’j?.. 
Meldžiu su laišku prisiusi ir paveiks
lą. Kurios apsivedusios manot? pote- 
riaut, tai tos nei nerašykite, nes rš 
persiskyrimų nenoriu. J.’ W. S. (36) 
5875 Hazlett st., Detroit, Mieli.

lV5ą}ę>'ai geru žemys, fijS 

' tik. »nt fai mųs rahdasi: šu
įtiksiu trtąąineftiės . rakandais ir vi
sais kitais daiktais. Turiu 17 karvių, 
iš kurių yta 11 melžiamų, 1 olst-in 
bukus, 5 jauni veršiai. 4 arkliai, 12 
kiaulių. 50 karvelių, 5 žąsys, 200 viš
tų, geri btidinkai. 7 kambarių stuba, 
visose triobise yra įvestas vanduo. 
Farma randasi tik vienos mailės. at
stume nuo miesto ir geležkelio sto
ties. Budintai kaštavo $1.000 žemė 
verta .<1.150. gyvuliai, mašinos, ra
kandai verti S3.000, viskas sykiu ver
ta $10.150. o parduosiu viską už 56.- 
800. Jmokėti reikia $1,000, o likusioji 
suma reiks išmokėti bankui per 33 
metus. Kas greitu laiku prirodys kup- 
čių. tas gaus 150 dol. Esu priverstas 
viską pigiai parduot, nes noriu tao- 
jaus išvažiuot į Rusiją.

KRANK BARAŽČIUS
R. F. I). 4. Bradford Co„ Uhter. Pa.

REIKALINGAS 
FARMERYS

Dirbti ant 1»><> akrų žemės dėl savo ; 
pelno. Geistina, kad butų vedęs. Kar
ma randasi Livir.gston Menor, New 
York, pačioj širdy vasarinių hete'ių 
distrikto. Turėtų pats pasirūpint ty
mą ir kiek galvijų. Savininkai neims 
iš tos fanuos jokio sau pelno, bet'?, 
vasaros laike jie pirks iš tos farmos 
pieną, kiaušinius, sviestą ir tt. Norin
čiam išduos kontraktą ar.t kelių me- 
tų. Dėl pilnų informacijų kreipkitės 
šiuo adresu:

FREDERiCK JORD.AN
2-7# Vark avė-. New York. N. Y.

Pajieskau apsivedimui merginos 
arba našlės be skirtumo tikėjimo. Aš 
esu vaikinas 32 metų amžiaus, gabus 
ant visko. Norinčios apsivesti kreip
kitės šiuo adresu: (361

CHAS BU DRĮS
5120—18-th avė., Brooklyn, N. Y.

FARMOS.
Kurie norite pirkt kokią nors far

mą šioje apielinkėje, apie Scottvillc, 
Pent .vater. Custer ar Fountain, Mielu, 
rašykit mums. Mes prisiusime jums 
katalogu* ir nurodymus. Mes esam 
pirmieji lietuviai farmeriai toj apie- 
linkčj. (42)

PILYPS and M ATTIK
R. 2. Bux 83. ScottviHe. Mich.

tai bedieviais, tai 
Pittsburgho 

žmonės turi savo 
kapines, tautišką 
ir jie visi' dės pa- 
kad ir Lietuvos 
pagelbėjus pasi-

Sandarietis.

ROCKFORD, ILL.
____  _ Rugpiučio 10 d. mirė An- 

dvasiški tėveliai turėjerdide- tanas Šveistis, 55 metų am- 
lio smagumo. O kiek buvo žiaus. Velionis buvo gero 
žmonių, tai visi išėjo nelau- budo, pažangus žmogus; jis 
kę užbaigos, išmetinėdami, 
kad juos prigavo su netiku
siu perstatymu ir išviliojo 
pinigus.

« * *
Netikėtai man pateko šv. 

Kazimien> parapijos pusme
tinė apyskaita 1925 metų. 
Ant apyskaitos viršelio pa
sirašo klebonas J. J. Kaula
kis. Apyskaitoje telpa au
kautojų vardai ir po kiek 
kas aukavo ant bažnyčios. 
Kalbamoj apyskaitoj yra 
aukavęs “drg.” J. Rutkaus- 

* kas $2.00. Minėtas Rutkaus
kas yra vietinių bolševikuo- 
jančių komunistų vadas, di-

s5 N'cw

paliko žmoną ir 3 sūnūs di
deliame nubudime. Jo žmo
na su sunais gyvena po num. 
1329 S. West st, Rockford 
III.

BADO STREIKAS KAU
NO KALĖJIME.

Liep< s 25 d. Kauno sunk, 
darbų kalė jimo kū’iniai pra
dėjo bado streiką,kaipo pi\, 
testą prieš įvestus naujus 
suvaržymus kaliniams.

Klerikalų juodoji ranka 
matyt, skaudžiai palietė ir 
kalinių gyvenimą.

»vej« PRAKALBOS Malte

J. R. Muzikantas

I RL'GSĖJO-SEPTEMBER . 
Pėtnyėioj. nuo 7:30 vakare. 

ABELIO SALĖJE.
7017 SUPERIOR AVĖ., 
Temoje-,-ANTĮ KEISTAS 

Kalbės J. R. Muzikantas.
Yorko.

6 RUGSĖJO-SEPTEMBER. 
Nedėlioję, nuo 3 po piety 

ABELIO SALĖJE, 
7017 Superior Avė 
Cleveland. Ohio.

Kalbės S. J. Bcneckas

: 31000 DOVANŲ TIEMS, kas prirodys i» Biblijos arba Sv. [
I Rašto, kad Rymo Kataliku Bažnyčia, jos apeigos ir fstaty- [ 
! mai yra pamatuoti -ant Kristaus ir jo Apaštalu mokslo.
> Kataiik., kunigai, ateikit ir prirodvkit. kad juš teisybę < 
! skelbiau Peruku .(ii k»d iys mokinat žmonet teiMiigai.
• RENGIA T. B. S. b. JZANGa DYKAI. KOLEKTŲ NĖRA : 

Vibi lietuviai malonėkit Į šias prakalbas atsilankyti.

Silpni, nervuoti, serganti 
žmones privalo tą skaityti.

Jau buvo abelnai darodyta per tuk
siančius sergančių, nuvargusių ner
vų. nusilpusių. kenčiančių žmonių, 
•kad nėra kitų gyduolių, kurios suteig
tų toki greitą palengvinimą ir gerą 
sveikatą, kaip Nuga-Tore.

Kuomet jus jaučiatės labai prastai 
’ ir negalite valgyti arba mieg- t:, vi

sas nuvargęs ir silpnas rytmety ir 
silpnų nervų; kuomet jūsų viduriai 
yra visai suirę ir jūsų liežuvis ap. i- 
vžlęs ir turite labai prastą skonį bur- 

. noje, tuomet jus turite vartoti Nug.a- 
Tofte, rJos nusteb'ns, jumis kaip greit

* jos pradės atgauti jūsų sveikatą ir 
, gyvenimas pasidarys vertas gyventi.
► Nuga-Tone veikia gerai tokiuose atsi- 

tikimuose. Kodėl? Todėl kad jos yra
,• moksliniai budavotojos nervų ir krau-
* jo. Stebėtinai kaip greitai jos grąžinu 
, pep, punch ir vigor silpniems ner-
► vams ir raumenims.
* turtingą, raudoną kraują.
► I " • " - ■
; kiaušiai jėgą gyvenime.

absoliučiu supratimu, kad jei jus 

duotą nurodymą; ir jos nesuteiks pa-

GERI IŠRADIMAI.
■ Kaipo išradėjas. Thomas Aiva Edi-
1 son aplenkia visus pasaulio išradėjus. 
: Jeigu yra kitas kokis žmogus, kuris 
i turėtų daugiau patentų už Edisoną, 
tai mes jo nežinome. Bet Edisono tik
rasis užsitarnavimas yta tame, kad 
jo išrastos mašinos yra reikalingos ir 
vartojamos kasdieniniame gyvenime.

i Visi jo išradimai užganėdina didžiuo- 
fsius pasaulio norus. Užsitarnavimas 
Joseph Trinerio yra tos pačios rųšies.

: Trinerio Kartusis Vynas yra reika- 
| lingas kiekvieną dieną ir kiekviename 
amžiuje. Jis užganėdina pilvo norus, 
išvalo žarnas, pagelbsti virškinimui ir 
padilgina apetitą. Jis paliuosuoja nuo 
liemens graužimo, vidurių užkietėji- 

j mo, nemigos ir nerviškumo. Jūsų ap- i 
tiekorius arba vaistų pardavėjas turi 

iTrinerio Kartųjį Vyną, o jeigu neturi 
j tai rašykit pas Joseph Triner Compa- 
jny, Chicago, III. Ar jus norite prepa
rato. kuris užmuša muses ir uodus 

Ištaigiai? Pabandykit Trinerio Fli- 
I Gass.

NAUJAS PILNAS ORAKULAS — 
• - - ’ ** 6x9, 

. i spa
lio mėnesiui tik $2.50. , ■■ _•«

PASLAPTYS MAGIJdS? Kaina 
$1.00, dabar tik 75c. ; ~

Pasiskubinkite su orderiais* 
galima gauti. Reikalaukite naujų 
knygų kataliogą. Siunčiame dovanai. 
Lauksime jūsų užsakymų.

JANKAUS KNYGYNAS, ‘ 
3856 Areher are, Chieago, UI.

silpniem.
Jos atbudavoja 

__  w stiprius 
nuolatinius nervus ir* padaugina pui-

Nuga-Tcne yra pardavinėjamos sv 
ar- 

tosite jas per keletą dienų, pagal pa
duotą nurodymą; ir jos nesuteiks pa
sekmių, jus galite sugrąžinti likusias 
į • ' : '
davėjas maloniai 
gus. ’ ’ 
esate sau skolingas, 
Nuga-Tone, nes jus 
praĮaimėti.

Rekomenduojamos. _ 
mos ir pardavinėjamos pas visus n 
tiekorius.

pakelyje ten kur jus pirkote ir par-
-...i._:_į p-ąjins jums niiii- 

Jei jus nesijaučiate geiai. jus 
kad pabandžius 

nieko negalite

garantuoja- 
«P-

IŠGYDYTA NUO VIDU
RIU KATARO IR VISIEMS 

PATARIA VARTOT

KATRO-LEK
Ponia Maryanna Lnjko, 22 Par- 

(Įuettc Avė., Northhampton, Mass. ra
šo: Tamstų gyduolės KATRO-LEK 
yra labai pageibingos nuo pilvo ka
taro ir aš jau pasveikau, už ką Ponui 
širdingai dėkavoju. Tegul Ponas Die
vas duoda Tamstai sveikata už šį iš
radimą. Aš kentėjau suvirs du metu, 
o dabar jau esu svei'-a ir patariu 
Tamstos gyduoles KATRO-LEK var
toti visiems kenčiantiems nuo PILVO 
KATARO, nes nuo tos ligos šitos gy
duolės yra goriausios sviete. Jeigu 
negalite KATRO-LEK gauti ant vie
tos pas aptiekorius arba vaistų par- 
Javėj’js. tai rašykite tiesiai pas išra- 
lėją. o jis jums prisius per paštą. W. 
IVojtasinski Drug Co, 114 Brighton 
•t.. Bost n, Mass.

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius ^pati- ’ 
garsinimus, kaip tai: pajkskoji- 
mus apsivedimų. įvairius paneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syk,. No
rint patį apgarsinimu pacalpim 
kelis sykius, už sekančius aykiud 
skaitome 2c. už žodį už syk*.
"Keleivio” skaitytojams, kurie trr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. už žo'fį.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų statome po 2c. u$ žodį 
pirmą sykį; norint tą patį paj-cš- 
kojimą tai py t ilgiau, skaitome po 
lc. už žodi už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, tarto 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
pajieškojimus giminių ir drasgų 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu p ri
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint pajteško- 
jima su paveikslu, reikia pnsiųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arta ap- 
gai-sinimą reikia prisiųst karta ir 
mokestį. ,

"KELEIVIS”
255 BROADVVAY.

SO. BOSTON. MASS.

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien am 
P°P’.ero8, kaip paprastai,bet ir ant ccl- 
iuloid medalionus. Kiekvieną tokį pa- 
vciktdą-Tnedalioną apdirbame su tin
kamais spalvuotais pagražinimais 
Darome 6x9 dydžio. Tok is medalionas 
galima pastatyti arba pakabinti—tin
kamas visur. Jis nesuduž, nenupluks. 
Prirefkus gali numazgoti. Kaina $2.00. į 
Prisiųsk mums savo arba savo myli- ; 
mojų paveikslėlį, o mes padangte Į 
Tamstai vieną tokį gražų r.'?dci:< .-.ą. į

Siųsdamas užsakymą rižym'k kaip į 
nori, kad butų p'!C-_.y .as: per pus : 
(bust), ar čsr’- .. u~:. užsakymu j 
siųskite _• arta galėsite už-
s:...vkeLi uit pašto, kaomet paveiku-| 
ą. -foaiKyJt—kaip nori*-

užsakymą išpilaysimc : 1^ dienų.!
Rašydami adrciucld-c: (-)

Tiii. TAUNIS STUIMO
KULPMONT, PA. 1

D

KENOSHA, WIS.
*

Kurie nori užsirašyt “Keleivį” ar
ba kokių nors knygų-JUžkisakyt, gali 
kreiptis prie musų generalio agento. 
Jis patarnaus visame teisingai ir 
greitai. Jo adresas:— (*)

JOE ELIOŠILS
Nerth Mest Hotcl, Room 15. 

KENOSHA, W1S.

LIETUVIU LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 

WAUKEGAN, ILL. 
Valdybos Antrašai:

Pirmininkas VINCAS GABRU '
726 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMiA 
716—8th St.

3) Užrašų Sekr. R. M. RULEC3
838 So. Jackaon St.

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

5) Iždinj-ka, KAS. VAITEKŪNAS
7»‘-—Sth St.

C . zdo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackscn Si.
JONAS SKARBALIUS

841 Ler.iz Avė.
7) įmygiai K. AMBRAZIUNAS 

8»9 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

711—Sth St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court.

SUSTABDYK
Galvos skaudėjimą Isbaadyk

Milteliu nao raivo- 
skaudėjimo

Juos išdirbame jau per 25 
metus.

URBA LITHUANLAN 
DRUGMFG.CO.
826 Btnk Street, 
Waterbury, Conn.
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BiLIOUSNESS

BEECHAMS

Nuo visų pilvo ir žaras ■**- 
marumų, kurie paeiaa nuo 
dantų augimo nieko gerraaio 
Kūdikiams ir vaikam* nėra, 
kaip

• <r 
is

DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums.

PLAPAO LABORATORIES
3353 Stoart'a Mdg.. St- Minia. Mc.

—j-—.—b- , . j.

TRL. EMPIRE 7365 <

i
KLERIKALŲ MALDA.

Brangus Dievuli, valdove žmonių. 
Apsaugok krikščionis nuo priešų visų; 
Nuo laikraščių ‘‘Lietuvos Žinių,” 
“Socialdemokrato,” “Šiaulių Naujienų 
Ir kitų kairiųjų šviesos skelbėjų 
Arba jų nedoro mokslo pasekėjų. 
Suteikie, Dievuli, mums tikintiems galę, 
Kad mes turėtum ant visko valią, 
Kad Seime sėdėtų mus kunigėliai. 
Arba kiti dievoti poneliai. 
Tegul krikščionys tik valdo šalį. 
Tespaudžia bedievius visi kiek kas gali— 
Užtai Tau, Dievuli, aukas surinksim, 
Žvakes storiausias Tau pastatysim— 
Dieną ir naktį maldas mes kalbėsim 
Ir “ščyra” širdim Tave tik mylėsim. Amen.

Skurdo Vartas.

JUS MAN PAVYDIT. 
Kam trokštat, kad aš užmerkčiau akis? 
Juk turtų didžių aš neturiu.
Man nieko neskyrė mano ateitis, 
Aš vienas kaip pirštas pasaulin žiuriu. 
Tad kam pavydit, kad mano gyvybė 
Nuo mirties siaubūno žibėt užsiliko? 
Jų> man pavydit, kad skausmų galybė 
Mano krutinę nesenai paliko.
Jus man pavydit, kad regiu pasaulį, 
Kur vien skaisčioji laimužė žydi. 
Jus man pavydit, kad šviesioji saulė 
Savo spindulėliais mano takus lydi. 
Aš jums nepavydžiu turtų didžiųjų.. 
Jfei aš juos turėčiau, tad jums atiduočiau. 
Aš jums nepavydžiu nei puotų saldžiųjų, 
Kuomet jus gersit, aš tik apdainuosiu, 
štai turiu krutinę slaptybėms užburtą... 
Tik siela paguosti gali mane bedali, 
Gyvybę ię meilę krūtinėj užkurtą 
Niekas užgesinti iš jūsų negali.

Veliuona. Gasparas Velička.

KALĖJIME.
(Iš P. Gai).

Nei juoko, nei verksmo nelaisvėj nereikia, 
Juk taurė kankynių ik’ dugnui išgerta, 
Nei draugo, nei brolio..Jaūsmai apsiniaukę, 
Jdu man gi paliko vien kapas tik šaltas!...

Parblokšti siekimai... Tamsa glamonėja, 
Krūtinė alsuoja in akys jau temsta \ 
Kiekvieną jau dieną man jėgos mažėja, 
Kaip rytmečio miglos—gyvenimas gęsta...

Aš ilgai kovojau už šventąją laisvę, 
Aš ilgai kovojau už meilę, brolybę, 
Nors jėgos išnyko, bet aš neatboju: 

i Kad jėgos sugrįžtų—kovočiau ir vėlgi!
" Nei verksmo, nei juoko... Krūtinė šaltėja.. 
Vargu besulauksiu čionai aš rytojaus? 
Nei draugo, nei brolio... jau laikas atėjo 
Surasiu ramumą šaltuose kapuose...

Ant. Slc-is.

VIENUMA.
Kada aš išbrisiu MiępB&tos-plotą? 
Liūdnoj Yjenųėtoj gyvent man pakarto. 
Matą& pasaniĮ'miglomis nuklotą, 
J'4ffrfėjęs iš pirmo karto.

Nors einu džiaugtis pievoms žalioms.
Einu gėrėtis žalia rugių jura,
Nors tamsus miškai ųšdami tyloms
Mano vienužę šieburė..< i 

Liūdna vienųpia vis vien^neapleidžia, 
Liūdžiu užsikniaubęs^ištisas .dienas. 
Jaunoji širdis linksmų draugų geidžia, 
Bet apsidairau — viętyfenų-vienas.

Gasparas Velička.

C

■*»

Į. M
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SNEEZER

KELEIVIO’ 
KNYGOS.

t RrapoMikoa Iitorija ir žem* 
__ &tu veika)** parodo, kaip

1906 metų revoliucinė* Lietuvo* 
spėkoa vedė kovų SB caro ▼a^žia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip. Lietuva li
ko* paiiuomota iš po caro valdžios »r 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
I*ridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalia yra padalyt* į apskri
čiu*. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vą* kuria apšviečia vis* Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... Sl-'TO 
Drūtais audeklo apdarais........ 11.50
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę. Pa
gal daktarų Hoiitzerj sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23 .......................... 10c.
Amerikoniško* Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedijai pajuokianti lietuvių 
vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 2-1 10c 
Materialistiškas Istorijos Supratimas.

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius r.uotikius. tai per
skaityk šitų knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darb: 
ntnkams neapkair.uojama. 
imta iš Greilicho. Parašė Z. 
sa. 80 pusi.................................
Monologai ir Deki*mari jos.

NuUpilcit ku,W -r*.: I'

“KAS YRA RUSU SO-p*‘ 
XX VIETŲ RESPOTUKA? ‘ **“*“*•
1 teta* AlA I «

II įT įj - I !!■■■■■■ d^m
la*- T'ivuų kartų katalikai už-lrdman*** M. Beraaiovicz’o.

puolė so>*ialistus SI d. gruodžio, im,' 168 pusi .. 31.no
Antrų kartų ji* užpuolė socialia... n , ... _ ‘ t
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj iUi-S*yr°*< ai “
sai telpa toitmų roUrdoi Sprindy., P“
mai. kokių priemonių katalikai 4*,,.' V*lks’a,s* l*r8t*^“s ivainm ne
leidžia kovoj su aoeiaiistaių Su iUkiMS nuu P™’ sutvėrimo | 
paveikslai*.,tt duM....................... n, f** •»*»»*»" Kristaus. Jgiję* šių!

/ nicltm nesigailės. 382 pus-
Daralkų G*dziak<m. — k kito* link. Jfcpiai. Raina ..........................  3l.dn

mos dainos. Apart juokingų "Jių-1
vatkų Gadziakų” telpa :» įvairių >> ' — !*»mųs pavyz-

-:m— ——ixx. : džiai iš dabartinio darbininkų pa-
dėjimo. Parašė Antonovas. Sa. 
Boston, Mass. 40 pusi.................

MUZIKOS VEIKALAI 
KOMP. M. PETRAUSKO 

Įtolfių Karalienė, Opera........... $10.00
“ * “ _ ----- _ jj

..................................... $5.00 
UataviUok hainas, 4 mišriems bal- I- - •. 1

duetai ....'.....................  $1.50
Girių Karoliu*, vieno veiksmo fantas- 

‘ tiška Opera ..................  33.i»O
Žalčio Ir Gulbė* Dievaičio duetas iš 

j Operos žalžių Karalienes .... 75c 
Birutė. "Dievaičiai, dievuliai. Birutė* 
aria, sopranui ................................. 30c.
Arą*. Kvartetas: Sopranui, Altui, Te-; 

norui ir Rasų i, planu palydint 40c '

KANKLftS 1929 M. Jose telpa 
sekančio* dainos:

1; Pasakyk Lietuva Mylimoj:; 2) Dai
nuosiu, kad mirę sukiltų—solo ir 
maišytas kvartetas; 3> Kalvis; 4; 
Kaitink šviesi saulutė; 5) Adomo var
gsi—vidutiniam ir žemam balsui; 6) 
Naktie* rasa; 7) Girių paukšteliai— 
jaunimo dainelė; 8) Skamba Kanklės 
ir trimitai—suktinis; 9) šių nedėlelę: 
10) Bernužėli, nesvoliok—daina; 111 
b'uktinėlis—pianui; 12) Rudens me- 
liodija—duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo.
Visi tie veikalai vienoj knygoj 

kaina ..............................  32.00
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS I 

YRA GAUNAMOS MUSU 
KNYGYNE. t 

"KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston. Mass

kingų dainų, eilių, parodijų, ir ut 
Daugeli# iš dainų tinka joeki^nrn. 
deklamacijom. - BaM* patrinta 
laida. 48 pusL 10ę.

-JaBiyatėo KsritiaT. i* "SaMMHi-i.

statymui tinkamas Alingai, ... ISeuj.^ ... -

Dopi* ir VeMaa - Ir trjs kiti 
mus pasakojimai: 1) Mala ii toli- 

mos šalies; 2> Jis ngrjio; 3) A4s-r 
mas ir Jieva. Pilna juokų Ir 
MS3HI • • • • • • • • a • a • • o • • a a a • o a

Delko Reikia žaatgai Gert ir Valgyt? 
—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 

nemokša. Bet delkogi noriai * Dclkc 
l'e valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delio žmogui reikia 
ukraus. druskoa ir kitų panašių da- 
vkų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
uos klausimas suprasi tiktai ii šito* 

Knygutės. Parašė L'-ra* G-mu*. 
Kaina .............................................  15c.
Džian Bambo* SpyčiaL — Ir kitoų 

fooės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 ’ Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusk ............................. 25c.

Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų lx.patys‘es istorija, pasekmė* ir 

jų dori'kas nupuolimas. Šių knygų 
turėtų perskaityti kiekvienai vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kuri* geidžiau 
kad jų moterjs, dukterį* ir mylimo
sios nepapultų į kunigų "globų”. Pa- 

knygoje telpa daugybė naujų, la'oai rašė kun. Georgo Townsend Foz, 
gražių it juokingų monologu ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. ....................................... 25c.

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

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z Aleksa. 76 p. 25c 
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalai perstoto nužudymų 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas................................................. 25c.
**O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas, 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.. 
Paparčio Žiedu ir keturios kitos I 

apysakos: .1) Neužsitikintis Vyras;' 
2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki”; visokius prietarus, 
burtu* ir tt. ..................................... 15c.

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

mu. 24 pu*L ..................................... 10c.

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

akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
nam vertėtų perskaitytu ...............25c.

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

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spaudų graži. Parašė J, B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarai* 31.00

Amerikos Macoriias. — Arba kaip ka
talikų kunigu Hans Schmith papio-;

vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........................ jOc.

Amžino* Dainos. Šioj knygutėj teina
44 geriausių Jovaro dainų. Jos cin-! 

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip' 
tmnaio taip ir susirinkimuose. į 
PvsL 3^ ••«..••••.... .j . 15c.j , .
Anarchizmu. _ Pagal ’ Proudhono audim° *Pd‘™** ••

mokslų, parašė d-ras Paul Elzoa- Ei,« *r StraipsiH«L Šioj knygųj felpa 
cher, vertė Briedžių Karaliukas. 23 gražios eilės, daugybė straips-
29 pust .............................................. 10-.įn:ų, juokų, ir t-t./<Puikini -ffio*-
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga-:truota- 9o pu,L --c--;.----—5 

rų. Parašė Robert G. ingersoll. «ar- Ben-llai. — Istoriška . apyaųk* U 
šiaušia* pasaulyje kalbėtojas ir Bib- Kristaus laikų. Parašė Lew - 
lijos prietarų naikintojas. 72 į IVallace. 472 pusi. ...................  $2.00
PUS^* ................    ; Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie-

Byia Detroito Katalikų so Socialia- į tuva NIV metašimtyje. Istoriška*

Medega 
Alek- 
.... 25:.

— Šioje

sulietuvino Ferdinand de Samo- 
g ’tia ................................................ 25e.
Kaip Senovė* žmemė* Peratatydire 

1 Sau žemų. — Labai įdomų* aenovts 
• filosofų daleidimai apie žemė* išvaiz-
■ dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutė* dali* yra: "Ii- 
virkščia* Mokslą* arba Kai* Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.

>40 pusi.................................................. 10c.

Kaip Tapti Suvieaytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių- ir anglų kalbom. 

: Antra peržiūrėta ' ir pagerint*
laida ...................... ir — • ........... * • 25c.
Kodėl Aš Netikša j Dievų? — Arta 

Tikėjimo Kritika. Kiekviena* gera* 
katalikas ir laisvamani* privalo 
ją perskaityti. 64 puaL...............Me.

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

nas visų veislių gyvunu*, kurie gyv** 
na išsimėtę po visų žemė* kamuolį?

, Kaip jis galėjo tuos gyvumu prastoj 
i savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yn? Kaip 

į iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti
■ po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
;ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
! kitu klausimų, į kuriuos negali atsa- 
. kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
| aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
' be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
.-noksiąs nuo pradžios
Kaina ...c, *. i *... • 2&e.
Kokius Dievus žmonės Garbia* Seno

vėj. Panašios knygoo lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovė* indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai j* tt.; kaipti* 
<1 ievai vadinosi, kur jie gyveno ir ta
kius jie santikiua su žmonėmis .tarė
jo. Knyga stambi lt labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėpnnų istorija. 31-00

W£Lt,MYUNU£ 
HAS A HABIT OF

MAH Goopness?i 
WHAt AMMn 
MATTAH WIOjd

MAN?

Telefonas 6112-W.

Dr. 1. 6otm 6l*HHh$
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėliomi* Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS

’ STUART“w LIMPANČIOS PLAPAO 
PADUšK^fTĖS yra skirtingo* nuo 

Til . . T . . c . . parijau*. —ržo, jos yra išlaukinės gy-
Išleista Lietuvos Sočiai- gyduolė*. ampančios pne kūno ir i i . ty duodančiom sustiprinimą toms kv.nodemokratų Partijos. dalims, kurioms reikalinga., Neturi
Knygos turinys s 
sekamų skyrių:
1. įžanga.
2. Vadinamoji Proletaria-
Diktatūra. ________________

3. Komunijų Partijc p£Si"sir^r“
Diktatūra.

4. Pasaulio Socialistine diržų Mes prirodyaim^ tai pasii 
Revoliucija.

5. Atgal į Kapitalizmą.
6. 'Bendrosios Išvados.
Šituose keliuose straips

niuose yra sutrauktos visos 
žinios ir visi faktai apie ko
munistų tvarką sovietų Ru-1 
sijoj.

Knygutė parašyta labai 
lengva ir gyva kalba. Ame
rikoje jos da niekas nepar- i 
davinėjo. “Keleiviui” pasi-j 
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 - 
vra Rusų Sovietu Respubli
ka

ąn^idpda jokių šniūrų nei aprenžinų. Nenusien- 
. U. .(iena ip^neatairemia j Kaulu*, lūžtan

čiai šiomis paduškaitėmis gydosi na
mie. nesutrukdami nuo darbo ir dau- 
gelis praneša. jogei šitokiu būda ižai* 
gydo. Minkštos kaip mošastas—leng
va pridėt— nebrangios. Už jas gauta 
auksinis medalis Romoj, Grand Prix 

~ .... -_•, inges pami-
__ _____ ___  _____ Opozicijoj, San 
Francisco Procesas atsitaisymo yra 
natūralia ir daugiau nereikia derėt 
___ _______ L * .siųsda
mi jums Plapao išbandymui visiškai

I

I

t

Pirmu

KElLOGCS'^r

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

VARTOKIT
BEECHAM S PILLS W 

paliuosavimui vidurių, su- ■ 
stabdymui kvaitulio ir gal- ■ 

vos skaudėjimo. A
Nėra KotomeKo M

25c. ir 50c. baksiuk**

>
Kanu 

Lietučių 
Kalboje 

su Pa- i 

Veikslais

Dabar k* tik iiėj* ii po huumIm 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE 
mitra 5>AtS coiinr. turi 3SJ
pnnAa^šug ir pmv«-di*Jrht»8. š-aDs*
HmbA ir JurinimaŽ
foiHB sMMyOaaias BiMAjų «r lė- 
MytaMas j paveikslėlius, (kurte v-er- 
gtat« kas b«ve pirm uutvenme rrw’u 
ir iki ašgMMBMŪ KrisUuiss užmirs *i- 
■M vargtm ir džmaciM jo«iat to
kią taNB izta* ta* br» trumpi ž*e-

KAINA TIK SI.GC
Naeiati saat n« SibKte. piminui 

Espreto ar P»čto Monev Oro^- 
rt*. arba naialraotapie U>U< adnsa:

“KELEIVIS”
255 Broadwav. =

So. Boston, Mass l

Ultravioletinė Šviesa S
Diathermia 1

322 HOLBROOK AVK. . | 
DETROIT, MICH. S

ADYNOS: j
12-2. 6-8 Į

/_ __
gX3S36S5C3tXXSSSX30S3£X3SX3SX3SXX3S3SV, 
| T g LB FONAS KB?

J MEDICINOS DAKTARAS 

l C. J. HKOLfflIS 
j Valandai: nne 2 iki 4 pe pieta. 
R nne 7 iki S vakaro.į 107 Summer S|» į LAWRENCE, MASS.

► t T
’ TeL South Boston 3520
, Residence Univeraity 1463-J

• S. H. Fuišiutė-ShaUn
! LIETUVĖ MOTERIS
» ADVOKATE

EILIŲ KNYGA

9»

HES A 
TAĮįffi!

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveiksią, 
223 puslsp. didžio, apie ISO (vairią eilių, tinkamų 

dektamuot ant vieŽų MaMakiaių.
Knygoje trijų *iM*: 

TAUTIŠKOS, lEIMINUKOS IR DABBIN1NKUKOS.
ii gražiausia ir turtioginuria elHs koyga lietuvių kalboj* 
Kiekviena* turėtų papaiUI novo taygyaų ainiu knyga.

KAINA TIK ILtt. 
Audimo apdarais I

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JUSU LAISVAS KIJO 

DARBO VALANDAS.
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kad nepabėgtų. Tikra valtininkų išnaudojimo. Su

LAIVAKORTES J AB! PUSI 
N l7l’LG 1 NTO.M IS K AIN < *M!S 

J LIETUVĄ 
PER BREMENĄ 

Trečioj Liesoj tik steitremUi. 
Apsigyvenę ateiviai, jrrižtan- 
tieji i 12 mėnesių, neturi jokit) 
apsunkinimų.

.32 Broadway, New York. 
arba pas vietos agentuc

KELIO DARBININKŲ
PADĖTIS. .

Iš Amalių į Telšius veda- j Išimtų ha. kadenių valdžia

I “STRIELČIAUS” KUN. 
DAGILIO PAMOKSLAS.

Kun. Dagilis, pagailėjęs 
kaipo smarkus “strielčiu<,”

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo bumu korespondentų ir Iš Lietuvos laikraščių.)

IŠTREMTI SOC1ALDE- 4 vyrai ir puolė prie preki- 
MOKRATAL i nių dviejų vagonų, kuriuose 

buvo sukrautos mineralinės 
trąšos. Piktadariams pasise
kė nuplėšti plombas ir atida
ryti vagonų duris ir jie buvo 
bepradedą mesti krovinius 
ant kelio. Tečiaus traukinio 
tepėjas pastebėjęs plėšikus, 
sulaikė traukinį. Piktada
riams pasisekė pabėgt miš
kan. Amalių stoty kroviniai 
patikrinti ir jie rasti tvar
koj.

MOKRATAI.
Kėdainių karo komen

danto įsakymu tapo išsiųsti 
iš Kėdainių miesto ir apskri
ties visam karo stoviui Kra
kių socialdemokratų organi
zacijos pirmininkas Kastas 
Liutkus ir sekretorius Pra
nas Žukauskas kaipo kenks
mingi visuomenės ramybei.

APSKUNDĖ KAUNO AP
SKRITIES VIRŠININKĄ.

Kauno Apygardos Teis
mui tapo apskųstas Kauno 
miesto ir apskrities viršinin
kas užtai, kad neregistruoja 
Lietuvos Profesinių Sąjun
gų Centro Biuro įstatų.

“TĖVELIS” NORĖJO SU
NAUDOTI PARAPIJOS 

PINIGUS.
Pašilė (Kražių valsčiaus), 

šitam bažnytkaimy bažny
čia medinė ir jau visai supu
vus, pamatai kiauri, langai 
išdaužyti ir grindų beveik 
nėra, todėl kunigas užkure 
parapiją, kad sudėtų pinigų 
bažnyčiai ir šventoriui pa
taisyti. Bet kada žmonės pi
nigų sudėjo, tai “dvasiškas 
tėvelis” užsimanė ištaisyti 
sau kleboniją: Parapijonįs 
pakėlė triukšmą, ir “tėvelis” 
buvo priverstas taisyti baž
nyčią ir šventorių.

ALKOHOLIO AUKA.
Užušiliai (Biržų valse.). 

Š. m. liepos 14 d. apačioje, 
ties Užušilių lanka, rastas 
paskendusio Rupeikių kai
mo gyventojo Čudaro lavo
nas. Liepos 12 d. velionis bu
vo Užušiliuose ir, sulygęs su 
“ii. Jurg. Vyšniausku per-

DIDELIS GAISRAS DAU- 
GŲ MIESTELY.

Liepos 26 d. Daugų mies
tely, Alytaus apskr. dieną iš 
nežinomos priežasties kilo 
didelis gaisras. Užsidegė 
200 namų, iš kurių vietos 
ugniagesių, padedant greti
mųjų miestelių ugniage 
šiam, užgesinta apie 160 na 
mų. Sudegė pašto įstaiga 
policijos nuovada. Nuosto 
liai labai dideli. Labai maža 
dalis sudegusių trobų buvo 
apdrausta.

POLICIJOS VALDININKŲ 
ŽIAURUMAS IR SAU

VALE.
Radviliškis, Šiaulių apsk 

Vietos policija j'ieško įvai 
rių priekabių prie socialde 
mokratų ir žiežirbos organi 
zacijų ir pavienių tų organi 
zacijų narių. Šių metų liepoj 
18 d. rengiant žiežirbinin 
kams savo salėje šeimynin. 
šokių vakarą, atėjo nuov 
policijos v-ko padėjėjas Ja 
nulis, ėmė jieškoti priekabii. 
ir... “surado” kam žiežirbo
je daroma laisva rinkliava 

' Areštavo 2 žiežirbininkipik Jurg. Vyšniausku per-Are&utvu
kelti pastarajam pirkią į'Riškų ir Jokūbaiti ir sočiai 
vienkiemius, iš to džiausmo demokratų kuopos pirini- 
gerokai išgėrė “magaryčių.”Įninką Karsoką. Nusivedu. 
Paskiau žmonės matę, kai areštuotus nuovados rašti- 
velionis gerokai sviruoda-nėn ėmė juos plūsti, keikti 
mas traukė namų link, į Ru-! grasinti, reikalavo ramia, 
peikius. stovėti ir žadėjo net į gele-

Girtam, mat, ir juros ligi'žinius pančius dėti. Birželicpeikius.

kelio Taip ir čia. Vyras vie-22 d. žiežirbininką Butki 
toj tilto sumanė tiesiai sker-į taipgi pasikvietęs policijom 
sai Apaščią patraukti ir pa- rastinėn nuovados v-kas Bu 
taikė į gana gilią vietą. TaLdrys grąsino, kumštimis sta 

....................... lą daužydamas ir žadėjo ne. 
etapo keliu iš Radviliškio iš
siųsti, arba kokiems 2 mėn 
kalėjiman pasodinti, bet ne
paaiškino už ką. Pasakius 
nuov. v-kui,\ kad jis piliečiu 
išsiuntinėti neturįs teisių 
nuov. v-kas Budrys pasigy 
rė, kad jam už sulaužym: 
įstatymų, už pasisavinim; 
per didelės valdžios atsako 
mybės nebusią ir sakės’ 
kad ateity turėsiąs galią ne 
tinkamus sau asmenis r 
nuovados ribų ištremti. Abi 
policijos valdininkai buvo 
neblaivus. Bereikalo krikšč.

visiems pamoką, kad butų 
su alkoholiu atsargesni!

KAIP KUNIGAI KO- 
LKMASL

TeisMgaP taką liaudis: 
“Nelaųlį iš kuni-

time, įsitikinti pa- 
___ Luose leidžiamąjį 

^ŽėniaiSų Priętelių.” -Jį re
daguoją^ gąrsus-“strielčius” 
kunigas Dagilis.'

“Zemąįčiu Ėrietelius” — 
tai joję dvasios padaras. 
Nežiūrint savo dvasiškos 
kilmės iis “kunigo vaikas” j 

iv

t'
I

savo dvasiškos

kuris per socialistų prakal-lma gelžkelio linija. Prie jos 
bas iš revolverio šaudo, tu-j dirba virš 2000 darbininkų, 
rėjo anądien Telšių parapi- Darbininkai sukviesti viso- 
jos salėj mitingą.

įsikarščiavęs kunigėlis 
norėjo nors davatkėlėms ir 
savo artimiausiems sėb
rams išsipasakoti paskuti
niuosius Seime padalytus 
griekus. Puolė cicilikus visu 
įniršimu, išvadindamas juos 
tvarkos griovikais, lak ūdro
mis, šmeižikais ir kitais 
tauriausiais žodžiais. Dva
siškas tėvelis nė maž nerau
donuodamas pasigyrė: da
bar jau bedušninkų, cicili- 
kų laikraščiai nebegalės mus 
šmeižti, nebegalės mus čys- 
tatos murzinti! Jeigu koks 
nors laikraštis ai’ brošiūrėlė 
(knygutė) rašys ką nors 
prieš mus, tai tas negalės re
gėti saulėš spindulių! Nes, 
girdi, kitaip su jais negali
ma. Jie mus, žmones katali
kus, kurie dirba valstybės 
darbą, šmeižia įvairiausiais 
budais, o tuo kenčia ne tik 
mus katalikai, bet tas žemi
na visuomenės akyse ir vals
tybės vardą, nuo to kenčia 
ir valstybė. Tai, vyrai, ar ne
gerai mes padarėme? Argi 
nebus valstybei naudos su
valdžius cicilikus! ? Bet ir 
artimiausi jo katalikai, kata
likės davatkos, visos tylėjo, 
kaip žado netekę, a nei 
“am” nepritarė šiam kuni
gėlio šauksmui. Buvusieji 
kunigėliai ir budrioji polici
ja įbedus akis sekė kiekvie
no vyro veidą, ar neprasi
čiaups kas nors prieš kuni
gėlio griekus. Net patys zak
ristijonai, vargoninkai ir tie 
šnibždėjo: “Netiesa, netiesa 
p. Dagilėli; tai teisinga, 
prievarta užčiaupti kitoms 
partijoms bumą.” Susirinki
mas aiškiai neprijautė šei
minių dagilių darbui. Ant 
galo- liet davatkos drįso ku
nigėliui daryti užmetimą: 
“kam gi jus dabar švento
mis dienomis uždarot krau
tuves, ne tik kad negalima 
nieko pirkti, bet ir neturim 
kur šventų dieną nuo lie
taus pasislėptu” Kunigas į 
tą užmetimą atsakė: “Jus, 
darbininkai, vadaudamiesi 
dabartiniais įstatymais, tu
rit, rodos, 12 dienų liuosų!” 
Tuojaus iš salės pasigirdo 
balsas: “jokių dienų jus 
mums neduodate, jūsų krik
ščioniškas darbo inspekto
rius nieko mums neduoda, 
nepadeda. Jeigu atvažiuoja 
kur nors pas d varponėlį — 
išsigeria ir išvažiuoja.”

AMAL1Ų-TELŠ1Ų GELŽ- asmens nuo pat pradžios FH- 
džiojo Karo miesto turtu 
naudojasi kaip savu. Kokią 

’ * 1 
'buvo išnuomavusi fabrikan
tui Vaitkui beveik veltui. 
Socialistinė miesto valdyba 
ne tik atėmė nuo fabrikan
tų, bet dar išnuomavo daug 
žemės iš valdžios ir suskirs
čius ją mažais sklypais ati
davė bėdnuonienei daržo
vėms pasisodinti.

Pastaruoju laiku taryba i 
nutarė įsteigti savo vaistinę, ■ 
įrengti prie ligoninės dantų 
gydymo kabinetą ir pastaty-! 
ti miesto pirtį. Privatinių; 
vaistinių savininkai sujudo,! 
kaip bičių įgelti. Net pasiūlė 
atleisti miesto ligoninės rei
kalams vaistus 50 nuoš. pi
giau. Tas rodo kaip gerai 
vaistininkai iki šiol pelnėsi. I 
Taigi vaistinė neužilgo busi 
įrengta. Ji ne tik aprūpins 
vaistais ligoninę, bet apsau-; 
gos žmones nuo privačių

kiais pažadais iš tolimesnių 
Lietuvos kampų, kaip Ute
na, Ukmergė. Darbo sąlygos 
tokios, kad blogesnės būti 
negali. Apie šimtui darbi
ninkų dar neužmokėta atly
ginimas už 1924 metus su
moje 15,000 litų. Darbinin
kai priversti dirbti į dieną 
po 14-16-18 valandų. Kiek 
gaus už darbą, darbininkai 
nieko nežino, nes tas yra pil
noje “podredčiko” Paukš
čio valioje. Joki darbo ap
saugos įstatymai šituos 2000 
darbininkų neliečia, darbo 
inspekcija nesikiša. Yra dar
bininkų prasiskolinusių “po- 
dredčikui” už duoną ir laši
nius. Iš tokių darbininkų 
“podredčikas” paėmęs pa
sus, J 
baudžiava.

Vietinių soc.-dem. orga? ... m .. - .. .
nizacija išleido šiuo reikalu leaĮ-. Tačiau gyvas reikalą 
atsišaukimą-lapeli. Cenzūra i lul ^P puti verčia tas lesa: 
lapelį uždraudė. Nuėjus į 
apskr. viišininką pasitei-: 
rauti delko lapelio nelei-' 
džia, teko išgirsti tokį aiški
nimą, kurio galų gale buvo 
negalima suprasti, tiek buvo 
miglotas tas v-ko aiškini
mas. Viena vieta, v-ko nuo
mone, buvo visiškai neleisti
na, tai būtent, obalsis: “Vi
sų šalių proletarai, vienyki
tės!” “Dar butų: darbinin
kai, o čia — proletarai! Vi
sai nudėvėtas obalsis!” pik
tinosi viršininkas. Ir lapelio 
neleido.

Kuršėnuose buvo šaukia
mas gelžkeho darbininkų 
susirinkimas. Į susirinkimą r - -.
atvyko iš Šiaulių policijos ema niekais. 
viršininkas Parulis ir kiti 
policininkai. Susirinkime 
vienas prasitarė, kad reijtia 
kovoti dėl 8 vai. darbo die- Liepos 18 <t. per Meironis-! 
nos. Policija jį suėmė ir i ei- kių, Pališkių, Pališkėlių so- i 
pę pasodino. Susirinkimą.’ džius perėjo smarki audra; 
visgi išrinko laikiną profesi- su ledais. Daugiausia nuken- 
nės sąjungos valdybą. tėjo pil. Volodkos pasėliai, ■

Laikinoji prof. sąj. valdy- nes. ledai beveik viską su- • 
ba nuėjo i valsčiaus valdy- maišė su žeme. Daug nuos- 
bą, kad pasitarti dėl tolimes- tolio. Reikalinga skubi pa- 
nio darbo. Atėjo policija ir ^alba. 
laikinąją valdybą suėmė.

Per naktį juos sergėjo sti
pri sargyba. Vieną iš suimtų- 

policijos vadas pasišaukęs 

jam pareiškęs: “Kol aš esu

pirtimi šiek tiek sunkiau, 
nes čia reikalinga nemažai

IS 
' rasti. Esamos privačios pir
tys nepakenčiamos sanitari- 

' jos žvilgsniu. Be to, brangiai 
lupa ir darosi vargi oges
niems darbininkų sluoks
niams neprieinamos. Dantų 
gydymo kabinetas didelių 
sunkumų nesudaro: greitu 
laiku pradės veikti. Darbi
ninkams gydys dantis priei
nama kaina, o bėanuomenei 
visai veltui. Tiems sumany
mams smarkiai priešinasi 
krikščioniškas ir žydiškas 
buržuazijos bendras fron
tas, kunigo Mališausko ir fe- 
deranto vedami.

Darbas žengia pirmyn. 
Musu priešų daromos kliu-

LEDAI IR VAGYS.
Krakės, Kėdainių apskr.

Krakių apylinkėje kas
kart daugiau vagių pradeda 
atsirasti. Jau net arkliai 
pradedama vogti: Dovydiš- 
kių ir Bakšiškių sodžiuose 
iš ganyklos pavogta du ark
liai. Ta Krakių, kaip ir Jo- 

apylinkė prieš karą

jų — J. Balaką iš Šiaulių —

pas save ryto 3 valandą ir
1

policijos vadas užginu tau navos, ; _ _
Šiaulių apskrityje mitinguo- n*gi buvo garsi savo arklia- 
ti. Jeigu neklausysi,'tai atea- vagiais specialistais. Beveik 
i—• n-»» kiekviename sodžiuje bu-

PuUųs pU’iiki turėtą buto biekvMMs 
mvterieA pasididžiavimo turtu. 
plmkaAoe *r ftaikinimto darbas 
/anka rankon.

Ruffles
yra plzitkmų mirtinuoju prieiu.

Pnriu-ėkit gerai tavo plaukus ir gal
vos od. pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
Įosų galvos od« netvariomis balionus 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite boaka Ruffte* ui CSc pas 
savo vaistininkė Šiandien, arba 7$c 
tiesiog per paštų ii laboratorijos

F. A D. JuCHTEB A CO. 
Berry A South Sth Sts. 

Brooklyn. N. Y.

I ABI PUSI LAIVA
KORTES NUMUŠTA 

KAINA

$203
| IŠ NEW YORKO 
II K A U N Ą IR 
j ATGAL(ažnž&)
Puiki proga aplankyt jum* 
savo tėvynę nužemintomis 
trečios klesos kainomis, su- 
lyg ekskursijų ra tomis.

Išplaukimai kas sąvaitę
Bei sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines 
(Harriaua Line) Joint Service with 

HamburgAmericanline
131 Statė SU Boston. Mass.

ą

Juoda Knyga.
PUSLAPIŲ 200. PAVEIKSLUOTA.

Kaina $2.00 su prisiuntimu.
Prisiųsk du doleriu ir savo ad:esa, 

mes išsiųsime J u0114 Knypę tamstai. 
Pasiskaitęs galėsi daryti U), ką nori

L. Š. KNYGYNAS (36)
(2nd floor fr.) 

į 3106 So. HaUted sU Chicaga. III.

NE8VAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. —
Geriau leisk kudikiui verkti, negu gr'P'MyU j) su nartaiiikais nuodais 

kad “apmarinti" jo skausmų paeinantį nuo netvarkoj esančiu vuiuriu. 
, Dar geriau—duokite jom truputį

BAMBINO 
tyriausio, aaldai*-akamo. tikro vidurių paliuoauotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkoi.Akų numtiL Jis yra t-k k-ugvai veikianti kumUnacija. pada
ryta iš daržovių rtsuakų. kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie nei g^ašo daugiaus.

Jusi, aptiekorius parduo-ta BanJuro—35c. už l-~>nitg, 
arba pasiųskite tiedai i Klan-atorija.

F. AD. RfCHTER A CQ.
114 So. 4tk Straot N. Y.

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—ai jums teisybę pa
sakysiu, kad jus ir jūsų pi minės 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 išauklėjimu per 20 metų. Mes reikalaron ir 
zartojom Sveikatos Gelbėtoją, J. Baltrėno naujo išradi vaistus, kuria 
atsiekia aukščiausių laipsni gydymui visokių ligų, kurie vra taip garbin
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baltrėno Biterj, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraujų ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM. CO.

J. Baltrūnas, Prop.

» BK> RUIUKV lOUKK | • . . j

i-žinomos Kauno gal- dem. agentai liaudzia. nori 
* • - įkalbėti, kad Lietuvoje blo-

•štai“-keletas -to “leksiko- ne d«l knįsc- da'!- 
' pefių/sulumštų į vieną f1™?? ®e™5’’>e,i ^a<!

• •* •. “opozici-1 katalikų valdininkų ir. ka<»
bliaudama4var'!a pagerėsianti tuometį 

į kuomet visas valdiškas vie
tas užimsią valdininkai kr>< 
talikai. Radviliškio policijos 
valdininkai tikri katalikai 
(pavasarininkai), bet blogai 
apsieina su publika. Milici
jos instrukcijoje pasakyta, 
kad milicijos (policijos > 
tarnautojas neprivalo kvo- v • • i • ■* ‘

vės a 
>* i

.ų leksikoną.

no’*_ 
to tabelio numerį: 

■ ja ' sužvėrėjo,” “t 
gyvuliškais balsais,” “žvė
riškais pasielgimais,” “susi
dėję su žydais, lenkąis ” “jū
sų darbai pragariški,” *‘išda- 
vikiškas darbas,” “veidmai
niški darbai,” “amžina gėda 
ir prakeikimas,” “gyvulys,” 
“nustojo proto, todėl ’ reikė
tų į Tauragę pasiųsti pasi- .. 
gydyti,” “girtuokliai, ne- ęi»>Wn rastai® zodąo is- 
praustaburaiii, kokie yrajtarti, bet miKų policija kvos- 
visi socialistai,” “Lietuvos'-J4?3 kumštimis stalus <lau- 
Žinios” ir jų benkartėlis Tel-!20 *r net. ?.nĮUI5u grtsiną. o 
šiuose - “žemaitis,” .<parti.'aul«tęsiiieji katalikai vald>- 
nė isterija arba bludas, su-l"™1“* nęP^altna ir nepa
darkė ju smegenis” ir tt, ir.1™*1* atsakomybėn uz tai 

savo pavaldinių, bet sten-

Be to viso reikia pasakyti, 
kad Radviliškio policija lei
džia daryti įvairias rinklia
vas pavasarininkams, šau
liams ir kitiems tamsybės 
palaikytojams, tik draudžia

darkė jų smegenis”
tt ’ .

Taip ir atsiduoda Taura- giasi juos išteisinti, 
ge visas to nelaimingo ma-; “ 
niako tonas. “L Ž.” ]

PLĖŠIKAI BANDĖ TRAU
KINI APIPLĖŠTI.

Liepos mėn. 8 d. tarpusto-
ty Kuršėnai-Amaliai,lėtai darbininkų organizacijoms, 
traukiniui einant, j jį įšoko! Išnaudotojų priešas.

I

kyši kalėjimu ir sveikata.” kiekviename sodžiuje bu-. 
? Vėliaus kiekvienąmrimte- daW -dgentai, kurie paslėp-;

jį nubaudė po 1,000 Utų.ar- dąioįpas save vogius arklius!

Įėjime. r buvęs čionai keletą metų po-
Tai ve, kokia “laisvė*’ Mcijos “uriadnįkas” Ticho- 

darbininkams, kur viešpa- ^r°vas smarkiai persekiojo 
tau ja kuniginė valdžia!

KĄ NUVEIKĖ ŠIAULIŲ ‘ g? pakliuvo Y kalėjimus ir į 
MIESTO SOCIALISTINE *

TARYBA? -
Socialistinei miesto - va) 

dybai tenka dirbti sunkios:
----

valdyba miesto reikalus bu- j 
vo be galo apleidus. O jei! 
prisiminti, kad soeialdęmo- 
kratai miesto taryboje nėsu- Klaipėdos krašte
daro absoliutinės daugumos ftetolr Palangos susirgo tiys 
(iš 40 nariųyr£tik 17 šoriai- mergaitės rugius benšda- 
demokratų), tai savaime su-*mos\ Buvusi karetą diena,

Nabagas kūninis net ir •» nubaudė R® 1,000 vogtS orl?llasfSrfjHS JSZ ** atsėdėti po 1 mėnesį ka. £ toliau siųsdavo Tiktai pa-
pas savo vierniausiaš aveles 
negavęs pritarimo, suprato, 
matomai, kad darbo žmo
nės ne visuomet lengvai 
duodasi apinasrį mauti.

UŽMOKĖJO 200 LITŲ, 
KAD NUŽUDYTŲ 

TĖVĄ.
Šiomis dienomis kariume- 

nės teisme Kaune buvo na
grinėjama įdomi byla prieš 
Aukštosios Panemunės gy
ventoją Gužienę, jos sūnų 
Guzą ir darbininką Ziatkaih 
ską.

Pil. Gužienė ir jos sūnūs 
kaltinami tuo, kad jie už 200 
itų pasamdė darbininką 

Ziatkauską, kad jis užmuš
iu jos vyrą ir tėvą Guzą, su 
euriuo jie labai ginčijosi dėl 
)alaikų. jisai buvo nužudy- 
as ir jo lavonas buvo įmes
tas į Nemuną.

■ arkliavagius, išblaškė jų
gaujas. Daugelis arkliava- • - - . - - » 

J 
Sibirą. Dabar, matyt, vėl 

‘Vagių gaujos pradeda orga
nizuotis. Kriminalės polici
jos agentams reikėtų d ides- 

dybai tenka dirbti sunkiose njs dėmesys kreipti i Krakių 
sąlygose, nes senoji katrenuiI apylinkę."

—— .....

prantama e^ama padėtis. 
Tik jų frakcijos organizuo
tumas ir buržuazinių grupių 
pakrikimas tą padėtį šiek 
tiek sustiprina. Pagaliau, 
Kauno valdžia kreiva akimi 
žiuri į Šiaulių savivaldybę, 
jos veikimui stato nenugali
mas kliūtis. Paėmus miesto 
reikalus iš senosios kademų 
valdybos, pajamų-išlaidų 
sąmata 1925 m. nebuvo pa
ruošta. Biudžeto komisijai 
teko daug darbo padėti, kol 
sudarė sąmatą ir pešė tary
bai svarstyti.

Senoji miesto valdyba pa
likę miesto ūkį didžiausioj 
netvarkoj. Ji net nežinojo

LEDAI PADARE DAUG
NUOSTOLIŲ.

šią vasarą daugely Lietu
vos vietų ledai iškirto javus 
ir ūkininkauto padalė daug 
nuostolių. Žemės ūkio minis
terija renka iš nukentėjusių 
ąpskričių ir valsčių žinių 
apie nuostolių didumą. Mi
nisterija duos nukentėju- 
siems ūkininkams pašalpų, kokį ji turtą turi, ir privatus

KAITRŲ AUKOS.
Nesenai Klaipėdos krašte

vyrai smarkiai piovę, rugiai 
buvę labai gražus. Nešit ver
damos vargšės mergaitės 
dažnai gėrusios šaltą vande
nį. Pietų nevaliusios. Va
kare visos kritusios i šoną, 
netekusios sąmonės. Nuvežę 
jas Klaipėdos ligoninėn. 
Gydytojai negali išaiškinti 
ligos. Viėna mergaitė jau 
mirusi, kitos dvi dar laikosi, 
bet pasveikti, sako, nesą vil
ties.

18 KOMUNISTŲ BYLA.
Liepos 30 d. Vyriausiame 

Tribunole pradėta nagrinė
ti komunistų byla. Iš viso 
kaltinama 18 asmenų, jų tar
pe kelios moterys.

25OO W. PęrsMiigUW-, Chicago, DL



■f* >L9 • |LDLD. piknikas nusisekė.

Vi6tmcs Žinios: c.ambridge’ausBMMavv.no kuopų surengtas pikni- 
----------- kas Walthame 23 rugpiučio

Rado $1,019 ant gatvės. nusisekė gerai. Nors žmonių 
Ant Summer streeto pe- buvo neperdaugiausia, apie 

reitą sąvaitę voliojosi au- 40 automobilių ir vienas tro- 
deklinis krepšys, kurį praei- kas, tečiaus biznis ėjo gerai, 
viai nuolatos spardė. Krep- aiskrymas buvo išparduotas 
šys buvo iškimštas ir ant jo visas, liko tik senvičių ir to- 
buvo daug dolerio ženklu niko truputis. Apmokėjus 
(.$$$$). Tas atkreipė biznie- visas lėšas, rengėjams tur- 
riaus Fisherio domę ir jis būt ir pelno liks da apie $20 
nusprendė, kad tokį krepšį ar $30.

Pikniko vieta buvo gana 
graži, ant didelės pievos, 
tiktai pauksnės nėra. Orui į 
pavakare atvėsus buvo lo
šiami visokie žaislai ir drau
gai iš Cambridge’aus sudai
navo keliatą lietuviškų dai- 

krepšys prikimšta pilnas pi- nų. Buvo ir lietuviškų šokių, 
nigų. Jame buvo $1,019. nes vienas vyras iš Waltham 
Ant krepšio buvo padėtas šauniai griežė ant armoni-, 
banko vardas: “First Natio- kos, tai kas tik norėjo šokti,; 
nal Bank.” tas atsišoko į valias,

Fisher nunešė pinigus į to Piknikas pasibaigė jau po AmLac I ’DtnuAC Sfif Jll- 
banko skyrių ir papasakojo 8 vakare, irtai da nesinorė- į L vili V uo uuv><u
visą istoriją. Banke jam bu- jo važiuot namo; vakare; 
vo paaiškinta, kad vos pusė gamta tokia maloni, kad 
valandos atgal tris tokius per naktį norėtųsi būti, 
krepšius pinigų pasiėmė. Raulinaitis.
Fairclough & Gold firmos ---------------
atstovai savo darbininkų ai- P. Faltanavičius areštuotas, 
goms išmokėti ir, manoma, 
vieną jų pametė ant gatvės.

verta pakelti. Jam lenkian- 
ties jį paimti, viena mergina 
da sykį paspyrė jį gražia sa
vo ko jale ir nuėjo savo ke
liu. Fisheris pakėlė krepšį ir 
įnėjęs tarpdurin atidarė jį. 
Jis nustebo pamatęs, kad

Raulinaitis.

MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS!
: RENGIA D. L. K. »\EI>!HD DK-.IA IR SO. BOSTONO 

\N1SA\DDAIUO

EAST DEDHAM, MASS. •
l’IKMK\> III S LABOR DAY.

7 d. Rugsėjo Scptember, 1925 
kad bus geriausi muzikantai, ga
bu s visokių lenktynių, virvės 
\ įsiems Įžanga bus dykai, todėl 

pr igos pasilinksminti.
ik l'orest Hills ir nuo ten imkite

i'.rev st. Ten kaip išlipsite tai Lūs 
i. Važiuojant trekais malonėkite 

>alės. kampas E ir Silver st., 
Tikietus galima gaut pas narius.

bus visiems po pusę dolerio. (36)

žmogus ir parodys keli 
susirinkti ant Lietuviško 
kaip 9.30 ryte.
Tikietai už nuvažiaviirą

Pranešame' uieunieat-i. 
lės visi pasisekt. Taipgi 
traukimas, žaislai, ii’ tt. 
nepraleiskite šitos geros 
•PASTABA: Važiuokite 

karą \Vashington st. i

demokratams.

REIKALAVIMAI. PRANEŠIMAS.
VISI ŽINO. BET PRIMENU! 

AUTOMOBILIUS BUS GRAŽUS. 
GERAI NUMALEVOTAS.

Jei norit, kad Jūsų Automobilius 
atrodytų gražiai, tad kreipkitės prie 
lietuvio, kuris yra gerai patyręs tų 
■tarką. Jeigu norit prieinama kaina 
gerų darbų, duokit mums! (35) 
SO. BOSTON AUTO PA1NT S H OP 

C. Kavolis. Savin.
Bro iduay. prie E sU

SO. BOSTON. MASS.

REIKALINGAS KAMBARYS
' Vien.-.m va:kim»i. netoli Nvnb End 

s.rb i Chelsea. ar Uainbridgc. Pagei
daujama. kad gaspadinė pagamintų 
tik vakarienę >r !x<i Imt linksniais 
būdu žmonės. Malonė.- pranešt ypa
tiškai arba per laišką. (86)

9TĄNLEY POCIUS
21 Howard st.. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS.
Lietuvis atidarė ivują buė, >nę ir , 

.grosernę ant kampo 1-t s ir i» g •tvin. 
Užlaiko \i>oku; švie.a j ihc*k. ue as 
patarnavimas. Kainos .einc.-’iės negu į 
kitur. Prašom atsilankyti, persitikrin-j 
dt. SAVININKAS (37)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s

PARDAVIMAI

PARSIDUODA HOTEL1S.
Ir Laivakorčių Agentūra

New Yorko mieste, su visais rakan
dais ir tt. Yra prie to saliunas su vi
sais Įtaisymais. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Kaina labai žema. Atsi
šaukite i Keieivj, 255 Broad.ay, So. 
Boston, Mass.
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Lietivii OpiMetmlu

0 
3 
į 

r.

l**<x*niiaucju aku, priaamv 
■kiniu*, kreivu akis atitiesta, 
ir amblyopiikoM (akinas) aky 
m sugrąžinu šviesa tinkam, 
laiku.
J. L. PAiAKAMNiS U. U
447 Rreedvay. Sa Baatea. Mm

TeL RichBMMd 1418

Dr.DavidW.RMei
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi .Moterųjr Vyrų Krauje 

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

BOSTON, MASS.

I

PLUNKSNAS. Puku*. Paduškas, 
Patalus, Kataras ir visokias lovų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausiu sandė

European Feather Co.
25 Loaell Street., Bestos, Mass.

li*. G vara n tuo jam 
užsigunėdinimų.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.KAS PIRMESNIS, 

TAS PIRKS.
Dvejus namus po 2 šeimynas kat

roj, s>u maudynėmis, skalbynėmis. pe
čiais, gano (šteam) šiluma ir elektros

Pointe, prie pat Columbia 
-I/’ street, tik 813.800 už

11 kambarių na-

y
%

į dvi sąvaitę* areštuota 2006 
girtuokliai.

bostono policijos rapor- šviesafant vienos iš goriausiųjų gat 
tas parodo, kad per dvi pa- N «ty _ ‘ ”
starasias sąvaites “blaiva- 
m e musų mieste buvo areš- Arba 3 šeimynų, 1—- 7 . 
Tliora *?0l)6 7mnnė< UV tik naujai ištaisė iš vidaus ir.UOld žmones UZ girty- ^^parankiausioj apieliakėj South
oę. 1 UO pačiu laiku 1918 Bostone, tik ?4,600 ir įnešti, 
metais, kuomet da nebuvoj Ml,.

1 prohibicijos, girtų žmonių---------------------------- --------
buvo areštuota ^082 Taitri parsiduoda bučernė ir gro- ULBU atestuota lal$P;sERX6. lietuviais ir lenkais apgy-
pasirodo. Kad po sesių me-* Ventoj vietoj. Kaina visai žema. Adrc- 
tų prohibicijos žmonės ge-;^: ,cr sl” B®st<ML
ria taip pat, kaip jie gėrė ir — ----- —— ------ -----
pirma. i EDWARD KAI ST perkėlė savo
1 * rtriaučių šapą nuo 239 D street, ant

------------------ -----  l»30 C St„ So. BoMon. Ma«s.
Manadžeris A. Buuhinan.

PARSIDUODA CEVERYKV IK 
DRAPANŲ KRAUTUVĖ.
'i Bostono, apgyventa lictu- 
Biznis geras. Savininkas mirė.

. Klauskit 
‘Keleivio” Redakcijoj. (36)

TeL South Boston 4000

Ir. J. Lukus Seyanr
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Broaduay. So. Boston, Mass. 
Ant antrų lubų 

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

DR. J. IMARCUS 
UrriVUKAS GVDTTOIAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boaton. Naša. 
(Prie Hanover St.)

Te). Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vale. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

I. Drg. J. Mažulailis prisiun
tė iš Waterburio “Keleivio’ 
redakcijai čeki air $37.70 ir 
sako, kad tie pinigai buvo 

i surinkti tenai per drg. Gri- 
įgaičio prakalbas Lietuvos 
socialdemokratų kovai su 
juodu klerikalizmu. Aukavo 
šie draugai ir pritarėjai:

J. Alažulaitis

I

Pereitą sąvaitę South Bo- 
-------------c-------- stono policija areštavo Petre 

. Bankas tuojaus dayč tai Faltanavičių (Peter Fulton) 
už munšaino darymą. Pas 
jį rado namuose tikrą bravo
rą. “Boston Post” įdėjo ir 
fotografiją šitų įtaisų.

P. Faltanavičia yra komu
nistų žmogus. Sakoma, kad 
prie jo kompanijos prigulįs 
ir komunistų melagis Maika. 
bet policijai pasirodžius ji
sai išnėręs per “surpaipę” ir: 
kelinta naktis nepareina na- į 
mon nė nakvot.

firmai žinią, ir pasirodė, 
kad ištikro jos pasiuntiniai 
buvo pametę vieną krepšį 
pinigų. Fisheriui toji firma 
davė $50 radybų.

/

$2.10

Banditas šovė restorano 
kasierių.

J Waldorf restoraną ant 
Summer streeto aną sąvaitę 
įnėjo švariai apsirengęs vy
ras, pasilenkė prie kasie- 
riaus ir parodęs jam revol
verį savo rankovėj tarė: 
“Kaip aš suskaitysiu tris, 

atidarysiu nedėlio vakare vienas auto-

tamstos smegenis.” Ir bandi- “j 
tas pradėjo skaityti. Bet 
kaip tik jis ištarė — 
du, kasierius šoko ant jo ir iigatvi0 ir tiesiai per žmo- 
prebe uz revolverio. Pieši- nes leidosi į jūres, tik netoli 
kas išsisuko ir sove, taiky- (vandens sustojo. Išgazdin-

Girtas automobilius.
City Point pajūry šio pa- 

aš.^^ysiu mobi]ius pradėjo mėtytis iš 
«« . vjenog pyggg j jįjĮą jr sumu

šė keturias kitas mašinas. 
? ?a&a^aus jk užšoko ant ša- 

. , _ . . . ligatvio ir tiesiai per žmo-
gnebe uz revolverio. PĮesi- nes įgrosi į jūres, tik netoli 
kas išsisuko ir sove, taikv- -- -
damas kasienu! tiesiogj yei- t06 motel.įs ir vaikai bėg0 
dą. Kuhpka nubraukė jam kIvkdami į visas puses Au. 
skruostą ir išėjo per lango tomobiliui sustojus, vai;- 
stiklą laukan, per plauką tik vusjs ju0 žmogus pabėgo, 
nepataikydama praeiviui 
ant šaligatvio. Užpuolikas 
movė laukan ir prapuolė 
tarp žmonių ant Summer 
gatvės. Kasierių reikėjo vež- 

•ti ligonbutin, nes suvis apde
gino jo veidą. Buvo jau apie 
pusė po devynių vakare ir 
restorane keliatas žmonių 
valgė vakarienę, tečiaus 

' apie užpuolimą jie tik tada 
sužinojo, kaip pasigirdo šū
vis ir kilo triukšmas.

j

važia-
> i

Negali išvyt čigonų.
Prie Walden ežero, netoli 

Bostono, apsistojo čigonų 
abazas, pasistatė būdas ir 
pradėjo vasaroti. Abazas 
susideda iš 50 čigonų ir 15 
automobilių. Jie tenai mie
ga, valgo ir atlieka kitokius 
savo reikalus. Kadangi Lyn- 
no ir Saugus miesteliai trau
kia iš to ežero vandenį gėri
mui, tai sveikatos žvilgsniu 
čigonų apsistojimas tenai 
nepageidaujamas, ir jiems 
buvo paliepta iš tenai išsi
kraustyta Bet čigonai atsisa
kė tai padaryti, parodyda
mi, kad jie pasisamdė tenai 
sklypą žemės ir iš kalno už
mokėjo jos savininkui ren- 
dą. Tuomet jie buvo apskųs
ti Ugnies Departamentui, 
kad naktimis kūrena ugnį 
atviroj vietoj; bet čigonai 
apie tai sužinojo ir tuojaus 
pasistatė sau krosnis iš ak
menų. Ir prikibti prie čigo
nų jokiu budu negalima. 
Dabar vienas Lynno alder- 
manas padavė miesto tary
bai įnešimą, kad miestas už
griebtų tą žemę kaipo reika
lingą visuomenės reikalams.

Siuvėjų streikas.
Šį panedėlį Bostone su

streikavo 300 moteriškų rū
bų siuvėjų, kurių darbdaviai 
atsisakė atnaujinti pasibai
gusią pereitų metų sutartį.

Automobiliai galės stovėti 
po visą valandą.

Nelabai senai buvo nusta
tyta tokia taisyklė, kad auto
mobiliai negali ilgiau stovė
ti vienoj vietoj, kaip 20 mi- 
nutų. Bet praktikoj pasiro
dė. kad tokia taisyklė ne
įvykinama, ir ji tapo pakeis
ta. Dabar gatvių komisio- 
nieriai nutarė, kad automo
biliai gali stovėti ištisą va
landą vienoj vietoj. Tų tai
syklių policija žiuri tiktai 
miesto centre, kur labai di
delis susigrūdimas. South 
Bostone automobiliai stovi 
ištisą dieną vienoj vietoj, ir 
niekas jų nejudina.

I i

John Švedas po $5000 
kaucijos.

Rugpiučio 25 d. į So. Bos
tono teismą buvo pristaty
tas apie 20 metų amžiaus 
Amerikoje augęs lietuvis 
vaikėzas, prieš kurį buvo 
tris apkaltinimai. Visus tris 
sykius tas vaikėzas užpruolė 
lietuvius ir atstatęs revolve
rį į krutinę, apiplėšė. Nuo 
vieno jis atėmė apie $75, 
nuo antro apie $60 ir nuo 
trečio apie $20.

So..Bostono teismas per
kėlė tardymą į aukštesnį tei
smą, o John Švedą pastatė 
po $5000 kaucijos. Jis gyve
no So. Bostone ant 6-th st. 
»• Kaip žmonės pasakoja, 
Švedo tėvas yra pasiturintis 
žmogus ir darąs biznį iš 
“blaivybės.”

Pikniko trokas apvirto su 
žmonėmis.

Grįžtant iš italų pikniko 
pereitą nedėldienį netoli 
Hinghamo apvirto trokas su 
žmonėmis. Viena maža 
mergaitė tapo užmušta ir 8 
asmenis buvo sužeisti.

gaisras.

P. Mariečius 2.001
P. šalaševičius 2.00!
S. Senkus 1.00
J. Prusalaitis 1.00
J. Kukaitis 1.00;
T. Matas 1.00 i
A. Šeštakauskas 1.00 i
J. Gelgaudas 1.00 j
K. Ramanauskas 1.00
K. Senkus 1.00’
J. Zamkus 1.00 i
V. Mineika 1.00'
J. Kazlauskas 1.00 i
V. Bagdonavičia 1.00
L. Liaudanskis 1.00
V. Jesulaitis 1.00
P. Kukauskis 1.00
K. Žiburis 1.00
V. Pautienius 1.00
A. Nainys 1.00
M. Valucka 1.00
M. Laskevičia 1.00
P. J. 1.00
J. Štockunas .75
V. Mickevičius .50
J. Grigas .50
J. Pabilionis .50
K. Rederis .50
J. Statkevičius .50
V. Žilinskas .50
J. Vaičiulionis .35
J. Kulboką .25
J. Voveris .25
V. Jankauskas .25

Viso §37.70
Aukų rinkėjas.

J. Mažulaitis.
>. Boston, Mass.
Felik. Jacevičius $2.00
V. B. Ambrozaitis 2.00
Chas Urbonas 1.00
J. Neviackas 2.00
Vincas Gegužis 5.00
>rt Plain, N. Y.
Mrs. A. Waterman 1.00
Mart. Plesnikevičia 2.00

Sykiu $15.00
“Kel.” num. 33 261.00

Viso sykiu $313.70

Dei medinės kojos kilo

Priemiesty Chelsea perei
to] subatoj kilo gaisras, ku
ris pridarė nuostuolių už 
$1,000, ir priežastis šito at
sitikimo buvo medinė But- 
lerio koja. Butleris pasiėmė 
kerosino lempą ir nuėjo į 
klozetą kažin ko jieškoti. 
Medinė jo koja paslydo ir ji
sai parpuolė. Lempa susikū
lė, kerosinas užsidegė ir 
kilo gaisras, kuriam užge
sinti reikėjo šaukti ugnage- 
sius. |

Visiems žinomas real estate 
ir insurance agentas p. V. B. 
Ambrose išvažiuoja ant va- 
kacijų į Conn. valstiją. Su
grįš rugsėjo 8 d.

Ant kampo E ir Silver; 
gatvių So Bostone pereitą' 
nedėldienį buvo didelės: 
muštynės * kuriose dalyvavo į,5avinil 
\yrai, vaikai ir moteris suiTuri būt greit parduota, 
šluotomis ir kačergomis. 
Kada policija pasirodė, visi 
išbėgiojo; ant gatvės liko 
tiktai skutai sudraskytų dra
panų ir kraujo ženklai.

L..

DA VIENAS NAUJAS 
BIZNIS.

Senas lietuvis biznierius 
CHAS URBONAS sugrįžo 
atgal Į So. Bostoną. Jis ati
darė didelę visokių
DRABUŽIŲ KRAUTUVĘ, 

po num. 661 Broadway.
Jis užlaiko visokių Vy

rams, Vaikams ir Moterims 
drabužiu, taipgi visokių au
deklų: vilnonių, drobinių ir 
šilkinių; įvairiausių ribinų, 
leisų, siūlų, Iestikų ir tt. 
Reiškia, Urbono Krautuvė
je galima gauti visko, ko tik 
kam bus reikalinga. Dabar 
nereikės bėgiot pas svetim
taučius, nes viską • galima 
gaut pas savo seną pažįsta
mą. Atminkit, kad krautuvė 
randasi netoli K street

CHAS URBONAS
661 Broadway, So. Boston.

PARSIDUODA FRUKTU. Saldai
nių, Sodės. Cigarų ir Stationary krau
tuvė. Biznis “cash”. Krautuvė prie 
teatro. Savininkas išvažiuoja į Lietu
vą. Kreipkitės šiuo antrašu: (37)
672 No. Main st.. Montello. Mass.

? tRSIDUODA BUČERNfi IR GRO- 
|SERN'£ IR RESTAURANTAS, bet 
Į ralima pirkt ir atskirai. Vieta Isbai 
!gera ir biznis išdirbtas per daugeli 
į lietų. Priežastis pardavimo savinin- 
|kas išvažiuoja į kitą miestą. (36) 
! III Ames street, Montello. Ma.«.
i-----------------------------------------------------
PARSIDl'ODA BUCERNfi IR GRO- 
SERNĖ srcroj vietoj, kuri apgyventa 
lietuvių ir lenkų. Savininkas išva
duoja (35)

46 Second SU Chelsea. Mass.

KODĖL TAIP?
Kamgi mokėt brangiai už senus na- 

nus, kada galima pabudavot naują 
Colonial Stvlc trijų šeimynų namą už 
>12,000 su ąžuolo grindimis, garo ši
luma, elektra, piazais ir etc. Dėl pla
tesnių žinių kreipkitės pas TITUS P. 
GREVIS. 395 Broaduay. TeL So. Bos
ton 2340. Lietuvis architektas ir kont- 
-aktorius. Taipgi padarau visokius 
planus ir mėruoju žemę už labai pri- 
?namą kainą. Apkalnuoju sudegusias 
tnobas ir uždedu visokį Insurancc nuo 
ugnies, nelaimės ir taip toliau, geres
nio insurancc patarnavimo niekur ne
gausite. (37)

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

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SULAKĖ 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Buitatag 
Room 22

Siutu Ant 
Orderi*

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir ii- 
prašiname. 
SIMOKAITIS 
344 Braaduay, 

2-ros lubos
SO. BOSTON.

MASS.

GATAVAS PENTAS
*2.25 GALIONAS

QULEN ANNE AUKŠTOS RŪŠIES PENTAS
Dėl Vidau* ir Lauko $3.50

TIKRAS PURE WII1TE LEAD $1225 už 190 svarų.
Tik dabar gavom daugybę- AC.ME ENAMEL

$3.50 už gal„ vertas $7.00. 
Floor Varnish $1.39 už .gal. 

Heavy Gaivanized Ash Cans Specialiai dei šios savaitės $138
Tikra kaina $2.75

SOUTH END HARDWARE CO.
1995 WASHINGTON SK 192 SHAWMUT AVĖ.
Arti Dover St. Eleveito Stoties Telefonas Beach 5333

BOSTON, MASS.

DR. H. M. LANDAU
Specialistas tironiškų ir Sekretnų Ligų. Reumatizmo ir Krau. 
18 CH A M BERS ST., Tel. Haymarket 1436 BOSTON, I

DOMINJKAS J. OLSE1KA
REAL ESTATE IR 1NSURANCE

409 Broad\vay, So. Boston.
ROOM 3. TEL SO. BOSTON 0243
CITY POINT, ant Columbia Road, 

3-jų šeimynų 11-kos kambarių narna* 
<u visais įtaisymais. Kaina $7,500. 
Matvk Olseiką.

CITY POINT. 5-kių šeimynų na
mas ir 2 storai, daug žemė*, galima 
būdavot 20. privatiškų garadžių. rcn- 
dos neša $180.00 j mėnesį. Kaina tik 
•515,000, lengvos išlygos. Matyk Olsei- 
ks

DORCH ESTERY 
kambarių namas : 
mados įtaisymais.

_____
seiką.___________

=□

< TeL So. Boston 508-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS 

J; L1TUVIS DENTI8TA8 
i • VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena

Nuo 2 iki 9 rak 
NEDĖLIOJUS:

1 v. po pietų
Seredomis iki 12 diena. 

Ofisas "Keleivio” name.
251 Brnadvray, tarpe C ir D 84.

SO. BOSTON. MASS.

Severa’s 
Skin Soap

vartok nuo odos ligų- veidui, 
galvai trinkti ir skutimuis.

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių-

Kaina M aootat

Kasdieninių vartok

Severa’s
Antisepsol

Kama *5 ir 50 centai.
rirmiausiai

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi
mui. Jis prigslbsti burnai utsilai- 
kyti sveikame padėjime priduodant 
jai jausmą valomo ir tyrumo.

i
<

7

•Š&-

. 3-jų šeimynų 18 
:u visais vėliausios 

____  ¥____ Kaina $10.800. 
■nešti reikia tiktai $2,800. Matyk 01- 
seikų.

DORCHESTERY 3-jų šeimynų 18 
kambarių koionial stailo r.amas, yra 
vietos dėl garadžiaus. Kaina $12.001', 
lengvos išlygos. Taipgi turim ir dau
giau visokių investmentų, properčiųjr 
gerų farmų Bostono apichnkčjc. No
rintieji tikrai pirkti, kreipkitės pas 
mane. Aš visad* s ir visiems patarnau- 

* ~ . (35)
D. J. OLSEIKA.

Parsiduoda Krautuvė
Saldainių ir gnrecrių, parsiduoda 

pigiai. Priežastis — savininkas išva
žiuoja. Prie Storo yra du dideli kam
bariai gyvenimui. (37)

D. J. MAZEN
112 F street.

• ju greitai ir teisingai.
L*. J. ‘

S«. Bcr*ton, Mass. 
--------—14.--------- -

PARSIDUODA PIGIAI
Pečiu*; yra pritaisomas su šiltu van
deniu. Kreipkitės pus

M. MAŽEIKA
11 Laarel »t- Arlington. Mass.

PARSIDUODA BARBERšAPfc.
Vieta sena, biznis gerai išdirbtas ir 

gerai eina. Šeši krėslai Parsiduoda 
pigiai. Barbcmė randasi ant Broad- 
way. J. ROLLINS (36)
255 Braadway. Sa. Boston. Mas».

PARSIDUODA NAUJI FOR- 
NICIAI dėl miegamo kambario 
ir kičinio, galima kartu ir kam
barius randavote Klauskit vaka
rais: 449 W 2-nd st.

So. Boston, Mass.

A nglinia

(05)

i
4

Lietuviškai
Jc:gu 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 užsisenėjuaio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo 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 telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Dr. Hed. LEO J. PODDER ii Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiukai ir rusiškai. Telefonas Hay markei 3380
i ALLEN SI, Cer. Chambers St.. BOSTON, MASS.

PERSIKĖLĖ I NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORĮUS 

Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. Glh SU, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183<>W.

BMMavv.no

