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1 teisme, kad baltveidžiui visi ! a « • « V • • • V 1 _ _ ? -__________

—! dai. Buvo taip. Kelios dienos
JŲ ŠALIŲ EIS AMERIKOS KAREIVIAI ‘atgal keli juodveidžiai api< 
LE JUOSTA. ŠAUDO PANAMOS 'plėšė vieną baltveidį. Vė-
---------- STREIK1ERIUS. f liaus policija suėmė du nu-

Kurie tą juostą pirmutiniai' Panamos mieste žmonės i žiūrėtu juodyeidziu ir paro- 
peržengs, ant tų puls Italija dabar streikuoja dėl nepa-'^č juos apiplėštam. Sis pn- 

ir Anglija. ~
Vokiečiai ir francuzai 

ateity jau nekuomet tarp sa
vęs nekariaus. ,

Taip tų dviejų tautų dip
lomatai nutarė Locamo kon
ferencijoj pereitą sąvaitę.

Sutartis reikalauja, kad 
tarp Vokietijos ir Francuzi
jos žemių eitų neutralė Rei
no upės zona, kurion nei vie
nos šalies kareiviai nekuo
met neturės teisės įkelti ko
jos tikslu užpuolimo ant ki
tos šalies. Anglija ir Italija 
pasižada abidvi stoti su gin
klais užpulta jai pusei į pa
galbą ir mušti užpuoliką.

Ir francuzai ir vokiečiai 
pasirašė, kad nuo šiol jie vi
sus savo nesutikimus riš tai
kos keliu, bet nekuomet ne
siims ginklo savo ginčų riši
mui.

Visi politikai sako, kad 
tai yra svarbiausia politinė 
sutartis, kokia tik yra kada 
isterijoj buvusi. Ji yra svar
besnė da negu pati Versalės 
sutartis, kuri buvo padaryta 
po didžiojo karo, nes Versa- 
lėje išlygos buvo pergalėto-(Feng Ju Hsiang” "tyko pulti 
jų diktuojamos pergalė- bile katrą iš jų. 
tiems, o čia sutartis buvo pa
dalyta liuosu noru iš abiejų 
pusių. Todėl tokia sutartis 
turi būti daug pastovesnė, 
neš jai nei viena pusė negali 
būt priešinga.

Bet ar ištikrųjų taip bus, 
tai parodys ateitis.

• I

AMERIKOS KAPITALAS 
IŠNAUDOS AFRIKOS 

JUODVEIDŽIUS.
Amerikos gumos fabri

kantai sumanė auginti savo 
gumą. Iki šiol gumos rinką 
kontraliavo Anglijos kapi
talistai ir amerikiečiai tūlo
davo anglams tiek mokėti, 
kiek šie reikalaudavo. Pa
staruoju laiku anglai pakėlė 
gumos kainą nuo 20 centų j 
iki $1.20 svarui. Dėlto Ame-j 
rikoj labai pabrango auto- Į 
mobilių tajerai ir kitokie ra-i; 
bo produktai. I]

Dabar gi Firestone Rub-I; 
ber and Tire Co. pirminin- h 
kas Firestone nuvyko Ube-h 
rijon, Afrikos juodveidžių1 
respublikon, ir paėmė tenai D ____ __ _____ ____
nuomon 1,000,000 akrų že- ti bėgiu paskutinių septynių Bandymas turi tęstis trejetą 
mes, kur bus auginami gu- mėnesiu, ir tai vien tik ant ’ ’’
mos medžiai ir gaminama vandens. Tuo pačiu laiku 
guma, šito darbo išvysty- daugybė kratų buvo padary-

Rusijoje Įvedama 
Išbandymo Vedybos.* *______

SAKO. ŠALČIAMS ATĖ
JUS NEBUS KURO.

Kapitalistų sriauda meluoja 
žmonėms, buk anglių užtek

sią visai žiemai.
Amerikos angliakasių uni

jos prezidentas Lewis per
spėja visuomenę, kad ji ne
tikėtų kapitalistų spaudos! 
melams, buk nežiūrint ang-' 
liakasių streiko anglių esą i 
valias ir jų užteksią visai | 

•žiemai. Skelbdami šitokį' 
melą plutokratų geltonlapiai 
nori atsiekti du tikslu: vie
na, jie nori užmigdyti visuo
menę. kad ji nespirtų kasyk
lų baronu taikvtis su strei-* *■ * kieriais, o antra, jie nori ap-! 
gauti angliakasius.

Bet angliakasiai puikiai 
žino savo padėtį ir kapitalis
tų spauda neapgaus jų jo
kiais melais. Angliakasiai 
žino, kad anglių nėra, sako! 
^uis. ir atėjus.pirmuti-:.„„---- ---- ---
niems šalčiams visuomene; mažesnės, negu kitose Afri-Į skirtiniais 
pasijus esanti be kuro ir be j ros da]^. Ant Firestone’o! įvežimas 
šilumos. Ir pakol angliaka- robo plantacijų dirbs apie! Butlegeri

BANDYMUI SKIRIAMA 3 
METAI LAIKO.

PROHIBICIJOS LAIVY
NAS SUĖMĖ 238 LAIVUS
IR $10,000,000 VERTĖS

DEGTINĖS.
Iš Washingtono praneša-1 ^skirti, arba gali apsivesti

- - .................. visam amžiui.
Berlino laikraštis “Lokal 

got buvo sudarytas prohibi- Z\nzeiger” praneša, kad so- 
cijos laivynas, tapo suimta vietų Rusijoj nutarta įvesti 
238 laivai su degtine, areš- išbandymo vedybas. Jeigu 
tuota 400 žmonių ir paimta mergina ir vaikinas bijosi 
$10,000,000 vertės gėrimų, ant syk

Tokius nuostolius Ameri-surišti, 
kos butlegeriai turėjo pakel-'tiktai

. Po trijų metų pora gali per

I 
I

Suimtieji buvo atiduoti teis-i 
mui. Byla tęsėsi kelias die
nas, bet juodveidžiai visą 
laiką gynėsi, kad jie nekalti. 
Taigi juodveidžių advoka
tas pareiškė, kad apiplėštas 
žmogus neteisingai juodu 
įtarė. “Aš neabejoju,” jis 
šakė, “kad jeigu kaltina
muosius pasodinti čia tarpe 
kitų juodveidžių, tai patįs 
šuolininkai (juiy), kurie 
per dvf dienas į juos žiurėjo, 
negalėtų jų pažinti.”

Teisėjas šita sugestija pa
sinaudojo ir kaltinamuosius

keliamų rendų. Streikas tę- į k. ,tal .tle Pat^s.
siasi jau kelias sąvaites ir {geidžiai, kurie jį apipiešė 
pereitą nedėldienį kilo riau- ° 
šių. Panamos raspublikos 
prezidentas pasikvietė Ame
rikos kareivius iš Panamos 
Kanalo zonos tvarkai palai
kyti. Vieną vakarą ameri
kiečiai pradėjo vaikyti strei- 
kierių susirinkimą. Streikie- 
riai išsiskirstė, bet paskui 
pradėjo svaidyt i amerikie
čius akmenais per langus ir 
nuo stogų. Amerikos karei
viai tada ėmė šaudyt ir vie
nas streikieris buvo užmuš
tas, o keli sužeisti.

----------- I

1

t

ina, kad nuo to laiko, kaip, 
Atlantiko pakraščiams sau-;

visam amžiui save 
tai jie gali apsivesti 
“ant išbandymo.”

metų, ir jeigu per tą laiką 
pasirodys, kad jiedu vienas 
kitara patinka ir nori gyven
ti toiiaus krūvoje, tai tuomet 
jie gali apsivesti visam am
žiui. Bet jeigu po trijų metų 
jiedu vienas kitam įsipyks ir 

Nora šitas stropumas vai- negalės susitaikyt, tai tuo-
KYNUOSE MILIONAS 'juodveidžius liepė pasodinti

VYRŲ PO GINKLU. *
Naminiam karui Kynuose 

da nesimato galo. Dabarti
niu laiku trįs generolai turi 
po 200,000 kareivių ir yra i — kad jie ištikroju
pasirizę pulti vienas ant ki-į\__ ,. __
to. Čekiango gubernatorius 
generolas San Chuan Fang 
ir Mandžurijos karo vieš
pats gen. Chang Tso Lin yra 
atviri priešai, o taip vadina
mas “krikščionių generolas”

■teismo salėj tarpe kitų juod- 
•veidžių. Paskui salėn buvo 
įleista visa dvylika suolinin- 

,j kų, kurie perėjo kelis kartus 
’ i tarp sėdinčių juodveidžių ir

. negali kaltinamųjų pažinti. 
Tuomet kaltinamieji bu

vo paleisti.

Apskaitoma, kad išviso 
dabartiniu laiku Kynuose 
yra nemažiau kaip 1,000,- 
000 ginkluotų vyrų, kurie 
priklauso vienam ar kitamI ĮJI V Iv Ud 111 dl IklvčlUi

(generolui ir gyvena plėšda- 
! mi ramius gyventojus.

SUKILĘ JURININKAI PA
SIRENGĘ BOMBARDUO

TI MIESTĄ.
Tsingtao miestui (Kynuo

se) gręsia didelis pavojus. 
Sukilę jurininkai ant penkių 
karo laivų atsuko į miestą 
savo armotas ir pranešė, kad 
jeigu valdžia tuojaus neiš
mokės jiems užvilktų algų ir 
neduos maisto, tai jie pradės 
bombarduoti miestą. Visi 
svetimšaliai susirinko Į savo 
konsulatus toiiaus nuo van
dens pakraščio. Valdžia tuo 
tarpu parsitraukė šešis pul
kus sausžemio kareivių, ku
rie sustatė aukštumose savo 
kanuoles ir yra pasirengę 
bombarduoti laivus, jei^u : 
pastarieji imtų šaudyt į mie
stą. Žmonės labai nusigan
dę. nes nežino, kas jųJaukia. j

ISPANIJOS PASIUNTI
NYS NEW YORKE 

APIPLĖŠTAS.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

ke buvo išplėštas Ispanijos 
karaliaus diplomatiškojo pa
siuntinio Domingo Merry 
Dėl Vai namas ir pavogta 
už $50,000 visokių brang- 
menų. Vagystė papildyta 
kada senjoro Dėl Val’o ne
buvo namie. Kada jis sugrį
žo, rado duris išlaužtas ir 
namie viską apverstą aukš
tyn kojomis.

FRANCUZAI NETEKO 
SYRIJOJ 6,042 VYRŲ.
Nuo to laiko, kaip Tautų 

Lyga pavedė franeuzams 
globoti Syriją, francuzai ne
teko tenai jau 6,042 vyrų. 
Byri jonai nekenčia francuzų 
globos ir nuolatos savo glo
bėjus šaudo.

MIRĖ INDIANOS SENA
TORIUS.

Pereitą sąvaitę Indiana- 
polio mieste mirė senatorius 
Samucl’W. Ralston. Jis pri
gulėjo demokratų partijai ir 
pereitais prezidento rinki
mais demokratai norėjo ji 
statyti savo kandidatu i pre
zidentus, bet jis neapsiėmė.

šiai nepradės dirbti, to kuro; 
niekas negalės gauti. Anglių ' 
trustas, kuris plėšia visuo-‘ 
menę, turės išpildyt tėisin- 
gus mainerių reikalavimus. 
Maineriai šitą gerai žino ir 
jie negrįš prie darbo pakol 
jie negaus ko reikalauja.

Šitaip Levvis kalbėjo A- 
merikos Darbo Federacijos 
konvencijoj Atlantic City’je.

Konvencija prižadėjo 
remti 158,000 angliakasių. 
streiką iki galo.

Lietuvos Pasiuntinys 
Rusijoj Užmuštas.

Iš Maskvos pranešama, 
kad važiuodamas į Maskvą 
su svarbiais dokumentais 
pereitoj seredoj prapuolė 
Lietuvos diplomatinis pa- 
siuntinis. Jisai sėdo į greitą
jį traukinį ant Sebežo sto
ties, kuri, randasi Rusijos pa
sieny, bet kada traukinys 
pribuvo Maskvon, jo jau ne
buvo. Traukinio tarnai rado 
tiktai vežamą jo privatinį ciją, 
bagažą ir diplomatinius pa- viršininkams pasitikėjimą ir 
ketus, ir atidavė juos gelž- prižadėjo juos remti, 
kelio vyriausybei.

Sovietų žvalgyba pradėjo 
jieškoti paties pasiuntinio, 
ir apie 75 mylių nuo Mask
vos rado jo lavoną. Kas jį 
nužudė, nežinia. Bolševikų 
valdžia veda tyrinėjimą.

MAINERIAI REMIA SA
VO VIRŠININKUS.

Wilkes-Barrėj buvo Pir
mojo Distrikto Mainerių 
Skriaudų Komiteto susirin
kimas, kuris apsvarstė strei
ko padėti ir priėmė rezoliu- 

pareikšdamas unijos

PASMERKĖ VICE-PREZI- 
DENTĄ DAWES’Ą.

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija Atlantic 
City’je išnešė rezoliuciją, 
aštriai pasmerkdama atža
gareivį Davves'ą, Suvienytų

NORI SUMAŽINTI M1LIO- Valstijų ’ vice-prezidentu 
NIERIAMS MOKESČIUS, kuris savo fašistiškais palin- 

. ... Rimais nori panaikinti Ame-V ali Streętas neapsmko ŽO{1Ž£

mui jisai sudarė sindikatą 
su $100,000,000 kapitalo.

Vietą Amerikos kapitalis
tai pasirinko Liberijoj dėlto, 
kad tenai juodveidžiai daugi Nora šitas stropumas vai- negalės susitaikyt, tai tuo- 
stipresni, gali daugiau atlik-!džiai atsieina taipgi milio- met gali atsiskirti.

Išbandymo vedybos atlie- 
laikais degtinės karnos be jokių ceremonijų, 

žymiai sumažėjo. Vyras su moteriške tiktai 
apie i Butlegeriai skundžiasi, kad nueina pas miesto raštininką 

! toiiaus nuo vandens jie visai ir pasisako, kad jiedu nori 
jau negauna degtinės. Ir jos “pabandyt.” Raštininkas už- 

, kaina dabar labai pakilo. rašo judviejų vardus ir pa- 
—------------ vardes, ir jiedu gali tuomet

UŽDRAUDĖ MOKYKLO- gvvent kaip vyras ir pati.
SE EVOLIUCIJOS '

MOKSLĄ.
Tamsioj Tesąs valstijoj 

bemokslė mokyklų valdyba 
nutarė išmesti iš mokyklų 
vadovėlių riša evoliucijos 
mokslą. Cenzūruojami visi 
biologijos vadovėliai, kad 
nebūtų juose pasakyta, jog 
gyvybė išsivystė evoliucijos 
keliu Iš vadovėlio “Biology. vedimas 
for Beginners” iškirpta trįs Praktikuojama; 
straipsniai. i C.

Vadinasi, Amerika prade- ^,ntas 
d a “progresuoti.................
pusę.

Į ta įvairiuose miestuose, ir 
; čia suimta kontrabandos 
. vertė siekia taip pat daug 
’ milionų dolerių vertės.

ti darbo, o algos yra daug, nūs dolerių, bet vis dėlto pa-

330,000 juodveidžių.

Kaip Vilkai Staugia 
Prieš Debsą

Šiomis dienomis Pennsyl- 
vanijoj lankėsi senas Socia- 

• listų Partijos vadas Debsas. 
Jis kartu su d. Maureriu 
kalbėjo Scrantone didelia
me streikuojančių mainerių 
mitinge. Jis išparadė, kaip 
stambus kapitalistai, kurie 
vadina save “geriausiais pa
triotais,” tikrenybėje yra di
džiausi vagis ir kraugeriai. 
Dėl šitos Dėbso prakalbos 

j kapitalistų laikraščiai ir po
litikieriai pradėjo staugti 

! prieš jį kaip vilkai. Prieš 
; Debsą tie patriotai pelna- 
i grobiai įtaisė net “patriotiš- 
i ką demonstraciją” Scranto- 
no mieste ir ragino visus “lo- 

1 jalius” kapitalistams pilie
čius dalyvauti toj demonst
racijoj.

Jeigu po trijų metų jiedu 
nutaria atsiskirti, tai vėl nu
eina pas tą patį raštininką ir 
pasako, kad jiedu skiriasi. 
Tuomet raštininkas pertrau
kia judviejų vardus mėlinu 
paišeliu, ir “divorsas” atlik
tas. Oficialiai jie tada skai
tosi kaip niekad nevedę.

Šitoks “išbandymo apsi- 
is” Rusijoj buvo 

is jau ir se
niau, bet jis nebuvo pripa- 

3 oficialiai. Dabar gi 
i” į atbula Berlino laikraštis sako, kad 

‘ jis tapo jau Įstatymu.
___  ; Bet kur paliekami vaikai, 

PRANAŠAUJA “GERUS Per at‘
siranaa, tai Bėrimo dienraš
tis nepasako.

Naujas vedybų Įstatymas

♦

LAIKUS.”
Kapitalistų spauda Ame

rikoje dabar pilna žinių apie . , n -“geAs laite." Niekad dalLveda R“5™ 
atbuvę tokio “prosperitv.";f?™«-ka<In’1?tcn1s.1ickeJU’ 
kain dabar Darbai vEur ei-,iq uz vyro gah vad,nt* savo 
na gerai, ’ darbininkai tur-.^^į’ ar.ba . ^ro
tingitfarmeriai pilni pinigu. « S-de n^

nigus n visokios kompanijos -■ pavarde 
daro didelius pelnus. Taip pdS,OlP? V’ • • , 
esą dabar, o toiiaus busią da!. ' ?,kal f1' P^-nkU ar- 
geriau. Blogų laikų Ameri
koj dabar jau niekad nebu
sią, nes kapitalistai atradę 
paslaptį, kaip ] 
“prasperity.”

Bet kada šitoks ūpas vieš-

UŽPUOLIMAI IR ŠAU
DYMAS.

Penki banditai, vienas jų 
įpolicmano uniformoj, šį pa- 
[nedėlį Booklyne papildė vi- 
jsąeilę užpuolimų ir plėt
imų. Tuo pačiu laiku New 
, Yorke du plėšikai užpuolė 

ls VILNIUJE SUSEKTA KO- i restoraną, kur buvo 8 žmo- 
MUNISTŲ ORGANI- inės- visus juos apiplėšę pa

šovė savininką ir pabėgo.
Brooklyne banditai užva

žiavo automobilium kitam 
automobiliui už akių ir už
tvėrė jam kelią apiplėšė jo 
savininką su pačia, atimda
mi $5,000 auksiniais daik
tais ir $250 pinigais.

FRANCUZAI NEGAUNA _____ _____  _______ _
PASKOLOS AMERIKOJ, remdamas CooĮidge kandi- 
Prezidentas CooĮidge pa- daturą į prezidentus. Ponas 

sakė, kad franeuzams dabar, Coolidęe rūpinasi milionie- 
bus sunku gauti Amerikoj irių reikalais kaip savais.
sake, Kad irancuzams danar, v vunuge lupmasi minuint- MUNISTŲ ORC.ANI 
bus sunku gauti Amerikoj Irių reikalais kaip savais. ZXCua
paskolą, kuomet jie atsisakė į Kaip tik anę Wall Streeto Varauvos žiniomis, lenku 
sutvarkyti senas savo skolas;pasidaro milionienams kas ... .. vilniuie \hspU 
taip kaip Amerika norėjo. Ir, nors negerai. CooĮidge tuo- į, / komunitftu oiganiza- 
prezidento pranašavimas jaus ramina, kad m mo- cijl, iač.ia ,^iu- 5įtokio. 
jau pildosi. Šiomis dienomis. kesciai bus sumažinti. Ir da- -au Oi-ganizacijomis
Francuzija norėjo užtraukti I bar finansų sekretorius Mel- Va^uvo*i ir ''linuke Policiia 
Amerikoje $100,000,000 pa- lon, pats miiionierius, pada-i / į.- JVilniaus anielinkėi 
skolos pas privatinius ban- vė sumanymą numažinti sS luTmonia
kienus, bet šie atsisakė jai didžturčių pridedamus mo- ‘ _________
skolinti. Manoma, kad taip kesčius iki 20 nuos. Karo riaušes paryčiu if 
padalyti jiems liepė Wash- metu jie mokėjo 50 nuoš. ■ paiyžiuje sustreikavo
ingtono valdžia.

BAŽNYČIA VIETOJ 
KALĖJIMO.

Belvidere, N. J.—Čia bu
vo pagautas degtinės šmu- 
gelninkas Ronald Gulick

į Paiyžiuje _________
transporto darbininkai. Su
stojo gatvekariai ir visokie 
vežimai Streikas buvo pa- 

mieste buvo skelbtas tik vienai parai, te- 
Banditai čiaus tūli darbininkai pasili- 

pagrobė $500,000 pinigais ir ko ant streiko ir 24 valan- 
kitokiomis vertybėmis. Da- yloms pasibaigus.

PAŠTO PLĖŠIKAI 
SUIMTI.

Los Angeles 
apiplėštas paštas.

doms pasibaigus.
Teisėjas Runyon uždėjo jam ‘ bar policija penkis plėšikus 
šitokią bausmę: ■’**’ w ’_____J t . ___ —
$50 pinigais ir kas nedėldie-,grobį. Viskas buvo sudėta į;Londone laike ligos pražilo 
nis nueiti bažnyčion. Teisė-(skardinę dėžę ir paslėpta po Į ir daktaras jai pasakė, kad

užmokėti sugavo ir surado jų paimtą! Tūla Mrs. Maiy Hobbs

nis nueiti bažnyčion. Teisė-; skardinę dėžę ir paslėpta po j ir daktaras jai pasakė, kad 
jo supratimu, matoma, baž-'grindimis sename garaže ne-'ji negalėsianti savo plaukų 
nyčiayra lygi kalėjimui. i toli Los Angeles. 'nei nudažyti. Iš to nusimini-nyčia yra lygi kalėjimui.

'Si

■ ba tėvo, arba motinos pavar
dę — žiūrint kuri jiems ge
rinus patinka. Arba vienas 

nafaikvri vaikas ^aIi vaf,intis tėvo 
pa dI * Į vardu, o kitas — motinos.

patauja, tai reikia tikėtis di- BIBLIJA IŠVERSTA Į 835
- -- KALBAS.dėlės reakcijos.

BOROVSKIS UŽMUŠĖ 
KOVALSKI.

Pittsburgo lenkų tarpe 
Įvyko žmogžudystė. Juoza
pas Borovskis, 15 metų am
žiaus vaikėzas, užmušė 20 
metų amžiaus Vaclovą Ko- 
valski. Suimtas žmogžudys 

mas su špule siūlų įsidėjo ją prisipažino prie kaltės ir tei- 
burnon ir prarijo. Pašauktas sinosi, kad prie šito darbo jį 

privedęs munšainas.

VAIKAS PRARIJO ŠPULĘ 
! SIŪLŲ.
' Dviejų metų italų Delonų 
vaikas \Vorcesteiy žaisda
mas su špule siūlų įsidėjo ją

į daktaras špulę išėmė ir vai-
• kas vėl sveikas. ;

GREEN IŠRINKTAS A. D. j 
F. PREZIDENTU.

NAUJAS KARO SEKRE
TORIUS.

Du iglit F. Davis tapo pa- 
William Green vėl tapo skirtas Suvienytų Valstijų 

išrinktas Amerikos Darbo j karo sekretorium (ministe- 
Federacijos prezidentu. Ji-iriu). Senasis sekretorius 
sai užėmė tą vietą Gomper-i Weeks pasitraukė dėl siip- 
sui mirus. inos sveikatos.

j Anglų Biblijos Draugijos 
pirmininkas R. Kilgour pra
neša, kad dabartiniu laiku 
Biblija yra išversta į 835 
kalbas. Yra, mat, tokių orga
nizacijų, kurios renka pini
gus ir platina tas žydų pasa
kas tarp visokių tautų, ma
nydamos, kad jos labai svar
bų darbą atlieka.

NAMINIS ALUS YRA NE- 
LEGALISKAS.

Massachusetts valst ijor 
vyliausis teismas nuspren
dė, kad namie darytasai alus 
yra taip ]»at nelegališkas. 
kaip ir pirktas, jeigu jisai 
siekia 3 procentų alkoholiu. 
Blaivybės istat\mas drau-
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?ybės neprieteliais, ji šaukia 
« • . * •» • _ 1.____1*1 •ad i teismą reikia traukti 

uos, kurie ją sugavo!
Mes suprantame, kodėl 

lerikalai taip elgiasi. Jie i 
ijosi, kad dėl tų slaptų de- 
ybų su lenkais žmonės prieš 
uos nesukiltų. Jie bijosi 
>ralaimėii rinkimus Į atei- 
įantĮ Seimą. Kunigai bijosi 
letekti riebių algų ir dvarų 
entrų, kuriuos jie dabar tu- 
i Įsigiję. Vienu žodžiu, nu
tikusiems Lietuvos klebo- 
įams dreba kinkos iš bai- 
nės, kad iš jų rankų neiš- 
pruktų valstybės vairas, 
užtai jie elgiasi kaip tas či
gonas, kuris pagautas ant 
vetimo arklio ima šaukti: 
Laikykit vagi!” Čigonas 
aip daro dėlto, kad nukrei
pus nuo savęs žmonių akis 
litur. Taip daro ir Lietuvos 
ainigų partija. Sugauta va- 
•ant politikos šmugeli, ji 
šaukia: “Traukite teisman 
valstybės priešus! Imkim 
nagan liaudininkus!” Tuo 
budu kunigų partija nori nu
kreipti nuo savęs žmonių 
akis.

Tai yra baisiai nešvari

»
NEŠVARI POLITIKA
Kaip nešvari yra Valdan 

žios Lietuvos partijos (kleri 
kalų) politika, tai parod; 
sekamas faktas.

Tūlas laikas atgal, kad 
klerikalų valdžia pradėjo s 
Lenkijos agentais slaptr 
derybas, tai Į Kauną atvyk 
iš Lenkijos tūlas Adolf Nc 
waczynski ir pradėjo lar 
džioti prie augšių valdinin 
kų.

Opozicijos spauda pakėl. 
prieš tai protestą. “Lietuvos 
Žinios” viešai pareikalavo 
kad klerikalai paaiškintų vi 
suomenei, ką pas juos veiki: 
Lenkijos agentas. Ir kad pa
rodžius, jog tasai asmuo nė 
ra Lietuvos draugas, “Lietu
vos Žinios” perspausdino iš 

• “Gazeta Warszawska” ke
liatą jo straipsnių apie Lie
tuvą. Tuose straipsniuose ji
sai aiškina, kad Lietuvoje 
nieko gera nėra, visur var
gas ir suirutė, ir kad vienati
nis Lietuvai išganymas, tai 
pulti Lenkijai Į glėbi.

Iš to jau aiškiai matosi, 
kad Nowaczynskis yra Len
kijos valdžios agentas, kuris: .•
pradėjo agituoti už Lietuvos į politika, 
prijungimą prie Lenkijos j 
Kaip tik tuo momentu, kuo- i DIEVAS SUSTREIKAVO, 
met tarp Lietuvos ir Lenki-! ‘-Draugas” šaukiasi Į “liejos diplomatų prasidėjo)^ vžuomenę” kld ji 
slaptos derybos. Ir tą žmogų gelbėtu šv. Pranciškaus “se- 
Lietųvos klerikalų valdžia Sei-ig,” kurias prispaudė di- 
Įsileido Į savo sostinę ir davė delė bėda. Girdi: 
jam pilną laisvę.

Na, ir ką gi atsakė Lietu
vos valdančioji partija, kuo
met opozicija pareikalavo iš 
jos pasiaiškinimo apie No- 
waczynskio svečiavimasi 
Kaune?

Ogi ji pradėjo rėkti, kad 
Nowaczynski esąs opozici
jos sėbras. Kunigo Vailokai
čio organas “Rytas” paskel
bė, kad šitas lenkas esąs 
“liaudininkų agentas,” nes 
liaudininkų laikraštis, “Lie
tuvos Žinios,” spausdina jo 
įtraipsnius ir niekina Lietu
vos valstybę. Liaudininkai 
todėl esą Lietuvos išdavi
kai, ir 212-tame savo nume
ry jis jau šaukia: “Teuman 
valstybės priešui!”

Teisman užtai, kad liau
dininkų laikraštis perspaus
dino lenkų agento raštus iš 
lenkų laikraščio ir parodė, 
kad klerikalai sėbrauja su 
Lenkijos agentu.

Ir “Rytas” reikalaujar LENKŲ ŠIAUČIUS PAS ;
;liaudininkams teismo ne --------------
' juokais. Jis kalba visai “rim- 
r'tai” ir sako:

“Tuo budu ‘Lietuvos Žinios’ 
’ paskelbė išrodymu, kad valstie

čiai liaudininkai su lenkais 
slapta susirašinėja, gauna ne
legaliu keliu laišku, kurie kelia 
nepasitikėjimą esančiąja tvar
ka ir tuo pačiu nori suardyti 
gerus santykius su kaimynė
mis valstybėmis, kurios linkę 
žiūrėti į Lietuvą geresnėmis 
akimis, negu opozicija.

“Tiesa, gali būti paskelbti 
musų spaudoj ir Lenkijoj rašy
ti raštai, bet tik tokie, kurie 
naudingi tautai valstybiniu at
žvilgiu, bet spausdinti užsienio 
peoviakų šmeižtus, ir kurstymą 
prieš dabartinę tvarką yra nu
sikalstamas darbas, numatytas 
musų baudžiamuose įstatymuo
se.

“Matyti, valstiečių liaudinin
kų šalininkas, nuolatinis ko
respondentas p. Novačinskis 
siuntė vieną egzempliorĮ laik
raščiui ‘Gazeta Warszawska’, 
o kitą — ‘Liet žinioms.’

“ši dviejų ‘broliškų’ laikraš
čių bičiulystė turėtų sudominti 
Lietuvos valstybės gynėją, ku
ris išaiškintų, kuriais keliais 
valstiečiai liaudininkai su savo 
agentais — Lietuvos priešais 
.lankais varo šlykščiausią prieš 
JJatuvą agitaciją ir išaiškinus 
Įpadaryj atatinkamą išvadą.” 
’ Ta< kaip elgiasi vai-

į
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kada iš Lietuvos važiavo 
pas ji kun. Alšauskas, kun. 
Purickis ir kiti musų kunigi
jos diplomatai, tai netik po- 

jpiežius jų neįsileido, bet nei 
popiežiaus dženitorius jų 

‘nepriėmė.
i Kodėl toks skirtumas? Ar 
•Lietuvos kunigai yra bloges- 
-J katalikai/ negu lenkų 
šiaučiai?

Ne, ne tame dalykas. Ka 
talikybė popiežiui nedau£ 
terūpi. Jis yra visų pirm 
klerikalas ir politikierius. Ii 

1 kaipo politikierius, jis palai
ko visuomet galingesnę pu
sę. Tarp Lietuvos ir Lenki
jos eina ginčas dėl Vilniaus. 
Lenkija yra 'galingesnė, ir 
todėl jisai stoja už Lenkiją. 
Todėl jisai ir plėšiką Želi
govskį palaimino, todėl ir 
Vilnių lenkams pripažino, ir 
todėl su lenkų šiaučiais ma
loniai kalbasi.

Tuo tarpu Lietuvos pilie
čiai nei artyn negali prie jo 
prieiti. Jis neįsileidžia jų 
dėlto, kad lenkai nesupyktų. 
Jis pataikauja galinges
niems.

Popiežius nekuomet neuž
tarė katalikų, kuomet juos 
smaugė galingas priešas. 
Kuomet Anglijos imperializ
mas anuomet skerdė Airijos 
katalikus, degino jų namus 
ir naikino visą kraštą, tai į 
popiežius nei pirštu nepaju-! 
dino, kad užsistojus už žu- Į jus “šalies išdaviku” ii* 
domus jo bažnyčios vaikus.! gimi,” jis bus išteisintas. 
Jisai glostė Anglijos liūtą. į ---------------
kuris lakė nelaimingos airių;n . . • .
tautos kraują. Jis rėmė tą T(OtCSulOld DHCš 
pusę, kurioj buvo didesnė.1 n J t 1 • 
galybė. 1 Derybas su Lenkais.

Taip popiežius elgiasi ir! 
lenkų-lietuvių kovoje. Len- Į

“Iki šiol seserų pranciškie- 
: čių reikalai. Dievui ir visuome

nei padedant, labai gerai ėjo, 
nes pasistatė patogius ir gra
žius namus ir jau užima septy
nias lietuvių mokyklas. Ot tik 
dabar, kuomet priseina pasku-' 
tiniai apmokėjimai bilų už pa
statytą namą, jųjų finansinė 
padėtis smarkiai suklupo. Ko
lektoriai jas kankina kasdien!”

Šitaip rašo “Draugo” 340- 
tame numery kun. Krušas ir 
kun. Kazėnas.

Reiškia, dabar Dievas 
švento Franciškaus “sese
rims” jau nepadeda. Pakol 
jis padėdavo, tai jų reikalai 
“labai gerai ėjo.”

Klausimas, kodėl gi dabar 
Dievas sustreikavo, kuomet 
toms “seserims” pasidarė di
džiausia bėda, kuomet ko
lektoriai pradėjo jas “kas 
diena kankint?”

POPIEŽIŲ. .
Lenkų laikraštis “RzecZ- 

pospolita” (“Respublika”) 
250 numery praneša šitokią 
žinią: Ignacy Filinski, vie
nas Varšuvos šiaučius, pa- 

■ siuvo popiežiui pantaplius 
ir, nuvežęs jas Ryman, 1? 

' rugpiučio Įteikė jas šventam 
1 tėvui dovanų.

Popiežius priėmė Varšu
vos šiaučių ypatingoj audi- 
jencijoj ir dėkuodamas jam 
už tuos pantaplius pasakė 
grynai lenkiškai: “Serdecz- 
nie panų dzienkuję!”

Negana to, keliom dienom 
praslinkus Vatikanas popie
žiaus vardu da atsiuntė len
kų šiaučiui šitokį oficiali 
raštą:

“Dauggalis Pone!
“šventasis Tėvas labai dė

kingas Ponui už gražų Pono 
darbą, kurį Ponas Jam Įteikei, 
ir reiškia karštos padėkos.

“ženklui Savo malonės Ank
sčiausias Piemuo teikia nuo 
širdies Ponui ir visiems jam 
brangiems kaipo avansą dan
giškos laimės Apaštališką lai
minimą,

“Su malonumu naudojuosi 
proga išreikšti savo ypatingo ir 
širdingo prielankumo jaus
mus.” p
Po laišku pasirašo peties 

popiežiam askretorius, kar
dinolas Gaaparri.

Tai ve, kieki ir
Aančfcji Lietuvos partija! prielankumo pas ‘šventąjį 

sėbraujant su vals-įtėv<’ turi lenkų ėfoučfaa O

pasiųstieji atstovai visi vagy<. mos spaudoje, kad visuome- 
kurie vien tik pataikauja len- nė žinodama visą derybų ei- 
kams„. Steigiamojo Seimo na- gą galėtų tinkamai reamtoti. 
rys piL Mykolas Sleževičius pa- ( rezoliuciją pasiųsti
skirtas kontrol komisijoje. Valstybės Prezidentui, Sei

mo Pirmininkui, Užsienių 
Reikalų Ministeriui ir pa
skelbti 'spaudoje.

1 kuris vien priešas Lietuvos ne
priklausomybės ir kuris 1917 
m. Rusijoje Petrograde viešai 
išsitarė visuomet buvęs ir bu
siąs prieš Lietuvos nepriklau
somybę — tikras vagis ir dar 
siųstas kontrol. komisijon.”

Už šitokį biaurų šmeižtą 
leževičius tuomet pareika

lavo, kad teismas nubaustų 
meižiką kun. JasinskĮ sulyg 

Baudžiamojo. Statuto 531* ii* 
532 straipsnius.

Tečiau krikščioniškas tai
kos teisėjas šmeižiką išteisi
no, nes šis pasisakė neatsi
menąs, ar taip apie Šleževi
čių kalbėjęs, ai* ne.

Šleževičius tuomet pada
vė Apygardos Teismui ape
liacija. Šiomis dienomis bu
vo byla, ir Apygardos Teis
mas taipgi atsisakė šmeiži
ką nubausti.

Klerikalų organas “Ry
tas” po to pradėjo šaukti, 
jog teismas patvirtinęs, kad 
Šleževičius yra Lietuvos ne
priklausomybės priešas ir 
tt.

Ir atraskit kunigų valdo
moj šaly teisingumą,* jei jus 
norit! Jei kunigą pavadin-j 
šit klerikalu, gausit kalėji-i 
mo; o jei kunigas apšmeiš? 

..............................   • “va- i:

IŠ DARBO LAUKO

nuc

D R UZAI
KAS JIE TOKI IR KO SUKILO.

Apie druzus mes, gai. 
"lenkai težinome, bet senieji 
omėnai, vėliau persai, ara- 
?.i, turkai, o dabar prancu- 
ai gerai juos pažįsta dau- 
iausia dėl to* neramumo, 
uri druzai visada pareiškia 
orintiems juos valdyti.
Druzai — 

rijų kilmės, 
ii, tikyba jų — mahometo- 

liška, judėjiškas ir krikš- 
ioniškas mišinys, tauta ka- 
inga ir nerami, kaip dirva, 
nt kurios jiems tenka gy

venti.
Druzų gyvenamoji 

Arabijos pusiausaly, 
mdinamoj Sirija: j

60,000 taura 
kalba arabiš-

J. K.

laikyti kolonialine karinme- 
ne negalima: juk beveik tas 
pat Įvyko Morokei. Ir ten 
reikalingi gryno kraujo 
francuzai kareiviai.

Tiesa, čia turi reikšmės ir 
Prancūzijos kolonialė politi
ka, daug žmoniškesnė, 
minkštesnė, negu anglų. Vis 
tik druzų sukilimo priežas
tys daugiau giudi jų valdy
mo griekuose, negu pačių 
druzų karingume. 0 už grie- 
kus reikia visada metavoti. 
Francuzijai tuo tarpu tenka, 
gal, daugiau metavoti, negu 
jie kalti, bet gyvenimas visa
da mokina gana žiauriai.

Dėl pradėtu Lietuvos vai

(Žinios prisiųstos iš Depart 
ment of Labor sekretoriau 
ofiso Washingtone.)

AFRIKA.
Juodveidžių tarybos.—I 

Nairobi Dranešama, kad te 
nai užgirta kūrimas tarybi 
juodveidžių tautoms kelti 
tikslu išvystyt savo vietim 
valdžią. Tam tikslui buve 
Įkurtas ir fondas.

AUSTRALIJA
Uosto streikai.—Jau

kelių mėnesių Australijoj tę 
siasi uostų darbininkų strei
kai, kas ligi šiol buvo negir 
dėtas dalykas. Streikas api 
ma visus vandens kelius ii 
stabdo visą vandeniu veda 
mą prekybą.

BRAZILIJA.
Emigracija.—Eina paska

lai, kad Sao Paulo provinci
jos vyriausybė stengiasi pa
traukti daug Rusijos ir Ita
lijos ateivių, ' 
apgyvendinti ant 
ūkių toj provincijoj. 
500 šeimynų norima 
traukti ir iš Austrijos.

COSTA RICA.
Perdaug ..darbininkų. — 

: San Jone yra daug darbi- 
’ įlinkų, kuriems nėra darbo. 
; Costa Ricos kongresas riša

!
<

’ kuriuos norime 
žemė:

Apie 
par-

kai turi daugiau gyventojų, džios dervbu su lenkais vak - .
daugiau kareivių, daugiau stiečiu liaudininkų partijos'ir ne£aIi isnsti klausimo, kur 
ponijos, ir todėl jis lenkus Centro Taryba nutarė: . ------- " g"__ _________ . ' Į atliekamus darbininkus pa- 

1. Griežčiausiai protes- dėti.
tuoti prieš vedamas Kopen-Į DANIJA.

7b2? sy LePkag i Bedarbė.—Per du pastai- 
... Reikalauti .tų derybų i dldu mėnesiu Danijoj žy- 

nutraukimo, . miai paaugo bedarbių skai
3. Kviesti visuomenę kelti Pereito mėnesio pra- 

I visoje Lietuvoje kuo, as- dži > užregistruotų (iarbi- 
(tnausius protestus ęnes ve-,niRkJu be d|rbo buvo 24,- 

----- damas derybas ir reikšti ne-ig24j į.; „,a 10 000 daugiav 
langus; pradėjus kunigams , vyriausybei, negu buvo pernai šiuom lai-

remia ir glosto.

ŽYDAI BOIKOTUOJA
LIETUVIUS.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad pradėjus Lietuvos 
fašistams ii- kitokiems “de- 
gutiniams patriotams” mur
zinti žvdų iškabas ir daužyti

biznieriams šaukti, kad lie-, einančiai pnes aiškią tautos 
tuviai boikotuotų žydų biz- ^lią. . . ,į
nius, o remtų tiktai krikščio-! Vilniaus krašto lietuviai į ISPANIJA.

Plieno darbininkų streikas. 
—Plieno pramonėj Ispani-

niškajĮ gešeftą, — Lietuvos taipgi pakėlė protestą dėl tų f ‘
žydai pradėjo boikotuoti lie- derybų . '—Plieno nramonėj Ispani-
tuvius. i Mažeikių miesto lietuvių joj anįe 75 nuošimtis darbi-

Tas boikotas pasiekė jau organizacijos taįprf turėjo ninkų streikan. Centras 
tokio laipsnio, kad žvdai tu° re.lkalu susirinkimą ir;piien0 darbų yra Bilbao 
neina net Į tuos koncertus, nu$ar®/. .. .... iapieiinkėj. Valdžia paskyrė
kur dainuoja lietuviai daini- .e.1: PraąyV. kad i arbitram jos komitetą, kuris
ninkai. Šai, leidžiamas Šiau--lkl bi» grąžintas . Vilnius su suiygins darbininkų algas su 
Iiuose laikraštukas “šiaulie- įgrobtai8 kraštais, neiti su: pragyvenimo kainomis 
tis rašo:

“Kai buvo Šiauliuose Latvių 
operos artisto Kaktino koncer
tas. žydų buvo daugybė. Tuo 
tarpu, kada koncertavo Šiau
liuose garsus musų artistas 
Kipras Petrauskas arija, kada 
gastroliavo valstybės drama 
Šiauliuose, pasižvelgęs ‘Liau
dies Namų’ salėje, retai kur pa
matysi nors vieną žydelį. Sve
timtaučių vakarai ir koncertai 
j4a žydu lankomi, tiktai lietu
vių vakarai ne. Ką tai reiškia? 
Matyt žydai boikotuoja visa, 
kas yra lietuviška. Jiems ne
svarbu menas, grpžis, jei tik 
kas lietuviška, tai ir yra pa
grindo boikotuoti...”

>

Ir tai yra natūralūs apsi
reiškimas. Kaip lietuviai ne
apkęsdavo savo engėjų rusų, 
taip žydai pradeda neap
kęsti lietuviu, kurių šovinis
tai iš krikščioniškojo abazo 
daužo jų langus ir tepa de
gutu jų iškabas.

t

- ______ _______ ! ir
lenkais Į jokius santykius, i nusnręs, kiek pamatuoti yra 
neleisti steigti lenkams savo darbininku reikalavimai, 
konsulatų bei atstovybių, 
neduoti laisvo susisiekimo 
gelžkeliais ir vandens ke
liais ir bendrai nenusileisti i Metinis raportas apie Indi- 
Lenkijos reikalavimams, ku-' jos pramonę parodo, kad pe- 
rie yra kenksmingi musų .reitais 1924 metais tenai 
Respublikos reikalams. dirbtuvių skaičius paaugo iš

2. Reikalauti iš valdžios, i 434 ligi 465. Kartu pakilo ir 
kad vedamos derybos butų' fabrikų darbininkų skaičius 
plačiau ir aiškiau nušviečia- - nuo 49410 iki 50,842.

INDIJA.
Fabrikų skaičius auga. —

ATSISAKĖ BAUSTI 
KUNIGĄ ŠMEIŽIKĄ.

Dar 1921 metais M. Šleže
vičius Kaune buvo patrau
kęs teisman kun. JasinskĮ už 
šmeižtus.

Jasinskis buvo viešai ap
skelbęs Šleževičių Lietuvos 
“prieži” ir “vagim,” ir nuė
jęs i Vilkijos valsčiaus val
dybą padarė šitokį praneši
mą:

“Briuselio Konferenclioo

Rcguliariškas
Colgnte’s Ribbon Dental Cream pagel
bės juros turėti sveikatą ir linksmumą.

Colgate’s valo dantis pilnai ir saugiai. 
Jis palieka burną tvarią, vėsią ir gai
rinančią. Pirk triubelę Šiandien.

GERI DANTYS GERA SVEIKATA

valymas savo dantų su

vieta 
šaly 

rytus 
iuo Jordano viršupio iri 
uetų vakarus nuo didžiau- 
io Sirijos miesto Damasko.

Dabar vadinamoji Sirija, 
tvrios pietinę dali sudaro 
?alestina, po didžiojo karo 
iko padalyta Į dvi dalis: 
•iaurinę, kuri teko protekto- 
•uoti Francuzijai, ir pietinę 
—Palestiną, kurią protekto- 
•uoja Anglija.-

Francuzija tokiu padali- 
įimu liko nepatenkinta: ji 
norėjo gauti ir pietinę dali, 
tad tuo budu prieiti ligi Su- 
jzo perkaso, bet tiems pla
nams pakliudė Suezo šeimi
ninkai — anglai.

Gavusi šiaurinę Siriją, 
Prancūzija bandė sudalyti 
en vassalinę arabų valstybę 
,u sostine Damasku. Jie bu
vo manę, kad vėliau prie tos 
valstybės prisidės visa Ara
bija ir Palestina, Yrakas ir 
rita, bet arabai, bendrai ne- 
inkę valstybės idėjas palai
kyti, šiam planui Įsikūnyti ■ 
neleido. Tada francuzai su-| Reikėjo išnaikinti laisvės 
iarė Libano federaciją iš dvasią, reikėjo pavergti mo- 
‘laisvų” štatų. | kytoja po sunkiu klebono

Vienu tokių Šatų bei auto- batu: *kas reikėjo—atlikta, 
nominių valstybių ir yrai šiandien nebeliko liau- 
□žebel-Druzai. Idies mokytojuos. Mokvto-

Iš tikiųjų tuos štatus vai- jai įbauginti, dreba kunigą 
lo Francuzijos valdininkai policininką pamatę. Daug 
r Džebel Druzai turi Fran- jų fsirašė Į kataliku mokyto- 
uzijos gubernatorių, per- jų s-gą ar krikšč. d*em. parti- 
celtą iš Afrikos. j vien dėlto, kad likti vieto-

Gubematorius tuiĮs Afri- je. Kiti net iškeitė savo kil
ioj Įgytus Įpratimus ir, nely- nius Įsitikinimus Į smulkias 
ginant Didžiosios Lietuvos kasdieninio gyvenimo gery-_ 
gubernatorius Klaipėdos bes, pasidarė savo draugų 
-rašte, negali suprasti vietos išdavikais, (pav. Telšių mo^ 

‘ kytojų inspektorius Lauri
naitis). Jie patys spaudžia 

į savo buvusius draugus, vi
ii saip juos persekioja.

Nesidedu Į krikščionių bu- 
či/ stumdomi, iškeliami: 
Stonkūs. iš Biržuvenų, Za- 
gorskaftė iš Tverų, Miką iš 
žarnelės, Puskoriute iš Tel
šių ii’ ktj " .

Visi jie prityrę mokyto
jai; Miką — senas, autorite
tingas visuomenės veikėjas 
ir mokytojas, Stonkus—spė
jo igyf: daug pasitikėjimo ir 
prityrimo, ZSgorskaitė —la
bai rimta mokytoja, jau il
gus metus dirbanti ŠĮ darbą, 
o Puškoriutė Telšiuose gerai 
žinoma: ji 6 metus dirbo 
musų mokykloje, ypatingai 
pasišvęsdama vien tik šiam 
darbui — ji yra Įgijusi \4- 
suomenės simpatijos ir vai
kų meilės.

Kas gi jų vieton peršami? 
Nagi, ateitiriinkės, pavasari- 
ninkės. Pav. Į Telšius turėjo 
“pareit” p. Petkevičiūtė, 6ė- 
minarijos mokinė, be prity
rimo. O prityrę mokytojai 
iškeliami i.baisiausius už
kampius. Ten norima jute 
gyvai Užmūryti. Bet, drau
gai mokytojai, nenustokite 
gero ūpo. Važiuokite į nau
jas vietas ~ ir ten eikite ly
giai taip šventai savo parei
gas, kaip ligi šiol.

Visuomenė seka jūsų erš
kėčių kelione. Ji šiandien 
žemai nusilenkia prieš jura

•ąlygų, o svarbiausia netgi 
nenori suprasti specifingu- 
no druzų gyvenimo.

Be to gubernatorius buvęs 
Įsivėlęs į kokius tai ekono- 
miniai-finansinius reikalus, 
kurie tiesioginiai ir skau
džiai palietę druzų, ypač 
turtingesniųjų kišenius. Pav. 
gubernatorius idėjęs dide
lius kapitalus Į viešbuti ir 
norėdamas, kad tie kapita
lai greit ir gerai procentuo- 
tų, užd raudęs turistams ap
sistoti druzų viešbučiuose. 
Franeuzų autoritetas puolęs, 
išaugusi neapykanta ir re
zultatas — sukilimas.

Ne be to, žinoma, kad 
druzų sukilime neturėtų 
reikšmės tautiniai motyvai, 
Įvairios pašalinės Įtakos, o 
svarbiausia Įgimtas pamėgi
mas neribotos laisvės, — bet 
vis tik franeuzų valdymas, 
ar, tiksliau pasakius, jų val

Idininkų darbai yra didžiau-
| • 1 • t • • V  t •• aio cnL-ihmn nrifi'yacfio

1
— -wI nialę — juoduku kariumenę,

šia sukilimo priežastis.
Kadangi francuzai, tvar

kai palaikyti, laikė ten kolo-
tai, sukilimui ištikus, ta ka- 
riumenė karingiems dru- 
zams pasipriešinimo nesu
darė. Tokiu budu iš nugaiš-, 
tų juodukų druzai atėmė ir 
kanuolių, ir kulkosvaidžių, 
ir orlaivių, ir kitos karo me
džiagos ir privertė francu- 
zus vežti ten savo tikrąją 
baltąją kariumenę.

Nedidelė ir * *
regis, tauta turi labai dide
lės Francuzijai reikšmės.

Charakteringas čia dar ir 
tas dalykas, kad Francuzija 
Įsitikina, kad kolonijas pa-

karingiems dru-

Erškėčių 
Takais.

Smulkiais erškėčių takais 
eina šiandien Lietuvos mo- 
kytojija. Nuo senų laikų 
liaudies mokytojai buvo 
žmonių draugais, nuo senų 
laikų jie padėdavo jiems 
prieš visus ponus, dvarimn- 
kus, kunigus.

Kaime ar valsčiuje davat
kos eidavo pas kunigą, 
smulkioji šlėkta — pas dva
rininką, valstiečiai pas mo
kytoją. Mokytojas buvo ne
tik žmonių draugas ir pata
rėjas ; jis buvo kartu ir liau
dies vadas.

To negalėjo apkęsti krikš
čionys demokratai, jie visu 
įnirtimu puolė mokytojus. 
Pabaudos, perspėjimai, kil
nojimai ir liuosavimai iš vie
tų pasipylė kaip iš gausybės 
rago.

ją vien dėlto, kad likti vieto-

nekultūringa, žemai nusilenkia prieš jura 
ri labai diae- aemenfikus vargūs. Bet n 
reikšmės. mokės ateity iškelti jus, kai-

po sunkios kovos didvyrius 
ir laimėtojus.

Lžaudiaa Tribraras,
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Ka» skaito ir rašo,, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS @

sirgo. Iš visų daktarų pirmu-' LAVVRENCE, MASS. 
tinis buvo daktaras Lan-j 
džius iš So. Bostono, kuris 
pripažino, kad Juška turi 
vėžį viduriuose.

Velionio šermenys bus o 
pas jo brolį, Praną Jušką, 
.kriingtone. Kadangi velio
nis turėjo nemažai giminių 
ir draugų, tai laidotuvės bu
vo iškilmingos. Laidotuvių 
tvarką labai gražiai suruošė 
jaunas lietuvis graborius D. 
A. Zaletskas, kurio ofisas 

į randasi 983 Cambridge st., 
[Cambridge, Mass. Į kapus 
į velionį palydėjo apie 20 au
tomobilių. Ant kapų pasakė 

! gražią atsisveikinimo pra
kalbą* velionio pusbrolis J.

Lai būna jam lengva šios

i rinko išviso tik apie 30 žmo-l irgi snaudžia. Lietuvos Suntil Anot jo, Keistučio Draugij‘a' 
Aušros Vartų D-jos 20 metų nL)« Tai jau visiš’'“''1—’— n_<« i—

jubilėjus. i tns.
Kolumbo Dienoje pas mus 

buvo dideli lietuvių atlaidai 
—tai Motinos Aušros Vartų 
Draugijos 20 metų gyvavi
mo jubilėjus. šitoms sukak
tuvėms pažymėti draugija 
buvo surengus didelį kon
certą ir balių. Iškilmės pra
sidėjo Lietuvos himnu, o pa
skui sekė prakalbos. Kalbė
jo “Keleivio” redaktorius 
Michelsonas, D-ras Mikolai- 
tis ir vietos nepriklausomos 
parapijos klebonas kun. 
sleinys. Paskui sekė dainos 
ir muzika, žmonių buvo pri
sikimšus kupina salė ir pilna 
galerija.

Nors Aušros Vartų D-ja 
turi šventą vardą, bet ji yra 
progresyvė organizacija. Ir 
iš pašalpinių draugijų Law- 
rence ji yra didžiausia ir 
turtingiausia organizacija. 
Ji turi su viršum 400 narių ir 
apie $7,000.00 pinigų ban
ke. Nariai moka į mėnesį tik 
50 centų, o susirgę gauna 
$6.00 pašalpos į sąvaitę; gi 

x ?! nariui mirus, jo šeimyna 
sel.n}jn??^aYim^ ir. nu.^re- gauna $150, o jei nario žmo- 
prisideti prie protesto mian- na numiršta, tai jis gauna 
go, išrinkdama tam darbui; Per šias prakalbas pri- 
komisiją. • -

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystė irgi tos nuomonės

; artimų buvo, kad klerą reikalinga 
ateities lu- pažaboti; tik iš “kairiojo

” buvo paleista pora 
socialistų pusėn, bet 

kadangi tie šūviai nebuvo
• taikomi tiesiai, o tik Į virau, 
[taip sakant, tik “pagązdini- 
mui,” tai nebuvo nei “triobe- 
lio” *

LAWRENCE, MASS.
Lietuvos socialdemokratai 
(lekuoja Lawrence’o visuo

menei uz aukas.
I.a\vrenee'o lietuvių so

cialistų kuopa gavo nuo Lie
tuvos socialdemokratų laiš
ką, kuriame jie sveikina pa
žangiąją Lawrence’o lietu
vių visuomenę ir širdingai 
jai dėkuoja už tas aukas, 
kurios -buvo sudėtos čia 
per bendro komiteto veiki
mą kelios sąvaitės atgal.

Socialdemokratų laiškas 
yra adresuotas dd. B. J. 
Vaitkunui ir P. Val eikai, ir 
skamba taip:

“Gerbiamieji Draugai!
“Jūsų pasiųstąjį čekį ap- Neviackas iš Woreesterio. 

turėjome ii- šiandien (24 f _
rugsėjo) gavome jūsų siųs- šalies žemelė, 
tąją sumą Litų 780.30 (sep- [ 
tvni šimtai aštuoniasdešimts i 
litų ii-30 centų).

!
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Korespondentas.

CAMBRIDGE, MASS.
“Pirmoje eilėje sudeda-' Kaip vietinė* draugijos atei- 

me jums, draugai, musų pa-* liepė į LSS. 71 kuopos pa
dėkos žodžius ir prašome; kvietimą prie protesto prieš 
pasveikinti LSS. 61 Law- ‘ klerikalų smurtą Lietuvoj, 
rence’o kuopos narius ir vi-1 Lietuvos Sūnų Draugj\stė 
sus jums ii- mums prijau-jbe didelių diskusijų rado 
čiančius. Mums labai malo-p/eikalingu pasmerkti klero i 
nu sužinoti, kad draugų pa-i’ ' • ’ 1 * x—*'
stangomis ir Lawrence’as i 
susilaukė atgimusios LSS. 
kuopos. Jūsų kuopa — mąs

tančios, kovojančios darbi
ninkų klasės mažutė akelė ir 
joje mes įžiūrime ; 
mums geresnės < 
kesčių ir vilčių. Tebūnie ji; fronto 
visuomet skaidri ir budinti šūvių 
musų kovos ūkanose.
_ ‘Trasysime jūsų perduoti
musų sveikinimus tai visuo-
menei, kuri viešame susirin-

i 
i

sirašė keliasdešimts nauju 
narių.

pie w žmo-l ugi snaudžia. Lietuvos b
kas bnnkru-*ir Dukterų D-ja pereitą va* išrinko specialę komisiją;

* sąrą surengė vieną išvažia* patikrinti, a»
rimą į Palisade Parką, tai ir gai sunaudotos, ir rugsėjo 3 
visas “judėjimas” iš pažan* d. šita komisija davusi ra* 
gesnių pusės. 1 portą. Raportavęs žymus

ar aukos teisin-i

D-rui Mikolaičiui gerai 
klojuL

Lš vietos inteligentų

D-ras Mikolaitis. Nelabai domės kreipti Į L. P. Kliubą, ta pasakęs: Draugijos ar
žų na- kuris pasistatė sau namelį, chivas ir sugrjžusieji čekiai

inteligentų čia Pastaruoju laiku vietos bolševikų priešas J. Pėža, 
pasiseKizno turi lietuviai pradėjo daugiau kuris baigdamas savo tapot-

senai jis nusipirko gražų----- ----------------„ . . , Y - . -
mą ir įsitaisė puikų ofisą.! kur bus galima laikyti susi- rodo, kad aukos buvo pasi^- 
Ligonių pas jį visuomet pŪ- rinkimus ir nedidelius balių- stos ten, kur pati draugija 
na. žmonės giria, kad jis kus, nes dideliems baliams ouv° skyrus.” 
geras daktaras. Jis turi gerą permaža svetainė. Ir ištikro .Ax t
vardą netik tarp lietuvių, i Kliubas parodė daug enei-gi- “Vilnies” korespondento p; 
bet ir tarp svetimtaučių, čialios ir sumanumo, kad iš nie- rašjti neva mano žodži;
da nėra lietuvio dentisto. 
švarus žmogus čia galėtų 
pasidaryti gerą gyvenimą.

Pabraiža.

MONTELLO, MASS. 
Lietuvių Piliečių Draugyste* 

Vajus.
Per spalio mėnesį drau

gystė varo vajų naujų narių. 
Nenuoramos bolševikai no
rėjo pakrikdyti Piliečių Dr- 
ste ir pasigrobt sau pinigus, 
bet begėdžiams tas nepasi
sekė ir už tokį darbų bolše
vikų karalius su visa načals- 
tva tilpo išspirti lauk iš Pilie
čių Draugijos. Kiek laiko at
gal, Piliečių Draugija buvo 
surengus masini susirinkimą 

rakalboms ir tuom kart 
rašė apie 30 naujų na-

c»

Aš turiu pasakyti, kad
•a- 

ios ir sumanumo, kad Iš nie- rašyti neva mano žodžiai 
ko sukėlė visa, kas tik šian- yra* sufalsifikuoti. Nes drau- 
dien matoma, į $12,000 ver
tės turtą O iš pradžių Kliu
bo darba norėjo suardyti ko- j 
munistai, kurie dabar ir pa- i

Me AJDOO, PA- 
Apvogė parapiją.

Tūlas laikas atgal čia trįs 
dievobaimingi fanatikai ap
vogė lietuvių parapiją. Mat 
parapija turėjo čia nusipir
kus sklypą žemės bažnyčiai 
Statyti, bet žemė nebuvo vy
skupui užrašyta, todėl fana
tikai turbut bijojo, kad Die
vui nebus iš to naudos. Taigi 
jie susitarė tą žemę slapta 
parduoti. Jie paskelbė vietos 
anglų laikrašty, kad parduo
da du parapijos lotus, 150 
pėdų ilgio ir 100 pėdų plo
čio. Jie manė, kad lietuviai 
angliškai neskaito, tai ir ne
žinos jų skelbimo. Neganu 
to, jie nuėjo į banką ir išė
mė parapijos pinigus.

Kada parapijonįs apie tai 
sužinojo, kilo triukšmas. 
Tuojaus buvo sušauktas mi
tingas. Bet fanatikai pasi
samdė sau advokatus ir sa
ko, kad jie pardavę parapi
jos lotus pinigus ant semina
rijos atiduos. Turbut taip 
juos primokino kunigas ir 
advokatai.

šitokiu fanatikų turėtų 
saugotis visos draugijos, kad 
neišrinkti į jokius komite
tus, nes jie viską daro su ku
nigo pamękinimu, o kunigui 
rupi tiktai biednų žmonelių 
doleris. Dročiaus Sūnūs.

PITTSTON, PA. 
Streikieriai gerai laikosi. -
Pas mus dabar didelė be

darbė — streikas. Kadangi 
miestelis beveik vienų ang
liakasių apgyventas arba iš 
angliakasių užsilaiko, tai 
dabartiniu laiku, kuomet 
angliakasiai streikuoja, vi
sas judėjimas čia apmiręs. 
Nejuda nei vienas ratas.

Streikieriai laikosi vieny
bėj ir skebų nesimato. Visi 
yra pasiryžę streikuoti iki 
visi reikalavimai bus išpil
dyti. Nors streikas eina jau 
antras mėnuo, bet pagalbos 
da niekas čia nereikalauja.

S. K.
AUKOS LIETUVOS SO

CIALDEMOKRATAMS.
P. B. iš B. 

New .Britam, Conn.
Zigmas Jjftkas

Bayonne,
S. Vaičiulionis 
J. Mastauskas 
J. Kazlauskas

Montreal, Canada.
C. Miller*..

“Kel.” nurt'H į,532.7Q
> 1 IViso sykiu ■

RED. Ars AKIM AI- 
Wilburtono streikieriui.— 

Tamstos korespondencijos 
negalėjome sunaudoti, nes 
neaiškiai parašyti: atskirt
ino ženklų visai nėra ir ne
galima suprasti, kurios kai-, 
nos kuriems daiktams pn\ 
klauso; taip pat ir su žmonių 
vardais: kurie jų priklauso 
streiklaužiams, kurie ne, 
8unku atskirti. ‘ ’

P. Mikol&iniui.*—Prisiųsto 
tamstos straipsnio nedėjo
me, nes mums rodosi, kad 
gvildenamas jame klausi
mas, “Ar Lietuvybė Kenkia 
Katalikybei,” nevertas gvil
denimo. . * y

Aierukui.—Norėtume pa
stebėti, kad rašant kores
pondencijas ir straipsnius 
nėra reikalo lapus lipyti vie
nas prie kito. Užteks juos tik 
sunumeruoti. Tuomet ir 
tamstai bus darbo mažiau, ir 
redakcijai parankiau raštus 
tvarkyti.

NepaairaihMiaoi po kores
pondencija iš Dayton, Ohio. 
—Tamsta sakai/bijąs dmL 
rašyti, kad klabonaa tamstas 

Bettąmtfągalė- 
H“ 

vardi
vardą paduoti tiktai

gijos arcbivas rodo, jog kal- 
' barni pinigai išimti iš drau- 
; gijos iždo ir pasiųsti Brook- 
i lynan Paukščiui, ir atliktas 
Į kriukis. O ar tos aukos iš 
Brooklyno buvo toliau siųs
tos, ar ne, tai draugijos ar- 
chive apie tai nieko negali
ma rasti. Taigi tie “Vilnies” 
korespondento paduodami 
neva mano pasakyti žodžiai, 
kad “aukos buvo pasiųstos 
ten, kur pati draugija buvo 
skyrus,” yra tuščias plepa
las ir daugiau nieko. Komu
nistai sufabrikavo minėtus 
žodžius, kad jais apsigynus 
save ir apšaukus šmeižikais 
“Keleivio” korespondentus.

Na, tiek to. čia ne tiek 
svarbu, kur išvilioti iš pašel- 
pinės draugijos pinigai atsi
dūrė, nes vis viena draugija 
tų pinigų jau neatgaus, kiek 
svarbu, kad toliaus apsaugo
jus draugijos iždą nuo ko
munistiškų ubagų. O tą pa
daryti lengva, tik reikia na
riams lankytis Į draugijos 
susirinkimus. Jau porą sykių 
komunistų ubagai buvo nu
valyti nuo draugijos iždo 
ačiū tam, kad nariai pradėjo 
skaitiingiau lankylis Į susi
rinkimus ; bet komunistai 
vistiek laižosi apie draugijos 
iždą. Tatai žino risi nariai. 
Ir kuomet pradžioje šių me
tų metiniam draugijos susi- 

! rinkime buvo paduotas įne- 
i umKejas is sjo mieste-, §jmas nutarti niekam neau- 
lio piktai rašo apie Relei- L . koDnmisUi i(!Stu

vio korespondentus, kam! , ’

tįs jieško jo pastogėj vietos. 
Taigi Kliubas turi but atsar
gus, kad tie žmonės, kurie 
ardė jo darbą, dabar neuž- 
valdytų namo. Rengiant 
prakalbas, nereikėtų kviesti 
komunistų kalbėtojus.

Nelabai senai L. P. Kliubo 
svetainėj buvo prakalbos, 
kurias rengė L. S. ir D. drau
gija. Prakalbos buvo su 
“manifestu,” naujiems na
riams buvo nupigintas Įstoji
mas, tečiaus nedaug laimė
ta, nes kalbėti buvo pakvies
tas tūlas Mizara, komunistų 
partijos šalininkas. Jis daug 
geriau tiktų Į skerdžius ban
dai ganyt, negu nuo pagrin
dų žmones mokint. Kalbėjo 
visai silpnai, ir išstenėjęs ke
lis desėtkus žodžių į 18 mi- 
nutų padarė pertrauką. O 
kada pasilsėjo iv išgėrė ke
lis stiklus šalto vandens, tai 
lyg ir atsigavo ir ėmė kalbėti

I
I 
t 

f

I
hsu pr

■ prisir?
■ rių.

. ..Spalio 23, 7:30 vakare, 
rengia prakalbas, kalbėtoju 

i pakviestas adv. F. J. Bago- 
: čius iš Bostono ir miesto ma- 
j joras Bullevant. Į Piliečių 
Į Draugiją bus priimami nauji 
nariai numažintu įstojimu.

Bolševikai su savo numes- apie pasaulio kares. Tik lie
tu nuo “sosto” karalium no- pasakė, kaip bolševikų Ru- 
rėjo užsidėt naują karalystę sija kariavo su Gruzijos dar- 
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Neprikausomai parapijai 
gerai sekasi.

Čia -yra dvi parapijos-: vie-, 
nai vadovauja kun. Vir-j 
mauskas, o kitai kun. šlei-i 
nis. Virmausko avinyčia pri-' 
klauso Rymui ir ant jos gas- 
padoriauja airių vyskupas. 
Žmonės tenai balso neturi, 
jie laikomi gyvulių vietoj, ir 
todėl turbut Virmauskui ne
labai sekasi.

Kun šleinio parapija yra 
laisva nuo popiežiaus pan- 
taplio ir todėl jai gerai seka
si. Ji turi kur kas daugiau 
šalininkų, ir musų “nezalež-l 
ninkai” čia lošia gana žy-s 
mią rolę. Jie vadovauja ir j 
Aušros Vartų Draugijoj.

* * *
Reikalingas lietuvių kalbos 

mokytojas.
Prie nepriklausomos pa

rapijos yra daug jaunimo ir 
suaugusių žmonių, kurie no
rėtų mokytis lietuvių kalbos. 
Vietą mokyklai amerikiečių 
organizacija duoda už dyką 
ir mokykla turėtų didelio 
pasisekimo, jei butų tinka
mas žmogus, kuris galėtų 
bent vieną vakara į sąvaitę • 
pamokytojauti. Bet ant vie- : 
tos tokio žmogaus nėra. Ku
rie galėtų mokinti, tai užim-r 
ti savo reikalais. ' j

Socialistai pradeda ! 
darbuotis.

kime svarstė musų sunkią HV. . ’**
padėti ir sudėjo savo ištek' L "nk dele«a.te‘' _ ..
C musų parėmimui, lies 8^2  ̂pritoė'if& 
ZS” A

tei tulu pnezasčių oficialiai 2CU^«L?iatsisa^ dalyvauti, čia visgi 
dirbame, iuOsiames neaiškumas. Drau-
mams, n savo gija, rodosi, didžiumoje su-koyosneužleisime. Tojeko-į^j^ k ii.,
voje jūsų parama yra vienas 
aštrių ginklų, tiekiamų į mu
sų rankas Lawrenee’o darbi- ■ 
ninku visuomenės.

“Su draugiškais linkėji
mais,

“K. Bielinis, C. K-to pirm.
“S. Paplauskas, 

“Reikalų vedėjas.” 
Paduodami šitą laišką vi

suomenės žiniai, Lawrence’o

įsideda iš pažangių žmonių, 
[josios vadovybė randasi pa
žangiųjų rankose, bet kuo
met prisieina kur visai pa
žangiajai visuomenei pasi
darbuoti bendrai, tai ši 
draugija laikosi nuošaliai. 

“Juozapinė” draugystė 
laišką priėmė “ant apsvars
tymo”, bet kada pradėjo 
“svarstyti,” tai socialistams 

socialistai jaučiasi atlikę sa- kliuvo visokių piktžodžiavi- 
vd pareigą sąžiningai ir iš- ^ų is klerikalų hogeno. Ir 
pildę visuomenės norą taip apsvarsčius, didžiuma 
kaip reikėjo. Visuomenė au-! balsų, paknetim^ atmestas, 

______ r„2 ■ Klerikalams, mat, laisvė 
Lietuvos darbininkų!—tai svetimas dalykas. Jie 

,----  i papratę būtį “paalusniųmis
avelėmis.” tai protestuoti 

j prieš kunigėlių despotizmą 
' jiems baugu.

Aš netariu pasakyti, kad 
[visa draugystė tokia. Visai 
ne! čia randasi ir pažangių 

■ žmonių, bet yra buiys ir to
kių parapijonų, kurie atsida
vę klerikališkų klapčiukų 
komandai, pastarieji gi gau
na iš “šventesnių ąsabų” įsa
kymus, o šie dar iš “šventes
nių,” ir taip visi klausimai 
pas juos nusirita iš dangaus 
gatavai išrišti. Taigi nerei
kia protauti — nereikia nei 
už laisvę kovoti.

Apie “Joninę” draugiją

“svarstyti,

pildę visuomenės norą taip t apkarsčius,, 
j __ 
kavo savo centus kad parė-j 
mus r?
kovų su reakcija — ir pa
vesta socialistams aukų da
lis jau Lietuvoje.

Tardami visuomene? šir
dingą ačiū už tas aukas ir 
nuo savęs, mes pasiliekame

Su tikra pagarba,
LSS. 61 kuopa.

ARLINGTON, MASS. 
Mirė Baltrus Juška.

Spalio 7 d. Cambridge4- 
aus ligoninėje pasimirė. Bal- į 
trųs Juška (Juškąuškas),j 
brolis-plačiai žinomo rfetiko 
Krano Juškos. Velionis buvo 
dar jaunas vyras, 37 metų! 
amžiaus, nevedęs. Paėjo iš j ___ ___
Suvalkų rėdybos, Alytaus nieko neteko patirti, bet pro- 
apskr., Simno valsčiaus, Gi- testo surengime nedalvva- 
luičių kaimo. Per daugelį Vo.

T.,sv- Sandariečių kuopa rado
reikalingu dalyvauti; bet 
čia buvo svarbu, kad surink
tos aukos butų dalinamo^ 
pusiau: iie turbutmanė, kad 
Cambndge’aus socialistai 
elgsis taip, kaip So. Bostono 
sandariečiai, kuriems per 
“skaudu” buvo dalytis pu
siau.

Žinoma, Catąbridge’aus 
socialistai galėjo taipir p»> 
daryti, ne» visi delegatai, Hk 
skyrus sandariečių kuopos, 
buvo socialistų pusės; bet 
socialistai yra dželtemanai. 
todėl viskas išėjo sutartinai 
ir gerai. Eedeku.

metu Baltrus Juška dirbo 
anglių kasyklose; sunkiai 
bedirbdamas jis patruko irt 
turbūt, iŠ tos priežasties vi
duriuose pradėjo augti vė
žys (cancer), kuris velionį 
kanldno per pastaruosius 
penkis metus. Besigydyda
mas jis praleido visus savo 
pinigus, taip kad jį pabaigą 
savo gyvenimo jis neteko 
nei sveikatos, nei pinigų. Per 

. *pąątaruosiu8 du metu jam 
pagelbą ir užlaikymą teikė 
Jo brolis Franas Juška. Čia 
bus neprošalį pažymėti, kad 
per ilgą laiką jokie specia
listai daktarai negalėjo su
prasti, kokia liga yęlionis

Muntelloje. Ir keletas nusi- 
dėvėjurių valkatų susibūrė 
ir buk suorganizavo kitą pi* 
liečiu kliubą ir manė apgaut 
tuomi lietuvius ir pasirodyt 
gerais amerikonų akyse. Jie 
tuojaus pradėjo lyst pas mie
sto valdininkus, gerintis 
jiems ir prašyt jų pritarimo. 
Surengė prakalbas, užkvietė 
Y. M. C. A. sekretorių ir mie
sto valdininkus, kad išaiš
kintų valkatoms pilietystės 
svarbą ir pakeltų sugriuvus! 
Montelloje bolševikų sostą. 
Bet irtas jiems neišdegė.

Kearnietis.

- NORWOOD, MASS.
Komunistai lenda prie pa
laipinės draugijos iždo.
“Vilnies” No. 75 tūlas 

Faktų Rinkėjas iš šio mieste
lio piktai rašo apie “Relei-i 
vio” korespondentus, kam! . v
jie rašo apie komunistų ilgus i stojo prieš uždarymą aukų, 
nagus, kurie karts nuo karto; Mat jie dar tikisi progai pa
siekia prie pašelpinės Keis-j sitaikius vėl lįsti prie drau- 
tučio Draugystės iždo. Tas :gijos iždo, ši sena draugija,

Miesto valdininkai jiems pa- f"
sakė, kad su valkatoms,. G- Bka® 1^*. ’? d°

no iš Keistučio Draugystės, Į 95*1 Pl}e to men*° iždo, ro- 
yra sunaudoti tiems tiks- j dos, gėda butų, 
lams, kuriems buvo skirti.;

rie drasko senas draugijas, 
su bernais, kurie susirinki
muose sukelia muštynes, su 
vagimis, kurie neteisingai 
pasisavina žmonių sudėtus 
pinigus, nieko bendro turėt 
nenori ir atsistot ant vienos 
platformos, jiems per žema, 
[r nė vienas švarus ameriko
nas jiems kalbėt nėjo.

Mat niekšus greitai visi 
pažino iš jų darbų. Matomai 
bolševikai su savo valkatų

Šį rudeni Lawrence’o lie- kliubu susibankrutino pir-
miau negu jie jį pagimdė.

Montelietis.tuviuose pradeda atgyti so
cialistų judėjimas. Susispie
tę apie LSS. kuopą draugai; 
yra labai energingi vyrukai j ,......
irimcįatyvos jiems nestin-(B mMų draugijų 

gyvenimo. :
Nors iš čia niekas kores

pondencijų į laikraščius ne
rašo, tečiaus lietuvių čia yra 
nemažas būrelis ir jie taip 
pat pasiskirstę į partijas bei 
sroves, kaip ir kitur. Seniau
sia “partija” čia buvo katali
kų, kurie* vėliaus virto kleri
kalais. Buvo laikas, kada čia 
buvo gana stiprus tautinin
kai, bet dabar jie jau mažai 
veikia. Buvo taipgi veikli ir 
socialistų kuopa, bet užėjus 
komunizmo epidemijai, ji 
perėjo komunistų pusėn. Da- j 
bar komunistai jau nesivadi-: 
pa komunistais, bet ALDLD.: 
nariais. Įtetir tuos galima 
ant piritų suskaityt. Kelis 
kartus jie bandė čia šlokių- 
tokių pramogų, bet žmo
nėms jie nepatinka ir publi
ka į jų parengimus neina.

i Pašalpinės draugijos čia1

ga. Teko girdėti, kad netoli
moj ateity jie žada kviesti 
“Keleivio” redaktorių, kad 
duotų čia paskaitą apie evo
liucijos mokslą, būtent: “Iš 
kur atsirado žmogus ant že
mės: ar jj Dievas sutvėrė, ar 
jis iš beždžionės išsivystė?“

♦ * ♦
Komunistai baigia jau 

nykti.
Anot tos pasakos, kas 

greit auga, tas greit ir mirš
ta. Taip išėjo ir su musų ko
munistais. Iš pradžių jie čia 
buvo pakilę ir darė tokį ter
mą, kad rodėsi, jog viską nu
šluos. Bet dabar pasirodo, 
kad tąibuvo tik laikinas 
burbulas. Šiandien apie tą 
Trockio vaiską jau beveik ir 
negirdėt. Kada atvyko čia 
anądien jų evangelistai Pru- 
seika ir Želionis iš Brookly- 
no pamokslų sakyt, tai susi-'

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

KEARNEY, N. J.
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‘Gerbiamieji'/— „< -

fi'negsdėjau ramia? P»™*<** 
greitai aplaDdau vaistus, kurtousmjm
Sviau mo kudlidaa- įj* “jį gS&’į'SS 

tSoimei ikl^olnktoBeitaojau
yr> Bambmo Dur tam ***** 

kad šluos vaistus naudotų visos mottoos.Jie pauarc 
st-birtlus Eur.o kūdikiams, ir dabar jie

Mrs. W. K-, Hew Britam, Conn. 

Parrtabukk dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 
Dr jTcHe/o Knygos Molinoms. Arba nusipirtaio už 
Uc bon2į Dsratino ii savo vcir.esunko standiea.

štai Linksmi Bambino Dvynukai 
ramiai iUiti# per 10 mėnesių. Dabar miet* 5a^TriebyaSkaitykit žemiau pacituos 

UUta ir nuspręskit nupirkti bonkų 
ižui be jokio atidėliojimo. Sius puikus vidun*
vdytojas privalo užimti žymiausi# vietų kiekvienoje 
naminių vaistu šėlutėje.

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry & Souih 5th Sts^ Brooklyn, H. Y. s

< savo 1
redakcijos žiniai. Dabar gi 
tamstos korespondenciją ne
galime dėti, nes nežinome, 

| su kuo turime reikalą.



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Ateik.
Ateik, meilute, per jūrių platybę, 
Pamatymas tavęs jiegų man priduos, 
Ateik ir suteiki man mei’ės saldybę, 
Suteiki krūtinei galybę audros.
Ateik ii- nuvesk i platųjį lauką, 
Kur medžiai žaliuoja, kur žydi gėlelės, 
Tenai, kur tamsybės debesiai neplauko, 
Kur šviečia, kur žiba liuosvbės saulelė. 
Nuvesk Į padanges, tenai mes skrajosim, 
Ten busim laimingi — nespaus neteisybės, 
Žiaurių prispaudėjų tenai nebijosim, 
Ir džiaugsimės, skrisim tenai po platybes. 
Tenai tarp eterų melsvosios gilybės 
Lakiosim ir siųsim vargam prakeikimą, 
Pajausime visą saldumą liuosybės 
Ir laiminsim musų laimingą likimą.
Ateiki, meilute, vesk mane jauną 
Į tą begalinę pasaulio platybę, 
Tegul ten nuvargus siela atsigauna 
Ir mintis suspausta įgauna liuosybę.
Igavus liuosybę mintis suspaustoji, 
Nupins kuo puikiausi vainiką svajonių... 
Tik ateik pas mane — ateik, mylimoji! 
Išveski iš klano vargų ir dejonių.

A. Gluosnelis.

DAR DĖL VALDŽIOS 
ĮSTAIGŲ KLERIKALINIMO

• —Maike, aš noriu, kad —Lietuvos valdžia garan-
šiandien tu su manim man- tuoja savo bonus valsty bės 

Pere^ turtais. O kuo gi tu, tėve, ga
ili tokią paskolą garantuoti?
Ar sulopytam savo kelinėm?

—Maike, tu mano suma
nymo perdaug neniekink. 
Ve, “Draugas ’ rašo, kad 
Švento Franciškaus seseris 
parduoda savo bonus net po 
tūkstantį dolerių, o jos juk 
ir kelinių nenešioja. Taigi 
jei tu toks mokytas, tai išvi- 
rozyk man, kas 
garantuoja!

—Apie švento 
kaus “seseris” aš 
žinau, tėve. Bet tave aš gerai 
pažįstu ir todėl aš galiu už- ______
tikrinti, kad tavo bonų nie- munistai šoka ant Francuzi- 
kas nepirks.

—Kodėl?
—Aš jau sakiau kodėl: tu 

neturi jokio turto, kurį galė
tum už savo bonus užstatyti.

—Tai kam tas turtas rei-

kartą tu mane Įžeidei.
—Man rodos, tėve, kad 

aš visada mandagiai kalbu.
—Na, tiek to, Maike, kas 

jau buvo, tai buvo, tik nuo 
dabar tu turi būt su manim 
džentelmonas, ba ir aš jau 
neprastas busiu.

—Ką tai reiškia?
—Tai reiškia, vaike, kad 

aš nutariau pralobti. Nusi
pirksiu didelį namą, pasi- 
samdysiu nygeri, kad kas 
diena man šiušius nušainy- 
tų, o pats nieko nedirbsiu, 
tik keptas vištas valgysiu ir 
armibilu važinėsiu. Jes, vai
ke, aš gyvensiu kaip vysku
pas.

—Aš turiu pripažinti, tė
ve, kad tavo norai labai ge
ri. Bet norai nevisuomet išsi
pildo.

—Mano išsipildys.
—Aš netikiu, tėve 
—Tu niekaAp, 

ke. Bet tu pamatysi, kaip aš 
tapsiu ponu.

—Tapti ponu, tai reikia 
pinigų, tėve. O kurgi tu gau
si pinigų?

—Jau tu apie tai nesirū
pink, Maike. Aš jau turiu 
skymą. Pamatysi, kad mano 
galva nėra tokia durna, kaip 
tau išrodo.

—O koks gi tas “sky- 
mas?”

—Mano skymas toks: iš
leisiu už koki šimtą tūkstan
čių dolerių bonų ir išparduo- 
siu juos vyčiams.

—Kokius bonus?
—Ar gi tu, Maike, neži

nai, kas vrabonai? Bonai, 
tai tokie peiperiai, katruos 
gali parduot už gerus pini
gus. Ve, nelabai senai Lietu
vos valdžia pardavinėjo A- 
merikos lietuviams savo bo
nus. Tu užmoki 50 ar 100 
dolerių, o gauni tokį peiperį, 
kurį padaryt kaštuoja gal tik 
kokie tris centai. Ar tai ne
geras biznis, vaike?

—Taip, tėve, jei tu galė
tum tokius “peiperius” par
duoti už pinigus, tai tau bu
tų geras biznis; bet klausi
mas, kas tavo “peiperius” : 
pirks? 1

—O kaip žmonės pirko 
Lietuvos valdžios bonus?

—Lietuvos valdžia, tėve, 
tai visgi ne tu. Ji išleido 
tuos bonus Lietuvos Respub
likos vardu ir pasižada gau
tus pinigus žmonėms atmo
kėti.

—Aš, Maike, irgi galiu 
prižadėt atmokėti.

—Bet kas gi tau tikės, tė
ve?

Viskas žuvo.
Iškentėti amžiai cifras tepaliko, 
Kas kentėjo — tų tik kaulai pūva, 
Kur kentėta — net griuvėsiai žūva, 
Net baisu, kad man tokiapat laimė tyko. ’

Skaitau mirusio žmogaus rašvtą lapą: 
Kiek vilties atrasti laimėn kelią!
Nueinu pas jo apleistą kapą,
O ir ji, kaip ir kitus, tik žolė želia.

jų bonus

Franciš- 
nieko ne-

betiki, Mai-1 kalingas, jeigu aš ant tų bo-
O nų pasirašysiu, kad už 20 

metų aš atmokėsiu savo pa
skolą čystais pinigais?

—Pasirašymas, tėve, nie
ko nereiškia, jeigu tu neturi 
turto. Tu gali pasirašyti de
šimtį kartų, bet jeigu pasi
skolintus pinigus tu per 20 
metų išleisi ir daugiau nie
kur negausi, tai ką gi tavo 
skolintojai už tavo bonus 
gaus? Nieko! Bet jeigu tu 
turėtum žemės, namus, ar 
kitokios nuosavybės, tuo
met skolintojai galėtų paim
ti šituos tavo turtus už pa
skolintus tau pinigus. Tai 
ve, kam yra reikalingi turtai 
bonus išleidžiant

Aš mačiau besidžiaugiančią mergužėlę, 
Akys laime ir aistra jaunai spindėjo, 
Bet ir ji anapus Stygo nusikėlė...

Ak, tie kryžiai nugali ir tą kas nugalėjo! 
Nors j3u Atpirkimas juos dievais pakėlė, 
Baisus jie ir tam, kas žemėj atkentėjo.

J. Gintautas.

PASTABOS.
“Laisvės” ir ‘'Vilnies” ko-

jos, kaip velniai ant numi
rusio klebono pilvo. Jie pik- 
sta, kam Francuzija sutriuš
kino druzų sukilimą ir ne
davė jiems nepriklausomy
bės.

Ištikrųjų, Franci ja čia pa

<
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>

stebuklas ir kad tam žiau
riam žmogui atkeršijo šunų 
Dievas.

Iš to išvedimas toks, kad 
i stebuklus ir dievus gali ti
kėti tiktai tamsus protas. 
Kunigų “Draugas” nesenai 
gyrė Brisbane’ą, kad šis pa
sakė, jog tikėjimas niekad 
nemirs. Taigi ir šitą Brisba- 
ne’o pasakojimą “Draugas” 
turėtų savo skaitytojams 

i ii- pasakyti, <sielgė kaip beždžionė. Juk perspaudinti L 
tai yra aklas pamėgdžioji- jOg vra šventa tiesa, 
mas knmnnistu Rusnns kurimas komunistų Rusijos, kuri 
sutriuškino gruzinų sukili
mą, neduodama jiems nepri
klausomybės.-______

Vienas daktaras Chicagoj 
Įsitaisė stebuklingą mašiną, 
kurios pagalba auginsiąs 
plaukus ir gydysiąs lytiškas 
ligas. Mašina esanti geresnė, 
negu Račio pinigams dirbti.

Bet kodėl tas daktaras ne- 
Įsitaiso tokios mašinos, ku
rios pagalba galėtų žmones 
6’dyt? Ligas gydyt nerei-’ 

a; jas reikia naikinti.

Žmonės nežino, kas buvo' rncnopolkos grąžinimo 
•j__ ... . tsvAnrp Hipną hnispvi-

(Už šitą straipsnį buve 
konfiskuotos “Lietuvos 2i 
nios.”)

Valdančios partijos, nesi 
tikėdamos laimėti rinkimu 
į sekantį Seimą, griebias 
visokių priemonių, kad pa 
togiausias sau rinkimų są 
lygas sudarytų. Čia veikia 
m a sulig tam tikru, smulkia 
apgalvotu planu. Kad pla 
čioji visuomenė nesužino!' 
apie “krikščionių” darbus 
opozicijos spaudai užčiaup 
ta burna spaudos Įstatymu 
Kad Lietuvos piliečiai neiš 
pirštų ką nors apie “krikš 
čionių” žygius iš opozicijo 
atstovų kalbų, tam tikru ka 
dėmų Įstatymu uždrausti mi 
tingai ir šiaip piliečių sus‘ 
rinkimai atvirame ore. C 
kad netekę lygsvaros pilie 
’i 'i dėl rišu tų Konstitucijo. 
jiems užtikrintų laisvių var 
žymo neimtų per daug neri 
mauti, jie perspėti mirtie 
bausmės Įvedimu. Taigi vi 
sai nuosekliai einama pri 
visiško opozicijos musų vai 
't; bėję panaikinimo, ber 
jos riešo visuomenėje pasi- 

č mo. Musų klerikalai nu 
'j bolševikų bei fašistų k< 
•i is. Ir ksip bolševikai a 
fašistai, Lietuvos klerikak 
neg Ii nesiskaityti su sav 
diktatoriškos politikos vai 
siais. Kur yra diktatūra, te1 
uri būti tiek žandarų, šn 

pų ir visokių kitų policijc 
g ntų, kiek yra gyventoj

Idžios parotas turi p 
v’ n didele policijc 

nuovada. Suprantama, ka 
toje nuovadoje negali bu 
: cnčiami jokie demokrat 
jos šalininkai, nes diktatur 
y ra griežtai priešinga demo 
kratijai.

Per tai visai nuoseklia 
musų kademai, eidami pri 
diktatūros, pradėjo išsijuos 
klerikalinti valdžios įstai 
gas. Iš tų Įstaigų buvo paša 
Lnti visi tarnautojai, kuri, 
anksčiau kada nors buve 
dirbę opozicijos partijose 
Paskui prasidėjo “uostinėji 
mas” pačių likusių tarnauta 
jų; čia buvo plati dirva nau 
jai priimtiems pai-odyti sav< 
“vikrumą” ir pateisinti vy-

13.

n

Kaip Rusai Šventė Monopoliais Grąžin mą

Degtinė Rusijoj buvo pa
naikinta karo metu, da prie 
caro valdžios. Per 11 metų 
Rusija buvo “sausa.”

šiomis dienomis, būtent 4 
d. spalių, sovietų valdžia vėl 
atidarė Rusijoj monopolius. 
Ištroškę rusai puolė prie 

(degtinės, kaip musės prie 
I medaus. Per tris dienas ir 
i naktis Maskvoje apvaikščio-

__Olrait Maike aš galiu pasidarę su Chicagos sanda-' ^ventį dieną bolseri- 
a- • r riečiii “7vanu’’ t-iinc hm-nisostinėj buvo parduota šitą sufiksyt. As priguliu neeių Manu, Mins buvo 000 k įrt .. čfšč no,» 

prie šv. Liudviko kreivakojo j j Apie 5 valandį po pietų bu-
parap.^., o rnusų parapija ,.o j u t?šči degtinėS

čia buvo kitokia bėda. Buvo kr.au.tuve5; „Glrt’d. b.uvo Pllnas 
visiškai išdžiūvus toji ašis, mlGstas- Astuoni žmones su- 
ant kurios zvanas I
ja. Bet tautininkai sumetė

turi gražią kleboniją ir šv. 
Liudviko seserų škulę ant 
dviejų fliorų. Taigi aš galiu 
šituos bildingus užstatyt

—Užstatyt juos gali, tėve, 
bet jie nebus jokia garanti
ja, nes visos Rymo katalikų 
triobos ir žemės yra užrašy
tos airių vyskupams ir tavo 
skolintojai negali jų par
duoti uz tavo skolas.

—Aš mislinu, kad tu,

i

miestas. Astuoni žmonės su-

samogonkai. Degtinė, kaipo 
alkoholis, žmonių sveikata 
yra kenksminga, bet šame 
gonka yra tikras nuodas — 
nekalbant jau apie tai, kač 
ji veda prie Įstatymų laužy 
mo. Tarpe vodkos ir šamo 
genkos reikėjo pasirinkt 
vieną blogą iš dviejų. Me 
pasirinkome mažesnijĮ blc 
gą, būtent vodką; bet jo 
pardavimas turi būt apribo 
tas. Įsigėrusiems, kaip ly 
giai ir tiems, kurie yra buvę 
už girtybę nubausti, degtine 
neprivalo būt parduodama 
Bausmė už girtybę turi bu 
padidinta.”

Skaitlinės parodo, kač
kabalduo- degė nuo degtinės. Po trijų . sarno^.onk^] nisai P?r Ule' 
ii sumpti dienų visa Maskva pasidarė ^nnAAVai ^vo apie 50 
trunuti ir ligonių miestas. Visi prasi- ^,000 purų javų; negana 
__:?• Vi- įgėrę. visi sirso. šitokio trir-! \°» varant slaptą aegcinę ku

ant šmero, patepė truputi, ir bKoniU. nuėstas. v įsi prasi- j 
jų “Zvanas” vėl pradėjo kli-1 .Vls? sirZ°- š!tokJ° f ir7 i 
tėti, kaip nulužusi avies ko- “uo--liavimo pasaulis tuibui 
ja. Piutapėdis. :da nebuvo niekad matęs.

--------------- i Per tris dienas prie degti-

kus. Dėl to piliečių nusi
skundimais niekad nebuvęs 
taip išsivyravęs Lietuvoje ki- 
šininkavimas, kaip dabar. 
Ir suprantama, dėl “netik
ros” padėties valdininko dė
mesys netyčia turi nusikreip
ti į “biznišką” tarnybos pu
sę, ypač, kad valdininkų at
lyginimas iki šiai dienai nė
ra, kaip reikia, sutvarkytas. 

; Tačiau užvis didžiausią I J _ •• * • A •

esnybės parinkimą. Dabar 
ina Įstaigų “valymas” nuo 
j žmonių, kurie “surinkto- 
lis žiniomis” gali būti val- 
lančioms partijoms neišti- 
.imi.

Šituo klausimu jau tiek 
’aug buvo rašyta, kad mes 
* nevargintume skaitytojo, 

jeigu šita musų Respublikos 
.ga neverstų nuolat apie 
avė kalbėti.
šį kartą mes norime kreip-' demoralizaciją neša Įstai- 

i plačiosios visuomenės dė- goms tie metodai, kūnais 
įesį Į tą žalą, kurią padaro i “neištikimi” valdininkai “iš- 
-oUi-irKai nmnoinrroc idotv. gyvendinami” iš tarnybos.

Dažnai pasitaiko, kad 
priešingai patarlei: “kas no
ri mušti, visuomet susiras 
lazdą,” klerikalai neturi ką 
doram žmogui prikišti. Tuo
met jis statomas i tokias dar
bo sąlygas, kad negali iš
tverti, ir būna priverstas 
pats prašyti iš tarnybos at
leisti. Galima Įsivaizduoti, 
koks ūpas turi būti Įstaigoje, 
iš kurios koks nors yra tokiu 
keliu “išgujamas.” O kai to
kioje padėty atsiduria įstai
gos viršininkas ir esantieji 
jo žinioje valdininkai yra 
skatinami apie jį šnipinėti, 
—sunku net Įvertinti visas 
tokio “gujimo” pasekmes.

Iš kitas pusės, kadangi ir 
“savieji” nėra be “nuodė
mių,” tai kad išvengtų ne
malonių sugretinimų, kleri
kalai dažnai yra priversti 
“baltinti” “ištikimuosius,” 
kartais net slėpdami jų nusi-

alstybei priešingas įstatj’- 
įams Įstaigų klerikalini- 
nas.

Pirmiausia, Lietuvai, kai- 
'0 dar esančiai kūrimo pe
lede valstybei yra reikalin- 
as tvirtas, tėvynės meile ir 
'isėtumu vedamas, valdi- 
inkų personalas. Tas per- 
onaias turi sudaryti stip- 
iai cementuotą valstybinio 
parato pagrindą. Nes yra 
Išku, kad ne rūmai, ne “by- 
□s,” bet valdininkai yra 
varbiausias Įstaigų funkcio- 
avimo veiksnys. Per tai 
ldininkas negali būti kito- 
o nusistatymo, kaip tik 
lstybinio. Jam negali bu- 
drauažiama dėtis Į valsty- 

.nes partijas, nes tai yra jo, 
aipo Lietuvos piliečio, tei- 
j, bet iš kitos pusės savo 
~rbe, kaipo valdininkas, jis 
rivalo vaduotis savo vy- 
snybės Įsakymais, o ne 
rtine programa siauroje 
žodžio prasmėje. Kitaip' 1* • • - - —

ima
. r-?

prasmėje. Kitaip žengimus.
butų suderinti d e-Į Iš netolimos praeities
’ Virvių su tarny-'galėtume čia pririnkti visą 

binės drausmės reikalavi- eilę net spaudon patekusių 
1-18.

mes

iliustracijų. Bet jos dabar 
Knisdamiesi gi valdinin- taip dažnai pasitaiko, kad 

ų politinėse pažiūrose, mu- kiekvienas skaitytojų pats 
į klerikalai lyg tvčia bru-! atsimins tinkamus pavyz- 
a kiekvienam vaidininkui džius.
vo programą. Nešdami Į Taigi nekalbant jau apie 
taigas savo numylėtą obal- tai, kad prityrusių tamauto- 
Į: “kas ne su mumis, tas ių keitimas žmonėmis be rei- 
rieš mane,” Lietuvos kleri- kalingo tarnybinio stažo yra 
lai demoralizuoja tarnau

tus, o per tai silpnina tą 
aidžios aparatą, kuriam 
tusų sąlygose yra reikalin- 
as didžiausias pastovumas.

Tuk pastovumą gali duoti tik 
pastovių nuomonių, tvirto tucijai, ta Ištaigu klerikali- 
udo tarnautojai. Bet kaip nimo sistema, kurią musų 
ik jie visai ir išdrįsta pasi- valdančios partijos prakti- 
kti prie savo pažiūrų tuo- kuoja šiandien Lietuvoje, 
let, kai visi kiti, bijodamies yra griežtai smerktina etikos 
’ustoti valdžios pyrago, žvilgsniu. Ji yra labai pavo- 
kubina persikrikštyti ir kle- jmga musų jaunai Respubli- 
ikališkai nusidažyti. O tuos kai, nes valdininkai joje su- 
’rąsesnius ir be abejonės daro žymią musų inteligen- 
;oresnius žmones klerikalai tijos dalį, o demoralizavi- 
r varo iš Įstaigų, imdami jų 
ieton pataikūnus ir Įvairius 
persimetėlius,” kurie pa
rastai neturi jokių Įsitikini

mų ir visuomet linksta ten, 
ur vėjas pučia. Patys ka- 
.emai dabar sako, kad pas- 
ruoju laiku priviso jau per

.aug “krikščionių.”
Kokį gi ūpą atneša į val- 

Ižios Įstaigas tie visi patai-

ių keitimas žmonėmis be rei
kalingo tarnybinio stažo yra 
žalingas Įstaigų darbo spar
tumui, kad liuosavimas iš Įs
taigų dėl priklausymo ne- 
klerikalinėms partijoms yra 
Kingas Lietuvos Demo- 

nės Respublikos konsti-

o demoralizavi
mas tos inteligentijos turės 
atsiliepti ilgam laikui musų 
valstybės gyvenime. Tas pa
vojus didėja dar dėl tos prie
žasties, kad klerikalų pavyz
dį vargiai galės sekti stoju
sios prie valstybės vairo pa
žangiosios partijos ir bent 
greitu laiku jos negalės ap
valyti valdžios aparato nuo 
“krikščionių” Įtraukto Į jį 

lunai ir persimetėliai?’ Pir- netinkamo elemento, 
niausią, jeigu jie dėl savo Bet klerikalams nerupi 
kailio” tik veidmainiauja, valstybės reikalai. Jie dreba 
i demoralizuojasi patys, už savo kailį ir mano, kad 

eigų geresniame atvejuje prikimšę Į valdžios Įstaigas 
ie “nuoširdžiai” suklerika- įvairiu pataikūnų, užtikrins 
ja, tai savo šnipinėjimais ilgesniam laikui savo vieš- 
emoralizuoja kitus ir daž- patavimą. Jie visai užmiršta 
ai trukdo Įstaigos darbą, apie tai, kad tie doriškai 
3t dažniausia tokie, dėl sa- sveiki elementai, kuriuos jie 

iš partinio fanatizmo šalina 
iš tarnybos, grįžta valdžios 
ragaišio neragaujančiai vi
suomenei ir didina jos jėgas, 
o per tai ir jos nepriklauso
mos opinijos reikšmę, čia 
klerikalai, patys to nenorė
dami, o gal ir nejausdami, 
kasasi tą duobę, Į kurią jie 
taip bijosi Įpulti. Bet tokia

ai trukdo Įstaigos darbą, apie 
et dažniausia tokie, dėl sa- sveil 
o klerikališkumo patekę Į 
;taigas, tarnautojai neturi 
ei reikiamo darbui prityri- 

.10 nei žinių, kurios duotų 
lems galimybę bent ateityje 
žimamai vietai tikti. Per tai 
lauguma šitos rūšies valdi- 
įinkų priversta yra žiūrėti Į 
avo “pašaukimą” per pirs
us, tuo labiau, kad mažai 
;as jų tiki ilgu klerikalų jau kiekvieno fanatizmo lai- 
riešpatavimu. “Krikščionių” mė, kad jis pats turi save 
praktikuojama dabar Įstai- pralyti.
jų “valymo” sistema verčia Taigi drąsiai, ponai kleri- 
juos laukti, kad ir kitos par- kalai, gyvendinkit savo “sis- 
tijos, paėmusios Į rankas temą.” Ji pagreitins jūsų 
valdžią, mes laukan iš Įstai- viešpatavimo galą, 
gų visus klerikalų šalinin- Pipiru.

[ Javo daug gaisrų ir namie 
aaroma degtinė yra laba, 
pavojinga sveikatai. Šernas 

o sako, kad vien tiktai mie
stuose kas metai nuo “šamo 
gonkos” numirdavo l,00l 
žmonių. O kiek “samogon 
ka” išvarydavo iš šio sviete 
kaimiečių, tai ir žinių nėra. 
Per tris pastaruosius metu 
ovietų Rusijoj buvo perse 

žiojama 1,500,000 žmonių

Hearsto laikraščių bend-, nės krautuvių stovėjo ilgiau- 
radarbis Brisbane pasakoja, ■ sios žmonių eilės. Jie rinko- 
kaip jam teko matyt stebuk- si tenai da prie tamsos iš ry- 

Prie duonos dalinimo 
J nebuvo tiek svieto, 

ant šunies ir pagriebęs kara- kiek prie monopolių, 
biną už vamzdžio galo smo-1 
gė šuniui kulbės galu. Kara-

Maike, man pavydi, kad aš las. Vienas piktas žmogus to. P 
nepralobčiau, užtai tu taip Arkansas valstijoj supyko stočių
ir šneki. Aš eisiu pas savo 
kūmą Griozdą apie tai pasi- 
rodavyt. Jis, vaike, žino vi-

Del šitokios girtuokliavi
mo orgijos nusigando net so-

sus zakcn.us, ba ilgus metus bino butą užtaisyto. Pūkštė- vietų valdininkai. Sveikatos nž varymą ir pardavinėjinu 
dirbo ant šipų, o dabar sa-įėjo ugnis, pasigirdo šūvis, ir komisaras Semaško išėjoj“munšaino.”

kada durnai išsisklaidė, tas

—O kaip Lietuvos vai-. ke. 
džiaitiki? | —Keliauk sveikas, tėve.

liūne už bartenderį stovi, kada durnai išsisklaidė, tas per “Rabočają Gazetą” atvi-į Taigi pasirodo, kad įsta- 
Žiurėsiu, ką jis apie ta: pa- žmogus gulėjo jau negyvas, rai prieš degtinę. Jis sako: j tymais ir bausmėmis blaivy-
sakys. Taigi tuo tarpu aš Jam pataikė suvis. Šuo, ku- “Mes įvedėm degtinę ne bė neįvykinama. žmonės
pasakysiu tau gud-bai, Mai- ris apie paraką ir karabino dėlto, kad ji mums patiktų geria tamsioj Rusijoj, geria
k“ veikmę nieko nesupranta, arba kad prisirinkus pinigų, kultūringoj Amerikoj ir vi-

dabar manys, kad tai buvo bet dėlto, kad užkirtus kelią Isur kitur.

per “Rabočają Gazetą” atvi-Į Taigi pasirodo, kad įsta-

keliąjsur kitur.
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Petras, sukakę* 22 motų amiuas. Pa
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nui gyventojų. Mat, ligonių 
gydymas virsta visuomenės, 
reikalu ir jis yra centrali
zuojamas didelėse ligoninė
se, taip kaip ir vaikų moky
mas: vietoj samdyti atskirą 
mokytoją kievienos šeimy
nos vaikams, šiandien vieno * 
mokytojo ar mokytojos už
tenka visai klasei. Taipgi ir 
su gydytojais: ligoninėj vie
nas gydytojas gaii apeiti 50 
ligonių į dieną.

Vienu žodžiu, visas visuo
menės gyvenimas eina tokiu 
keliu, ..
mo mokytojai Marksas ir 
Engelsas. Iš smulkių privati
nių užsiėmimų vystosi pla
čiai organizuotos įstaigos, 
kurios galų gale turės parei
ti i visuomenės rankas, tai 
yra, turės įvykti socializmus.

i
Gyvenimas eina prie 

Socializmo.
Proletariatu vadinasi 

darbininkų klasė, kuri gyve
na miestuose parduodama 
savo rankų pajėgą fabri
kams ir kitokioms kapitaliz
mo Įmonėms.

Socializmo mokslas sako, 
kad augant miestų pramo
nei turi augti ir proletariato 
skaičius.

šitą socialistų teoriją pa
tvirtina dabar išleistas Su
vienytų Valstijų National 
Industrial Conference Bo- 
ard’o raportas, kuris paro
do, kad žemės ūkio darbi
ninkų nuošimtis Amerikoje 
nuolatos eina mažyn, o mie
stų pramonės darbininkų 
nuošimtis auga.

Štai skaitlinės: 1870 mo
tais ant kiekvieno miliono 
gyventojų Suviemlose V ais
ti jose buvo 65,148 darbinin
kai, kurie dirbo fabrikuose 
ir kitokiose miestu įmonėse. 
Gi 1920 metais tokių darbi
ninkų (proletarų) buvo jau 
121,265 ant kiekvieno nulio- gyvenąs Stambulo 149 m tų 
no gyventojų. Vadinasi,. į 20 amžiaus turkas Zaro Agho, 
metų proletariato nuošimtis sutikęs eiti sargybinio parai- dėvi dekoltuotas ir trumpas 
čia pakilo beveik dvigubai, gas vienam buvusiųjų su’ o- sukneles.
~ pačiu laiku ūkininkų no rumu. Zaro Agho buvo niu <— — . — .... į r * -

ta

I

»

Imlia ir Ceylon

gyvenimas eina tokiu 
kaip nusakė sociali?.-! 
........................ -i

(vairios Ž n os.
149 metų amžiaus turkas. 
“Daily Herald" rašo, kid

1U0 i
skaičius sumažėjo nuo 77,- vedęs 11 kai tų ii* labai esąs 
320 iki 57,550 ant kiekvieno prisirišęs prie savo dabarti- 
miliono gyventojų. nės žmonos, kuri turinti 37

Visa tai daro technikos metus amžiaus. Vienintelis 
vystymasis. Plieno ir mašinų jo šeimos narys, kuriuo jis 
industrija šiandien užima labai nepatenkintas, yra 93 
daugiausia darbininkų. Nau- metų sūnūs, kuris <iel seno 
ji išradimai ir nuolatinis tų amžiaus nenorįs jokia dai bo 
išradimų gerinimas kai ku- dirbti. Kiti laikraščiai pra- 
riose industrijose išstumia neša, kad dar pereitais r..e- 
daug žmonių iš darbo. Pa- tais Zaro Agho atlankęs Pa
vyzdžiui, prie spausdinimo liją, iš kur grįžęs labai pa- 
laikraščių ir knygų šiandien vargęs. Tečiau kelis mėne- 
difba mažiau darbininkų, sius pailsėjęs ligoninėj vėl 
negu seniaus, nors knygų ir pradėjęs dirbti.
laikraščių padaroma nepaly------------ -—
ginamai daugiau; taip yra - - -
dėlto, kad prie spaudos dar
bų yra stebėtinai gerų maši
nų f viena spausdinamoji 
mašina į valandą išvaro 35,- 
000 laikraščių, kiekvieną po 
80 puslapių. Batų siuvimo ir 
medžio darbų pramonėj dar
bininkų skaičius taipgi eina 
mažyn. Kiekvienam darbui 
yra pritaikyta mašina. Bet 
užtai daugiau žmonių reikia 
prie mašinų darymo. Musų 
gadynė — tai mašinų gady
nė.

Masines daro irktoeg- riS?
vemmo srityse pas toli gyvenančius savo
Sta1’ajdtliai jau, ba gi - gjmjneSj kaimo žmo-

nės dirbo laukuose prie ru- 
veik ir nesimato. * j * padegė kaimą kelio-e 
arkliams, ų vietose. Kai kaimiečiai, pr
amatąs ir ratų bei rogių pra- • b-
n!°ne' ’ gX£ ?iau^aieM
Aleno miliono^ventoju Su -uo^ neIei<lc prisiartintL 

StiQon Wotai° Kai jau visas kaimas buvo 
3,6/7 kalnai, o J9“ e ugny, kerštininkas pabėgo ir 
jų buvo jau tik 1,847 ant .A.*.’, , ...r °
kiekvieno miliono, tai yra 
beveik pusė-

tai mašinų gady-

Baisus kerštai.
Iš Ivankovo kaimo, Kos

tromos gubernijos, praneš, 
šitokią baisią istoriją.

Vienas kaimietis, Graėev 
vardu, nepatenkintas pada
linimu žemės, nutarė atker
šyti. Nutarė ir padarė. Jis 
užmušė septyniolika kaimie
čių, dar keletą sužeidė, nu
dūrė dvyliką jų arklių ir pa
degė kaimą.

Oficialis sovietų praneši
mas sako, kad Gračevas, 
pardavęs visą savo turtą, sa-

nes dirbo laukuose prie ru-

iki šiol dar nesuimtas.
^Bet^užtai smarkiai pakilo’Tur^ca* Piauna krikičioni*. 

automobilių, trokų ir gelž- Anglų atstovybės Ženevoj 
kelių pramonės, kur šian- pranešimu, turkai perėję 
dien dirba šimtai tukstan- Mossulo srity ties Bruelsu 
čiai darbininku. demarkacijos liniją, pagro-

Namų temai irgi baigia bę kelių kaimų krikščionis 
jau išeiti iš mados Amerikoj, gyventojus ir grjzę su jais j 
Ju vieta užima telefonas, au- Turkiją. Anglų kolonijų mi- 
tomatiškos įtaisos namu šil- nisteris Ainery prieš tą tur- 
dvmui ir vahmui, elektriniai kų žygį užprotestavęs Tautų 
pečiai, elektriniai šaldytojai Sąjungoj.
r , ..-----------u žiniomis iš Bagdado tur

kai varo lauk visus krikščio
nis iš Toya sričių. Iš ten jau 
išsiųsta 8,000 krikščionių. 
Pasipriešinančius turkai žu
dą.

Radio žiniomis iš Irako, 
Gova srityse vykstančios

ir skalbiamos mašinos. Ir 
dėlto tarnu skaičius suma
žėjo nuo 25,000 kiekvienam 
mi Bonui gyventojų 1870 me
tais, iki 16,285 1920 metais.

Užtai knygvedžių ir kito
kiu ofisų darbininkų skai
čius pakilo nuo 1,926 kiek- . - - _
vienam milionui gyventojų knksciomų skerdynes. Tur- 
1870 metais, iki 26,691 1920 kai apsupą kaimus ir piauną 
metais. visus jų gyventojus.

Reikia pastebėti, kad gy- —- ; _ .
dvtoju skaičius ne auga, bet Prekyba baltomis vertėmis, 
eina žemyn. Per 50 metų gj- Oficialinemis žiniomis, 
dytojų sumažėjo nuo 1,618 
iki 1,373 kiekvienam milio-

per pereitus metus Prahoj 
buvo pagrobta 101 mergina.

JL..

f

J
ums patartina 

pasirinkt
geriausia

Geriausiai i'rkti Hunas 
ir sumalt šviežiai.

Tikrai Nepalyginama Kombinacija

PARSIDUODA GERA UK2 
i Priežastis pardavimo yra staigi 
mirtis mano vyro. Ūke yra dideli. 
Visokiais atžvilgiais moderniška. Bu
dnikai visi geri. Žemės yra 28V skė
riui, virš 120 akerių dirbamos, apie 

. 73 akeriai dideliu miško ir daug ga
nyklų. Raguočių galvijų 18, arklių 2; 
visos mašinos prie ūkės ir trekas. 
Pusantros marlės į miestelį. Ūkė ver
ta apie $15,000; a;, parduosiu visai
nigiai, nes negaliu pati apdirbti. 
Kreipkitės pas: (-)

MRS K. MESKAUSK1ENĖ
R. F. D. 2, COLCHESTER, CONN.

' Tel. 48, Kir.g 12.
----- ■ - — , ...... .. —

X.

Pagrobtų merginų ainžkis: valdyt auklėtiniai tų kliošto-, ys’ t:,J?
siekė nuo 12 iki 20 metų, rių ir tų jėzuitų, kurių dabar; dėjome* buk jis yra prigėręs ar šieip 
Baltosios vergijos agentai: priviso’ pilna * Lietuva lyg ’n£
išvežę tas merginas į uzsie-! kuimių kvostų? • norėkite pranešti, už k } busiu lai d
nius. į : ~Tada tikrai galėsim pa. i- 

dziaugt ta musų “didvyrių”;į*1*
žeme. Bet deja, tik tada i ra' — 
bus per vėlu:

A. Kalėda

Rabinai pasekė popiežių 
ir kunigus.

“Manchester Guardian” 
žiniomis, vyriausias Lenki- i ~
jos žydų rabinas įsakęs ;.i:| PAJIESKOJIMA1 
sienis rabinams neįsileisti į 
sinagogas moterų, kurios

. Pirmas tų priemo- 
j ėmėsi popiežius, vėliau 

kunigai, o dabar jau ir rabi
nai.

Kiek yra komunistų.
Žiniomis iš Maskvos, 

SSSR komunistų partija tu
rinti 800,000 registruotų na
rių, kurių 56,000 gyveną už
sieniuos.

PAŽINKIME JUOS Iš JU 
DARBŲ!

Galvanauskas pakėlė 
triukšmą Tautų Lygoje, o 
mes, Amerikos lietuviai, 
triukšmo nekelsim, bet aiš
kiais faktais prirodinėsim, 
ką daro kunigui valdžia Lie
tuvoje.

i Štai jiems faktai, kuriuos 
aš prirodau.
Mes iš Rockfordo, III. pa- 
3iuntėm j Lietuvą savo ginti 
nėms drapanų, vertės $70.- 
00. Skrynė nuėjo, o drapa
nos dingo. Mat šventoje Lie
tuvoje jau nauji stebuklai 
pradėjo rodytis. Lietuvos 
pašto valdininkas atidavė 
tuščią skiynią žmogui ir sa
ko: “Jei nori, neškis; skrynė 
atėjo tuščia.” Aš pasiunčiau 
“Keleivio” kalendorių 1925 
m., žuvo. Siunčiau ryšulį 
laikraščių, tie irgi žuvo.

Išsiunčiau knygą “Kokius 
Dievus Žmonės garbino se
novėje.” Knygoje prieš Lie
tuvos jagamasčius nieko ne
rašoma, grynai mokslinis 
veikalas. Užmokėjau 14c. 
už persiuntimą, tiek kiek 
Suv. Valstijų paštas apkai- 
navo. Nueina siuntinys į 
musų tėvynę Lietuvą, ir Lie
tuvos valdininkas uždeda 
50c. muito Amerikos pini
gais. Knygos kaina $1.00, 
persiuntimas 14c. ir tėvynė 
Lietuva paima muito 50c.

Aš čia pasakau tik milic 
ninę dalelę to, kas darorna 
musų kunigų ir davatkų Lie
tuvoje. Ir tai darosi dabar, 
pačioj pradžioj jų gaspado- 
ravimo. O kas bus tuomet, 
kada pradės musų Lietuvą

Fajieikau sesutšė O no. St-nkiu. 
girdėjau kad žer.ota ir gj-vmi, I>e: v -r. 
Colo. Taipgi pajieškau 

1918 m. ii

gyvenu Be; ■
Agotos 1 

nakiutės. 1-J1S m. ji gyvenu O ik 
Civt-k, Gulo. Prašau jų atsišaukti ar
ba kas apie jas žino meldžiu pran ti, 
už ką tariu ačiū. (43)

Aufroziaa Senklulė-JvnM-h 
6743-i-S St., S. E- Pvrt'ar. i, >' -

Alei

, nor.ėkite pra.nešti, už k-j bus
’ dėkingas.

JUOZAS GP-A2U1.1S
175 E. 22-nd St., Bayor.r.e, N. J

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio be skirtumo amžiaus. Esu 20 
m., graži, dora, linksma mergina; 
mėgstu šeimynišką gyvenimą. E.-U 
Lietuvos valdininkė, norėčiau gyventi 
Amerikoje. Amerikiečiai, kurie norė
tų arčiau susipažinti, malonėkit para
šyt man laišką. Mano adresas;

Kauno Paštas, įsi pareikalavimo. 
Eujrenijai, paso No. 817701. Lithuania

j Pajieškau
troškaus.

’ P-:-:-, 'i .
i
I
I
i
i
jpiė .
vaiio ao.-kr ; girdėjau k<*<i seniau gr- 
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Kol r j na Paliomitė-Butkevičienė
2-52 W. Pcrshing Iii.. ChicaZ", 1 I

I pu.-bvuiiu Augnsti m 
, pirmiau jis gyveno N< v.- 

Kritiin, Conn. Malonėk atsisauKti, ul
ba kas žino adresą meldžiu praneš
ti, už ką busiu dėkingas. i f.i

ANTANAS 1VOSKA
čė»3 E. Fifth st., S >. Bcstcn, ?.7a

Pajieškau pusbrolio Jono Kamiu' 
.nų kaimo, Pušaloto parap., P.

venų Bhiladeįpnia, Pa. Turiu 
svarbą r-, i aln. malonės atsi.: 
gre'.'ni pats arba kuri- apie j

, meldžiu pranešti jo adrt.-ą.į .. -
1
i
I

.s

Pajieškau dėdės Aleksandro B.-..' 
ki<>, girdėjau kad rerjau gyvenu 
ladelphia, Pa. Iš Lietuvos paeina

Šiaulių miesto. Toriu labai s' arbų r i- 
:a!ą; jis pats Malonės atsišauki aii»a 

kurie apie jį žiro meldžiu pranešti jo 
adresą. (45)

J U LIG NA I ■ E RN< )T IE N Ė
39 W. I5-th st. Bayvnr.e. N T

Pajieškau Prano Jodenio, pirmiau i 
gyveno Chicago. Iii. Malonės at-i- ' 
šaukt arba kurie apie jį žino, meldžiu j 
traui.-ti; turiu svarbų reikalą. (4”.) 

.! UOZAPAS VIŠN1AUSKA.S
162 P'easant st,, Gardner, Mass.'

Pajieškau brolio Antano Zintikv ir 
ese.s Za'oorskienės; jie gyvena apie 

C’nieago, Iii. Patys ar kas kitas malo
nėkit suteikti jų adresą, už ką b.i • 
širdini.-ai atlyginta. Turiu labai sv. ■- 
b J reikalą. - , (43)

JUOZAPAS ZINT1KAS ..
12S Pine St.. Elizabeth, N. J.

U,

Pajieškau brolio Ignaco Norvilo.- ir 
sesers Monikos, Užvenčio parapip s. 
Apie pirm 20 mi tų gyveno Spring- 
fie’u. III. Turiu svarbų reikalą. >- 
nės atsisaukt pats arba kurie apie 
’uvs žino teiksis pranešti. (1.)

THOMAS NORVILAS
101 Boule'-^rd a'-e., l’iekson Cite, Pa.

Pajieškau br >lio Ambraziejaus Ja i- 
kaus c; 1912 n:, jis išvažiavo iš Š\ >- 
t'jos i Ameriką, paeina iš Mariamn >- 
lės apskr., Gudeliu valsčiaus ir l:ai-': >. 
Malonės atsisaukt arba kas apie jį 
žino teiksis pranešti jo adre-a. < 45) 

THOMAS YENKAUSKAS
4 Rosendale P!., Blantvre, S- ••.larl.

I'AJIEŠK AU VAIKINO, kuris my
lėtų eit art farmos gyventi ir n^rėt i- 
niėr.i. kad ji.- butų musų augintiniu - 
pavelde ji’. Mes vaikų neturim, furrri 
verta'?’a.',;,0. ž-mč visa dirbama. 80 
akrų, su gyvuliais ir padarais. M s 
užrašysim tą faimą ir atsluu.-im di
dus tinkamam žmogui. Gali atkišau ti 
ir ženetas su mažai vaikų.

Aš taipgi esu ileal Estale ir tu. ; 
pardavimui visokių farmų pigių i 
brangių, kokių t:k kas uuri, su gi v J 
liais ir b? gyvulių, ant pigiausiu i- 
mokesčių Už 40 akrų $3.0tkt. Bažny
čia ir mokykla a '.t vietos, miest’-e :: 
toji, prie geni markcių. apu bvi > 

įgyvena 450 lietuvių. i !5i
K \ZIMIERAS ZV1RGDŽS

R. 1. Box 57, FOUNTA1N, Mf< ;j.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BAKERNt IR 

KRAUTUVĖ.
Visas laveras, kepama duona ir 

parduodama ant vietoe. biznis geras, 
randa pigi, ir visai pigiai parsiduoda; 
pardavimo priežastis bus paaiškinta 
žodžiais. Galima pirkt > nemokan
čiam kept, aš išmokinsiu

J. S. GAG.NAS
50 Perry Avė.. Worcester. Mas-.

PARSIDUODA GERAS STK1UNV
BASAS..........................

kvoteriy didžio, Vokietijos iš<lir- 
bystės, taipgi gerą trieilę Armoniką, 
Italijos išdirby stūs, grajii.a kaip var 
gonai. Važiuoju Lietuvon, noriu par- 
duot greit. PETER STANKUS

15 Bellevue avė.. Montello, Masti.

PARSIDUODA .» STALŲ PU L-
RUDUS ir visi įrengimai. (13) 

M. BUŠLEY
943 U’estern avė.. Lvnn. Maus.

APSI VEDIMAI
» _ ____

Pajieškau ?p<ivedi:nu> v::*’.i:r. 
našlio nuo 2o iki 45 m. amžiau.- 
be saikų Aš esu 23 m. amži 
gina, graži, inteligentiš. a. 
dorą šeimynišką gyvenimą. 
Lietuvos valdini,- kė. bet nnrėėi 
verti Amerikoje. Amerikos vyr 
lonė« arčiau susipažinti

■Rašykit šiuo adresu: Kaun-> Pašt.-- 
į Iki pareikalavimo. Orai. Paso N- 
68S601. Lithuania.
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FARMOS
t 1S akrai, 30 dirbtimus lygio® ir be 
akmenų žemės, kitu ganykla ir giria,
I karvė, 20 vištų, visi fannos įrun- 
kini, visą darbą atlieka su traktorių, 
pašiūrė, baruė ir 6 kambarių stabą, 
šulinio vanduo, sodas daugiaašiai obe
lių. 2 mailis j miestą. Parduoda už 
J5,yOO.

30 akrų, 20 dirbamos lygios žemės. 
Dabar užsodinta daržovėm, daržovės 
vertos $1.(XM>. 1 karvė, 1 arklys, sta
bą, baruė, ir pašiūrė: 15 minutų j 
miestą ir fabrikus. Parduoda uz $1,- 
Wt‘, pusę įmokėt.

300 akrų, daug dirbamos lygios, be 
akmenų žemės. 7 karvės, 2 geri ark
liai, pulkas vištų, vi.-i fanuos įran
kiai, 10 kambarių stuba, bume, višti- 
ninkas ir pašiūrės, sodas obelių ir gra
šių, ant ežero kranto galima žuvaut ir 
maudytis, punipa į sinkų. Parduoda 
>u viskuoni už išš.OOO, įmokėt $4,0<)0, 
iikusią sumą per 30 metų išmokėt

3 akrai, visa dirbama,. €0 vaisingų 
medžių, obelių, grušių, vyšnių ir py- 
ėių: 1 karvė, 200 vištų. Tono t rokas,
II kambarių stub.i su elektrikus švie
sa ir šiluma, barnė ir grain storas, 
šitas farmerys parduoda grain ir daro 
gerą biznį, prie pat dypo. Parduoda 
su bizniu už 87,<«»0, įmokėt 84,000.

Turiu ir daugiau farmų ant parda
vimo atvažiuokit, o mes aprodysim. 
Pirma važiavimo ai rašykit, tad mes 
jus palauksim ant dypu. (13)

ALBERT ŽVINGILAS
R. F. D. 1,

JEWETT CIT Y, CONN.

ATVDA LIETUVIAMS 
MUZIKANTAMS.

Pranešus, jog ka tik išėjo išspaudos 
lietuvišku šokių knygutės ant str.ui- 
kos, kuriose telpa 37 numeriai. 3 mar
šai, l kadrilius, 1 galiopas, 8 polkos, ~ 
6 vairai. 3 mazurkos ir daug kitokių 
lietuviškų šokių.

GRAŽI FARMUKĖ PARSIDUODA
Brocktone, prie pat Hospitolės. Stu- 

l>a 5 kambarių, 2 didelės Varnės ir kiti 
budinkai, gražiu vaisingų medelių, 
žemės apie 3 akeriai. Priežastis par- 

Kreipkitės 
<11) 

ANTANAS 2 A BEI KIS
23 Clark St„ .No. Aėington. Mass.

davinio, savininkas mirė, 
prie administratoriau .

I

Su 
i 16)

Gražiais viršeliais pagrsž: ta. 
prisiuntin-j $!.£<>.

LONGINAS BUIN1S
120 W«bsl?r Avė., Cambridge. Ma*s.

FARMA PARSIDUODA
75 akrų ant Statė Rvad. tik 5 minu- 

__; važiuot is miesto, 10 kambarių 
narnas, 2 barnčs, 5 kiti budinkai, 14 
galvų galvijų, 2 arkliai, vištų, įran
kiai, mašinerija, vežimai, derlius vi
sokios rūšies, pieną paima po 10c. už 
kvortų. Kaina už viską $4,500. {mo
kėt $1,500. Turi būt parduota greitai. 
Rašykit angliškai. (44)

MRS. WHITNEY
Bos 184, Saratoga Springs, N. Y.

PARSIDUODA KARMA
106 akrai bu gyvuliais, 7 mailes nuo 

Nashua, N. H. Kaina $3.200. Sutinku 
nuiinvt ant namo. A. DYMSA 111)

R. F. D. No. 1, Brookline, N. II.

I

RIMBAS
Mėnesinis juokų ir satyros žurnalas 

jau gatavas. Pt isiųskit dešimtuką ir 
gausit vieną numerį. Prenumerata 
$1.00 metams. (14)

• R i M B()” A DM l NISTR ACIJ A
3 Eatem.tr. Place

SO. BOSTON. MASS.

NAuJAS VEIKALAS

Peikus ; jukai turėtų iruti kiekvienos 
moteries pasididiiav no -nr-j. 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankom

Ryffles
yra fleiskintj mirtinuoju priečj. 

Pniiurčkit gerai savo plaukus ir 
vos <Kl, pirm, aegu tie paslaptingi 
parariu, pakirs plauką kaknls. apdenąs 
jūsų galvos oda nešvariomis baltoms 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukt) slinkimo.

Pirkite boak* RafBes už tie pas 
savo vaistininkė iiaadien. arba 75c 
uesio* per pasta >* taboratori/os. 

F. AD. klCHTER & CO.
4 South 5th Sts.

PIRSiOOOl'A LAIKRODŽIŲ 
KRAUTUVE

l’er daugelį metų išdirbtas nikalas, 
geroj vietoj bizni-, turi gera vardą. 
Parsiduoda dėl savininko nesveikatos 
ir tini būt greitai parduotas. Kreip
kitės šiuo adresu: (41)
851 Eank St.. KATERBURY, CONN.

1 
I

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajajikoji- 
mus apsivedimų. Įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. uz žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą paodpin 
kelis sykius, už sekančius sykiu 
skaitome 2c. už žodį už syk*.
"Keleivio’’ skaitytojams, ku ie trr 
užsiprenumeravę laikrašti ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. bž žodį. 
Už pajitskojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. ui žodį 
pirmą syki; norint tą patį oaj eš- 
kojimą talpy c ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį uz kiekvieną sykį.

"Keleivio" skaitytojams, k-tzie 
tur užsiprenumeravę laikraatį, už 
pajieskojimus giminių ir draugų 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieškojimai i paveikslu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint paješko- 
jinią su paveikslu, reikia pr siųst 
fotografiją ir klaust kainos.

Siunčiant pa j ieško j nia arba ap
garsinimų reikia prisiusi kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS"
255 BROADVVAY.

SO. BOSTON. MASS

Parsiduoda Balandžiai-
Lietuviški, su 

iukom. verstiniai 
; talandžiai visokių 

-palvų. Ant or- 
’erio prisiunčia 

visas dalia Su- 
-ienytų Valstijų, 
-iu užklausimu 
ašykit laiškus.

(ii) 
GEORGE BENDORAITIS 

520 Wiison S t, H’aterbury, Conn.ALENUTEANTRU KARTU ATSIŠAUKIU I 
AMERIKOS LIETUVIUS.

Gerbiamieji! Kurie gerai prityrė te 
ir suprantate kas yra vargas papuolu
siam į nelaimę atsišaukiu į Jus visus 
ir prašau parašyt man laišką ir pa- 
skubėt su pagalba.

Kiek pirmiau buvau atsišaukęs taip
gi, bet buvau priverstas tą vietą ap
leisti ir jokio atsakymo, senu adresu 
negalėjau gauti. Todėl jeigu kurie se
nu adresu rašėt, malonėkit pasigailėt 
ir parašyt antru kartu, nes ant pir
mutinio adreso laiškų negavau. (40)

KS. MA RA
Kaperto Almendaris, Culc 11—11 

La Vodegsu Habana, CUDA.

Tai yra 2-jų aktų. 3-jų paveikslų drama, iš realio šių dienų gyvenimo 
"..Jaunas liteiaturos mėgėjas, p. Steponaitis, pabandė duoti niusų 
scenai dar vieną veikalą (jisy-a parašęs keliatą), kuriame atvaiz
dina tarp mergelės ir jaunikaičio ty rų meilę, piktų žmonių kėsin
tą, bet nepajėgtų sugadintu.” ••Vienybė."

šis veikalas lengvas lošimui ir šiaip pasiskaitymui. Kaina 25c. 
Užsisakykit tuoj.

LITERATŪROS DRAUGIJA
212 BROADWAY SU. BOSTON, MASS.

KELLOGG S
TASTELESS CASTOROIL

Tyrai išvalytas Caitcr Oi! 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neat'i- 
dtioda TmV-t Keliu—g’s. Su 
piltas Laboratorijose.

Eatem.tr


6 KELEIVIS

SMURTUI BEAUGANT] MITŲ SUSIRINKIMĄ.
Rugsėjo mėu. 22 d. vaka- 

■ą politinė policija Kaune 
užklupo slaptą Lietuvos ko
munistų jaunuomenės sąjun
gos Centro Komiteto susi- 

'rinkimą, kurio tiys dalyviai 
buvo areštuoti, o kiti spėjo 
išsprukti.

Tame pačiame bute, pa- 
i darius kratą, rasta: 
i 1) Iš Maskvos instrukcija 
j visiems komunistų jaunimo 
pajungti C. Komitetams apie 
i • ntautinę vaikų savaitę, 
į 2) Komunistinės jaunuo- 
! menės uždaviniai dėl naujo 
: įasaulio karo pavojaus. 
; 3) Rugpiučio 1 d. Mask-i 

□s aplinkraštis visoms kom 
‘ ^unimo internacionalo sek- 
‘joms. Tas aplinkraštis pa
vestas Įvykiams Kinuose, 
’oroko ir SSSR blokadai, j
4) Laiškas visiems inter-į 

r.acionalo sekcijų C. Komi-i 
tetams apie 4-tą visai rusiš- ■ 
ką konferencija.

5) Rezoliucija apie fran- 
euzų kom. jaunimo sąjungos 
veikimą ir jos artimiausius 
siekius.

Be to rasta po keletą e^- į 
vempliorių komunistinių lai ' 
Kraščiu: “Darbininkas Jau 
nius.” ‘ Kibirkštis,” “P>*av< 
0a” ir susirašinėjimai.

Vedamas tardymas. Suim-i 
tieji žvdai.

SURADO SLAPTA KOMU- u . . n. ' LIETUVIŲ LAISVĖSKoks buvo Dievas MYLeĮ~vpDRAUGYSTC 

Perkūnas? Valdybas Antrašai:
1) Pirmininkas VINCAS GABIUS 

723 McAUister Avė.
21 rn- 'bininkns KAROLIS DTMŠA 

* 13 ■ ■ sth St.
3> Užrašų Sckr. R. M. RULECS 

838 So. Jackson St.
4) Turtu Sekr ANT. SALIUČKA 

810—Sth St.
5) Iždininkas KAZ. V.'JTEKUNAS 

716—Xth St.
•3> Iždo globėjai:
IURGIS PETRAITIS

907 So. Jaekson St
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
• ) Knygiai K. A51BRAZIŪNAS 

S4y s* Lincoin St.
JURGIS JOKŪBAITIS

32* Libtrty St.
8» Ma.šak;: A. DELKUS 

711—5th St.
JONAS JOKŪBAITIS

17 j*;cidi;Jv Court.

II . _ 1

Seimo krikščioniškajai bto-; 
kas. Jisnuoiatai pataikavo j 
smurtininkams, bet tik tie 
dirbdavo jų naudai. Jis nuo
lat aukščiau statė savo parti
jų naudą už įstatymus, _ už 
teisėtumą, už krašto reika
lus. Jis faktinai sudarė ir po
licijoj tuos Įpročius, kurie 
pražydo Vilkavišky ir Šiau
liuose.

Kri kščion iškasai blokas 
yi*a pirmutinis ir svarbiau
sias atsakvtojas prieš kraštą 
už visą musų gyvenimo ne
tvarką, žiaurumą, už gėdą, 
.acl duodama progos Lietu

vą lyginti su Albanija, Bul-i 
a patirti darbininkams ir jų gari ja, Turkija, 
lasės organizacijoms. Ir T 
ai policija padidintu uolu

mu švaistosi darbininkų vi- 
^omenėj, be jokio varžy
bos “dirbdama” ne tik žo- 
•žiu, bet ir rankomis, krikš- 
ioniškas “Rytas” vis dar ją 
jaskatina: atui, broleliai, 
uos socialdepioloratus. nes 
uos galima skaityti komu
nistais, 
galima net ir paelektrizuot

Krikščioniškoj Lietuvoj skritv, prieš kuri vienbalsiai 
pasisakė Krakių valsčiaus 
taryba; musų draugų Jaku- 
bėno ir Budrio sulaikymą ir 
krėtimą Kauno gatvėse be 
’okio teisėto pamato, musų 
likraščio nepamatuotą su- 

konfiskavimą, ir aiškiai pa
rusime, kad ant kiekvieno 

musų kybo ore greita griebti 
".r “laisva” policininko ran
ka.

Policijos agentai, mato
mi iš viršaus skatinami, 
kubą gyvendinti naujai pa
kistus spaudos ir susirinki- 
iu Įstaty mus.
baugiausia sauvalės ten-

žmonės jau Apsiprato su 
smulkesniais smurto ir sau
valės žygiais, kuriuos pilie- j 
čiams tenka kasdien kęsti iš: 
vj riausybės agentų., Taip ■ 
mus auklėja dabartinis rėži-: 
mes. Ir jei kuri rytą pabudus 
tektų mums sužinoti, kad 
esame valdomi šviesaus/Tur
kijos padišacho, Allacho sū
naus, tai daug kas pasi- 
džirugtų paaiškėjusia padė
tim. Tiek žmogui įgriso tas 
nuolatinis šlykštus kergimas 
kryžiaus su totoriška nagai- 
ka.

Bet paskutinių savaičių 
kai kurie nykiai Lietuvoje 
sužadino net pribukusią vi
suomenę. Faktai jau pa
skelbti spaudoje. Trumpa 
juos tesugretinsime.

Šiauliuose, dideliam muši 
krašto centre, girtas polici 
ninkas Bielskis dieną Įsilau
žė miesto valdybos naric 
drg. Baiako butan ir be lia
nų žodžių pareikalavo, kad 
jį vaišintų.

Kai šeimininkas pabėgo 
nuo jo posėdžiauti valdy- 
bon, piliečių apsaugos agen
tas jėga atsigabeno dr. Bala- 
ką pas save nuovadon, Įsi-j 
vedė atskiran kambarin ir' 
ten jį kruvinai primušė ir 
prispardė, — keršydamas, i 
Be sužvėrėjusio mušeikos 
Bielskio nuovadoj buvo ant-; 
ras aukštesnis policijos ager j 
tas Parulis, kuris po muši-! 
mo, savo sėbrą gelbėdamas, 
kalbino ir ragino Balaką ty
lėti.

Tai vienas i _ _ f
krikščioniškam' mušu 
distane. Į

Porą dienų prieš tai, kaip antrojo

i

!

a;

Lietuvos niekinamoji liau
dis turi artimiausiu iaiku ii.1 
vieną kelią pasiliuosuoti nu; 
apnikusio ją politinio bru- 
do: rinkti savo gyvoj atmin
ty visus klerikalu ir jų sėbrų 
darbus, ir stropiai ruoštis į 
besiartinančius Seimo rinki
mus. Seimo rinkimo dienos 

uos galima skaityti komu- turi būt dėl dabartinių ki-as- 
vadinasi, juos butu to šeimininku teisingo teisi- 

_ ‘ i-
Save gerbianti vyriausybė 

jutų senai pasiskubinusi at
siriboti nuo kriminalinių ti
rą. Tuo tarpu pas mus du ir 
ris kartus nuteisti žmonės 
jaliekami tarnyboj ir net 
želiami aukštyn.
)ė, gerbiantis savo visuome- 
įę, butų ant rytojaus pagal

m o diena.
‘‘Socialdemokratas.»•

VOKIETIJA.
Fabrikai užsidaro.—Ke

liais paskutiniais mėnesiais 
Vmausv- Vokieti^ DUV0 Pradė^ ?e‘ 

- rėti darbai. Bet rugpiučio 
pabaigoj staiga pradėjo už- 

ėjusiu Šiauliuose’ jvylau’M-:8“31*1^ .‘?.br*a.i'( 
kelbii krašto žiŽiai;ka^V2!“s.uz,s!l'aV.?;!.<b,btu- 

jos daroma išdykusiems ba- 
šibuzukams suvaldyti. Pas 
mus Vidaus Reikalų Minis- 

ryškių Įvykių terija tyli savaitėmis — kas 
i musų Kur-j jai ta visuomenė, kai p. mi- 

j nisteris gali Į ją žiūrėti iš
___ ». J, .. . * j ► savo ministerijos 

rašo “Lietuvos Žinios” (Nr. aukšto.
Kas gi tuomet daryti 

tiems, kurių teisės mindžio
jamos kasdien, kuriuos mu
šama ir spardoma, kurie ne
begali pakęsti Įsivyravusios 
sauvalės ir nuolatinio Įsta- 
.ymų mindžiojimo? Gal; 
šauktis <

i
i

>183), tas pats Parulis, su- 
kliuvęs kely su pravažiuo
jančia moteriške, prikūlęs ir 
ją ir vaiką tiek, kad vaikas 
reikėjo p "guldyt Šiauliuose 
ligeninėj. Sumušęs už tai, 
kam jie nedavę načalstvai 
plataus kelio.

Tokių įvykių tur būt ne
daug pasitaiko ir Kurdista
ne.

O be to viso beveik kas
dien policija praktikuojasi 
jcdin't. ne piliečio spran
do. Nat pūčiam Kaune. Va 
keletas falį.ų iš musų organi
zacijos gyvenimo.

Rugpiučio 25 d. “Sgcial- 
demo.irato” bute buvo su
šauktas kartonažo darbinin- 
kų susirinkimas įkurti jų 
tarpe spaustuvininkų sąjun
gos sekciją. Susirinkime kal
bėta ir rusų kalba, nes kitaip 
susirinkusieji negalėjo susi
prasti. Policijos atstovas, 
nežinia kuo remdamos, drau ■ .. „ _
<Te kalbėti rusiškai, faktinai j Šiaulių atsitikimais, jei Ba- 
.trukdydamas susirinkimą, lakas yra socialdemokratas. 
Kai susirinkusio ji panorėjo' a pot “Rytj*' kandidatas Į 
priimti protesto rezoliuciją ’ nelegalius, iš Įstatymo isim- 
:prieš neteisėtą policijos at^: tus žmones?
3stovo elgimos, policininkas , Mes ne kartą esame rašę, 
nutraukė susirinkimą. kad moralė atsakomybė už

Savotiška patriotizmą faktus išdukusios \7riausy- 
drausti rusu kalba susirinki- kės agentų sauvalės, už nuc- 
muose musų policininkai latini piliečių teisių laužymą 
i ėiškia jau ne nuo šiandien.! tenka dėti ne patiems agen-

Prisiminkime dėl pilnes-! tams, net ne vyriausybės 
nio vaizdo eilę kitų policijos centrui, bet tiems, kurie juos 

jžygių pastaruoju laiku, kaip j pastatė ir kurie juos nustato 
musu draugu trėmimą iš gy- j Dabar esamą musų krašV 
Įyenamų rietu Kėdainių aį>- rėžimą sukurt ir išaugino

vės. Bedarbių skaičius grei
tai auga.

Darbininkų naudai pasku
tiniais laikais Vokietijoj bu
vo peržiūrėti invalidų ir dar
bininkų apdraudos * įstaty
mai. Darbdaviai dabar turi 
daugiau mokėti sužeistiems 
darbininkams.

VIRŠ 400 MILIŪNŲ DOLE
RIŲ SUKAVOT1 PAN- 

Č1AKOSE.

i

_____ „__________ , Sulyg ekspertų dirbanti' 
centro vyriausybės, j S. V. Iždinėj, d- ug*au kaip 

’.OO milionai dolerių vra pa
liptu ne bankose. Daug iš 

yra gražiai sukavoti seno- 
i ir naujose pančiakose. 

i"?gi daugelis suksvoti se- 
•>se cukrinėse ir imbrikas e.

)aug žmonių kavoj?, savo 
žvarbius po ma'rasais. La- 
ai daug žmonių kavoj a sa- 
' pinigus skiepuos, daržuo- 

a ir kitur. Daugelis skupuc- 
t? laiko pinigus prie savęs, 
’d jie galėtų juos glamonč- 
i. Bet kągi pinigai reiškia 
alyginus su sveikata? Svei- 
:ata ir spėka yra daug svar
esne kiekvienam. Trinerio 
kartusis Vynas yra gyduolė, 
airi pagelbės jums užsilai* 
ryt geroj sveikatoj. Ji ap- 
;augos jus nuo blogo apeti- 
o, prietvario, gazų vidų- S 
■iuose, galvos skaudėjimo, $ 
nerviškumo, nemiego ir pa- jį 
įašiu negerumų turinčio 3 
oendrą su skilvio netvarkų- 
nu. Jūsų aptiek.orius ar par- 
lavejas turi Trinerio Kartu- 
i Vyną, jei ne, tai rašykit 
>as Joseph Triner Company, 
Chieago, III. Jei ruduo jums 
ttnešė reumatizmo ir neuraL 
3jos skausmus, tai greitą 
>agelbą gausit vartojant 
Trinerio Linimentą!

Mums tai atrodo bergž
džias darbas. Kai ką musų 
gyvenimo žiaurumų dar 
stengiasi suvaldyti musų 
teismai. Bet vyriausybėje 
paprastai žiūrima ne to, ka. 
jos agentų padaryta, be 
kam ir kieno padaryta. Ka 
socialdemokratų. frakcij 
Seime iškėlė viešumon Vii 
taviškio žvalgybos elektri- 
žavimo ir kalinės teriojime 
faktą, tai centro įstaigos ne. 
neparodė susidomėjimo tuc 
barbarišku įvykiu, — juk 
tai buvo komunistė.

Ko čia ypatingai rūpintis

VARDAS 
INGERSOLL 

ant ciferblato laikro
džio yra jnsų apsauga. 
Yra žymė tikrai GVA- 
RANTUOTO Ingereoll 
Laikrodžio. Reiškia di
džiausią vertę.

.Medelis $1.75 iki $11.00

KENOSHA, W1S.
<une r.on u z.': rašyt “Keleivį” rfr- 
kokin neri knygų užsisakyt, ga!» 

oiptis prie musų gene ralio' agento. 
;;s patarnaus visame teisirgni ir 

eitai. Jo adresas:—
JOE EL104ICS

N'orth V/est Hotel, Roem 13, 
KENOSHA. W1S.

Perkūnas buvo vyria tįsis seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautų tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Eet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai jį

Ar žinot taipgi, 
dievas Praamžius, 
naikino pasauli, ir 
ant tuščios žemės 
tuvių tauta?

Ar žinot apie 
trimpa?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas. Raguti;- 
ir Pizius, arba moterų deive 
Gabija, Jura, Laumė, Milda - 
kitos?

Jei to nežiiot. o norėtume; 
žinoti, tai issirašykit knygį 
vardu “Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne 
tiktai visi senovės lietuvių die 
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau 
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščioniu gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairių dievų. I odraue 
susipažir.sit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, krip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 

: nebėra).
Į Knyga netikybinio pobūdžio, 
į bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs gulėsi stoti Į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros. turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailini apda
rytas, §1.25.

"KELEIVIS”,
255 Broadway, So. Boston. Mnss

garbino?
koks buvo 

kaip jis su- 
kain paskui 
suv-ėr** He

dievą •

i

i

I

i
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DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS.

Mes turime Pa
prastą Namų na- J 
lodą gydymui ro- < 
mutizmo, kurią ’ 

pasiųsim j ‘ 
namus kožno šio < 
laikraščio skalry- ; 
tojo, kuris reiks- < 
lauš. Jei turite J 
skaudėjimą jūsų < 
muskuluos ar zę- < 
nariuose, jei jus į 
ke’-'*:ate oro per- <

mainoae, štai proga išbsr.ū.-t naują ■ 
metodą, kuri atsieina pigiai ir i uri , 
pagelbėjo šimtams. Jeigu jūsų < 
liga yra ir chroniška ir uzsisen. u- j 
ir jokios gyduolės jums negelbč.i < 
mes patariam išbandyt šią meto! j 
kurią mes pasiur.čiam DYKAI iš’oi 1 
dymui. <

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS. j 
Mes neprašom nuo jūsų jokiu pfu J 

gų, tik prisiųskit savo adresą Me-.- iš < 
siusime jums apmokėta pasta DYKA! j 
IŠBANDYMUI musų metodą š.m- J 
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbi $ 
ji ir jums. Rašykit šiandien, jeigu 5 
jus kenčiat nuo romatizmo.

PLEASANt METHOI) CO. S 
Dept. X-4 15

3624. N. Ashland Are-. Chieago. IR. <

Lii PAlrt- >
£XPELLEk!3 1

Praveji Ukauin ^s! l
Triekite e.eitai taip. kaJ 
.tebėura* lisr.-r.cnta. per»if.~i 
5*r odiį » pat ra ,;cų. u> l.t 
PiĮ.-.a r.earaasius*;. 
Fain-rsn-l’c-i. p.i.aąvL-a kra..

epėna ;r atrteiaūa corm.:, 
kraujo takijitaj gjricrrū*.

ja.- i.- 7!c vaiienėse. r.mykite. kid butų 
tetaro taizbakuklii ant pakabo.

P. AD. LICHTER ft CO. 
Eer.-y S Scuth $t>. Su.

i ook.'yrr. Ji. Y.

-------------------------------------i
DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE- 1 
TUVOS KUNIGAIKŠČIO .1'

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

VALDYBOS ANTRASAI:
Pirmsėais Juozapas Misevičius, 1 

117 \Vest Main St., 
Pirmsėdžio ragelb. Antanas Jurpalis j 

585 Wcst 5th St.
Nutarimu Rast. J. Stanislovaviėins, 

193 VV<st Šute St..
Turtų RaJt. Mykolas Sablickas, 

P. O. Bos 312.
Iždininkas Antanas Kiir.ontns, 

105 Wes. Maia St,
Knygius Kazimieras Tatna.šiunas, 

12 West IVnlnut St.,
IŽDO GLOBOJAI: 

Justinas I-.ukoraitis, 
112 West 5tn St., 

Jonas Sadauckas, 
164 IVest Indiana St., 

Boleslovas Alekna. 
158 Monroe St..

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 West Illinois St., 
Bronislovas Einoris, 

117 IVest Main St ,
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas, 
44 West Cth St., 

Romualda Gričjunas, 
85 We«t Main St..

MARŠALKOS: 
Petras Kišenės, 

P. O. Bcx 224.
Liudvikas Gruožis,

Ii. first, Bos 10.
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Korta
Lietučių |
Kolboje

•sg Pu- i 

ceikslais

L

Dabar ta lik Urj® U p« «p«4dai 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE^ 
nkra liibujoa J'įtS roli-u. tari 4S2 
poiUpiua ir 37* parUkaJėbea. labai 
iMtci ir nMdia^ ki*k»>«ai >p*tai. 
Žmogus akaitrdaaaa t>ią Biblija ir tč- 
■rydamaa į pavritalrlior, <k«.-i* oer- 
»l*to ku kuro pirą mnėrimc gvi.'s 
ir iki ui(iaiau KriMaari. ažteir. ri
ta* MV* Tarpa* ir dxi*asi>> jočiai to
ki* knjc* icuo> >*c-- t>~* trempi iit- 

■o* vakarai.
KAIXA TIK Sl.OO

Norinti t*at ii* Bibiij*. pinicaa 
siuskit Erpreoo ar Pačta Moaey Orde
rio. aik* rec>*tniacair.« laiške

“KELEIVIS” 
235 Broadway, 
So. Boston. Mass

NAUJA MOKSLO 
KNYGA

Ttvynės Mylėtojų Draugija vėl parūpino gražų moksliškų vri- ; 
kalą PASAULIO ISTORIJA, parašytą garsaus anglo raštininko < 
W ELLSO. Išvertė V. K. Račkauskas, kalbą prižiūrint penkiems < 
geriausiems laetuvos kalbininkam*. J

£jai tik trumpa sutrauka knygos turinio: Kur yra žemė erdvė- J 
jc:_Pirmieji gyvuliai; Pasaulio amžius; Kaip išsivystė įvairios gy- < 
vulių veislės; Kaip gyvybė ant žemės atsirado: vandeniuose ir 1 
sausumoje: Pasaulio ki mšto atmainos; Kode! gyvybė nuolat kei- < 
čias; Milžiniškų roplių gadynė ir atsiradimas pirmųjų paukščių; ’ 
Nauja žinduolių gyvuftl gadynė: Atsiradimas smegenų; žmogaus < 
gadynė; Pirmieji žmonės ir jų darbai; Pirmieji žmonės Europoje; < 
Pirmosios mintys, filosofija ir tikėjimas: žmonių rasės; žmonių < 
kalink-: arijų, semitų ir kitų; Pirmosios civilizacijos; Pirmieji mie- < 
štai; Jūreiviai ir pirkliai; Raštas: Dievai ir žra gždės; Baudžiava. < 
vergija, socialinės klesos ir laisvieji žmonės; Žydą raštai. Biblija < 
r rranašai: Ar l:i t3u‘es ir priečistoriškt laikai; Aleksandro Di- < 

tižiojo karaliaus gyvenimas ir darbai; Aleksandrijos mokslas ir re- ‘ 
lig ja. Iš to trumpo parašymo matote kaip pilna ir įdomi PAŠAU- ’ 
L O ISTORIJA yra. Virš 70 paveiksią tekyje. Apdaryta. Kaina su < 
pasiuntimu............................................................     $003 *

Siųsdami pinigus adresuokite sekančiai: . R j

KELEIVIS
255 Broadvay SO. ĘOSTON, MASS.
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LITTLE JUlIUS SNEEZER
WHM (S T HE M» '•
VffTH YOUfc FCF ’
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BT MPK
BV/šee‘'AT all cwj< 

TEIX WHAT AM /.IA&E
TO TURN UPJ

GEE-LOOK
H0W THEY

NAUJAS
Acštm Knygyne Kttalegu 

Svtiu ir Kalendorius 
L'26 ir 1927 Melu-

V--, i, tūrio pri.-i'js 15 centų
• anpi.niis jiadeugimui per- 

■-s'.’ino KSų,—aH-iikys Au-
Knygryno Katalogų. Ka-

• .; - ■ rak-.iasi vi?oė gfriau- 
. •> ’r yge-s. kurit’tj buvo iš- 

: •«.- Li-tuvoje ir Ameriką
:e iki Rugp.-Augind 1 dienai, 

> :n. Taipgi Kalendorius 
3223 ir 1227 metu su ameri- 

iJ-ko’r.-' ir bažnytinėms 
-ritėmis. Vjer.a? iš turtin

si. ; in katalogu lietuviuose, 
įnoriai iliustruotos.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Haletod St. 

CHICAGO, ILL.

EILIŲ KNYGA

Batries Love It
Nūn vieij pilvo ir žarną ne»- 
maęomij, kurie paeina nuo 
4*nt.^.au«5*mo n'eko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mrs. Winslovs

Papuošta daugeliu'spnh soty paikių pareikštų, 
223 pufllap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, ti&kaaų 

dekiamuot aat riefty anatriakimų. 
Knygoj* trijų ruįfy «IM»: 

f AUTMKO8, AE1M1N1M0S f* DAMHSTNKIMtOS. 
Tai gra«aMfo ir tartiapMo «flta tam tatovi* taftoj

KiokvioMo torftu h*wM mvo taygpae taafta tafta 
KAINA TIK 914M. 
Audimo apdarote $1.25.

SU LOS BALSAI
<JL&V LAIaVAri NvO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienų nurtytrfcf

čia siųst “Money Orderiu.” Pbp
p as.a n onverte, bet reikia aiškiai u 
rerą ir nep^nvršt pnlipint uz 2c. markf.

“KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS

p*.
»ir "Keleivio*’ ad-
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M

mų arba 3ugrnž$nam atgal pinigus. hOi. 4.ot. uau^tiginiui persiuntimo tėšt} ir pažymėk kokio :nu- į 
'j merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 
i; namuose. Adresas: . (4i>

PRACTICAL SALES CO.
1 1219 NORTH IRVINO AVĖ., Pept. 200. CHICAGO. ILG

I

KAINA

Puiki proga aplankyt jum

DulU

"I .-M;.-

t

”**** --- * - -r - ~r,-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir F

POLITINĖ BYLA.
Rugsėjo mėn. 3 dieną Ma- 

riampolės Apygardos Teis
mas nagrinėjo politinę bylą 
kurioje dalyvavo apie 20 
kaltinamųjų. Jie visi buvo 
kaltinami, kad priklausė 
prie organizacijos, kuri turi 
tikslo “nuversti esamąjį vi
suomenėje sutvarkymą gin
kluoto sukilime budu,” kad 
kurstė piliečius dėties i tą ję 
organizaciją, kad gabeno iš 
užsienio, laikė, ir platino 
komunistinę literatūrą, ir 
visiems jiems buvo grasina-

kė kaltinti — t K. 1____ r..
klausyme prie ‘•komunistu”, 
į
, -----J--- — —*
ouvo su Kuom kovoti. Teis
mas, ___________
išteisino.

Bet kiek tie žmonės turė
jo iškentėti žvalgyboje, kiek 
sugaišo laiko, kiek perkentė 
neramumo ir rupesnio kol 
sulaukė Teismo sprendimo. 
Visa tai rodo, kad Lietuvoje 
galima kiekvienam žmogui 
primesti komunizmą, suimti, 
tardyti, patraukti teisman, ir 
vėliau paleisti. Tokiu išpustu 

ma bausmė 8 met. sunkiui!’. buvo keliolika, ir butu- 
darbu kalėjimo. Kaltinamu- sis ^e2V enovkinas ?.r
jų skaitliuje buvo Vilkaviš-1 mUjįM,9.rutb'nina® lstie‘
.............................. š su didžiuotis, kad jiems val

dant žmogaus asmens teisės 
i netaip smarkiai buvo laužo- 
| mos.

įdel slapumo, ziemKencių ja- z; 
Ivų sėti.

Lauko darbininkai pa- 
. Į brango: mokama su valgiu 

iš Lietuvos laikraičių.)} vyrams iki 5 litų dienai, me- 
“--------------------- -------- < tėrims iki 4 h., MES pirmiau

už 3 k. galima buvo gauti 
lyras dienai lauko darbui.teisiamos pii-

Advokatams gynėjams ne

visus kaltinamuosiiL-

KAS YRA RUH SO 
VIETO RESraiUKA?”

Išleista Lietuvos Social
demokratų Partijc s.

Knygos turinys susideda 
sekamų skyrių:
1. įžanga.
2. Vadinamoji l’roletaria-
Diktatūra.

3. Komunistų Partijos 
Diktatūra.

4. Pasaulio Socialistinė 
Revoliucija.

5. Atgal Į Kapit ilizmą.
6. Bendrosios L v?.dos.
Šituose keliuos. • 8traip> 

niuoee yra sutrauktos viso: 
žinios i” visi f akt i apie ko 
munistų tvarka : >vietu Ru S 4 •

: is I

kęs Į gegužinę, kur buvo ir j 
jo mylima mergina. Bet ta 
mergina turėjo kitą vaikiną.. 
N’epasidalydamas tos mer
ginos, Laucius ir pasiryžo,, 
pasikarti. Pasiskolinęs iš sa
vininko 3 colių vinį, atsisvei
kino su jaunimu, Įsikalė tą 
vinį už triobų i beržą ir ant 
diržo pasitempė.

IŠ MEILĖ PASIKORĖ.
Rugpiučio 30 d. Jakuba- 

nies vienkiemy, Svėdasu vi.. 
Rokiškio apskr. pasikorė 
jaunas 20 metų amžiaus vai
kinas Stepas Laucius iš Kuš
tu kaimo, Užpalių v., Utenos 
apskričio.

Atsitiko taip. Buvo atvy-ŠAKIŲ APSKRITI VILKAI
Užplūdo.

šakių apskrityje pasirodė 
pirmiau nematyti vilkai. Tai 
vienur, tai kitur jie užpuola 
ūkininkų gyvulius ir pridir
ba nuostolių. Štai iš 2 Į 3 šio 
mėnesio Tamošbudžio kai
me nakčia vilnas papjovė K. 
Pėžos kumeliuką. Kitą dieną 
tame pat kaime ciu vilkai ap
lankė pil Kazlauską. Jis be
švintant iš'.etiė dvi kumeles 
su kumeliukais Į žardį ir nu
ėjo namon. Tik štai išgirdo 
nepaprastą arklių žvengi
mą ir atbėgęs į žardi pama
tė du vilkti, kurių vienas gy
nė senąsias kumeles, o kitas 
puolė kumeliukus, i 
vienas jau buvo negyvai _ 
piautas, o-kitas sunkiai su
žeistas. Tokių atsitikimų 
musų r” 
buvo.

kio “žiburio" gimnazijos 6 
mokiniai nepilnamečiai, ku
rie politinės policijos nuo
mone buvo sudarę komunis
tų jaunuomenės kuopelę 
Vilkaviškyje: o kiti kaltina-i 
mieji — tai Gižų apylinkės 
ūkininkai, kurie taipogi buk 
buvę sudarę antrą komunis
tų kuopelę. Jų skaitliuje bu
vo ir Pranas Lingys, 1 
buvo valsčiaus viršaitis ir!11}! ________ .,
kuris nekaltą buvo kankina- į vienkiemy Kicenkos Feodo- 
mas rusų, vokiečių žandarą 
dėl politikos ir kuris nelau-- 
kė kad jo pasirižimas ir nuo- ■ 
skaudos iškęstos kovoje dėl ■ 
laisvės patarnaus tautiškam!---- x~ -~c----------------....m. .. ...

bizūnui ir tautiškai elektrai.• vogtus gyvulius. Kaimynu;;?. .• ęveneiausia irnuro-
Benagnnejant šią bylą; J, _(i?,adnidž. _ ptaaejo_> sea.u? . 

Teisme, paaiškėjo pažymė-.P’ėsikus. Pėdsakai ėjo per 
linų dalykų: Politinės poli-!Samanio 1 . 
ei jos agentai neturi suprati-! ovoderevma plėšikų pe
nio apie Įvairius krypsnius demarkacijos linija,
kabiojo visuomenės sparno, j plėšikai buvo is ana-
Nežino kuom skiriasi auši,i-:Pu?,$!enlar^aclJ0S hnĮJ°s- ‘ 
ninkas nuo visuomenininko ‘

niai gimnazi jos valdžios ir i sugauti, eina jieskojunas. į

PLĖŠIKAI Iš ANAPUS 
DEMARKACIJOS 

LINIJOS.
Palėževiškės (Zarazų ap., 

Smalvų valse.). — Rugsėjo
kuris i mėn. naktį iš 3—4 d. nežino- 
tis irimui plėšikai Palėževiškhi

ro išlaužė tvarto.duris ir iš- 
sivarė 3 
aviu.

veršius, jauti irlv>lneta- Lų metu 
—. * Įtinis klebonas.

Rytą Kicenka persigandPaskelbė parapijonims7 buk 
radęs išplėštą tvartą ir iš- nenai davatkai prisisapna- ■

sijoj.
Knygutė para? • ta labi 

lengva ir gyva kalba. Ame 
rikoje j’os da niek is nepai 
darinėjo. “Keleiviui” pasi 
sekė gauti jos ti keliasde 
šimts egzemplio ;ų, tode 

iš kurių kas nori ja gauti, cepasisku 
pa- bina.

Kaina tik 20 centų.
J Prisiųskite du dešimtuku 

krašte jau ne vienas laiške arba štampų ' už 20 
centų “Keleivio”* redakci-.

A mr C acuauac jrvr ' ^ai’ * tuoJaus gausite “Kas j APIx- SASNAVOS CUDUS y>-a Rusu Sovietų Respubli- 
Suvalkiečiai pamena kaip ■ ka.” >

1911 metais Sasnavos baž- .
nytkaimy atsirado eudauna 
rietą. Tų metų pavasari vie- i

, iš sakyklos!

..PUat jo AtntJcao

Nupiginta te:> ir atgal kelione ;

LIETUVĄ 
tk I203.CO ir braa<Uu 
per ir CicTbourg

JUS pa«LL'irvęnito snalofifaoM ke- 
* Eone p&sriuiy iCcticuM 1<av. 

kaina, jti pUcckaitc bile Uivu 
1 r&cd Šute* Tancs, kuciuA vtoldo 
Suriecytų V’uldžLi.

Ant ; laivėj Leri*t!ux George 
Wa*lu:-4tv<a, Az^ctic*. Hardinę,
Prci. ir Repobdc paMAuai
gali buri kud erdviu* tre
čios klejos kambariu*, poikiavsi nui
rtą, daug virto* pUAAVtoiksėiojimaž ir 
greitu susisiekimą >u kebor.o galu. 
Gaukite iiaadie pilnv iniurmtoojų 
nuo kao vietm.o agento crba nuo

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
l: irius i?.i,-ąi i - 

i t: tr. ” ą sustsit- 
S ■ >f ’".u v«l- 

L MPĖ- 
i-io 
brveik ’ . 
iš

i vienas ruktie. 
be jokių eket i Iskašč.

nai iš Kevr YvJ
3 L-ąpkr. 

S Gruodžio.
Kili Jų)

ir rengtis i

sekti!

Motinos ir Dukters
Jei Jus Nesijaučiau Kaip Reikiant; 
Siipncs, Nervuotis Nuvargusio* i.- 

N'apiM>ii:Sf>š, Pabandykit jįjų 
Naują Gyduolę Nuga-Toae.

Tūkstančiai randa stebėtiną pagi ’: 
ibę. Į keletą dienų. Nuga Tone sugr? 

. į gyvastį ir p.Jiegę dėl nu
sidėvėjusių nervų ir mus..ulų. Bud:-

i

Uhited Statos Litine
73 Statė St, Boatoa. Mast

KAS JIS YRA

cF r

Vai vienintė’v liniją, 
•ullari k:;i per >• ' 
ią stačiai su bi 
iios ponu, TA IP ARTI 
OS. kad laivus, an* k u 

’nrke at”“ža Jun?:-. I 
"švyne—Lietuva 
Uaipėdę, tai ti' r
"nė luiv

7-kanti išoLia’ i
Laivas “ESTON’IA”

-iv is “ESTONLV
(j Lietuvą ant

Jau laikas ųuniiriyti
Lietuvą ant Kė ėdu 
lainos laiv ako.či-j: 
eliu vandeniu: 
i tiktai 8181. . 
bi pusi tiktai

BALT-C .1
9 Ercathvr», 
ireipkitės čia a;

J Klaipėdą visu 
8 kle.-a $107: į abi pu- 
Ai:tra 1 lesa >. 132.50; į 
$•-. 14.30.

V1ZRIUA LINE
N’ew York City.

b:: prie v.<•:•.-, agentų45 3n»»dwiy. Nra York Gty

AKORTĖS I ABI 
•IC’NTOMlS KAI?

Į LIETUVĄ
I’ER BREMENĄ 

Trečioj Liesoj t ii. steitrumui. 
Apsigyvenę išeiviai, grįžtan
tieji i 12 mėnesių, neturi jokių 
apsunkinimų.

32 Broadway, New York. 
arba pas vietos aj-entur.

NORTtfJšERMAN
KURIS nuramina reumatizmo skausmus;
Užmuša Neuralgijos peršulius;
Prašalina strėnų diegulius; 
Paliuosuoja sustingimą sąnarių;
Yra geriausiu masažiu nuo visų musulinių skaus

mų ir gėlimų?

Tūkstančiai, kurie ii vanoja pasakys,

DOX
Si e bernas Linimentas

DOX yra sudarytas iš tyriausių sudėtinių, kurie vei
kia ant giliųjų musulų ir ant sausgyslių po Skūra, 
nenudegmant paviršiaus.

GAUNAMAS JUS APTIEKOJE
Arba pasiusk 50c. už bonką išbandymui, 

Barrett Liniment Co_, Ine., 25 Huntington Avė, Boston.

ifk rnrint malorp ižnra- wud6r.ąji kraują, aiprina ir pi- :jllb, i.Onnt Jvs niaiORt Jbpid Į.- .ko nervus ir labai stebėtina; pae: I 
IŠVti. Clldnima viofs hm-n no. d^na jų ištvermės galių. Suteikia gal j 

Vnninvto viranti miegą, gerą apetitų, puik;;.SfcnUObC Kapuose iiebčientna, reguliuoja viduriu velki-1 
patvory, kur prie beržo buvo mą, padidina enttit'azmą ir ambiciją !

---- 1 Jej Jus nesijaučiat kaip reikiant, f.
P-its dėl tavo labo turit išbandyti j; • CUdtl Jis nieko dėl Jūsų netoli r tos, jti Joms | 

Dž nepagelbėtų. Jis yra mt uans priimt j 
, - . , f? ir Jus tnojaue pradėsit .feustis geriau, japylinkę, u- aku, raiši ir Ja- jeigu jūsų gydytojas <Lr «Va jum ; 

tokie negaluojantieji pradė- ™

vienkiemį ir ties Cudauna vieta buvo pa-* .. _ _ ! Ir I, v „ __     - . _ 1ženklinta i

iškasta duobė cudaunam 
vandeniui sutekėti, t

nuv v^vtuciuiunnu.. . Kice?į^ nU^lįai SK- pasklido J>0

Kada pažangesnieji moki-[į^_^? Mėšlai

I ABI PUSI LAIVA-
KORTĖS NUMUŠTA

r______užrei^ ntaik pas aptiaveria ir bus?
)0 plūsti CUdtl iieškodami ?*'« tomaitų Nuga-tone. N«Uak Pau 

J uuuu jJesKoaami. to. Imk jo keletą dienu ir fai Jna_____________ ___ jjufiuou uuuu jiesKOaami. to. Imk jo kėletų^ilenų ir Jto Jų* ne^i- J 
it^ooi tTii APCif-Mf iCudų, žinoma, ten niek3 ne- ^Q8ir.UZ 20 L1T Ų AralEME Į *» , . . . . . . , . nuaead atlikom*-pekiake itij aaa l

NUŠAUTI MOTERĮ i Hiate, beu UŽ tai klebono kl- tiekerių ir jis sugrųžfa; jums pini-T. . . D įį. ,; šernus eudaunai augo. Bet r123 - įsoi^ąa; Nuga-T< e į»ato v:
Liudvinavas. Rugp. 30 d. i Ai: ln-kvtr>in nrariėir ^“tV.aP:«koriaP1? gur-^ttirt. Jį a-

;'euau ia.*KyUJjų praueju sugrąžinu Jūsų pinigui, aus batu
1 mažėti D’ŠIUO laiku jau visi neužganėdintas. R . onjanduoje.

kunigo persekiojami slapta 
susirenka, tai politinės poli
cijos agentai Įtaria čionai 
esant nelegale organizacija,; --W LS. f
o jeigu slapta organizacija, 'Siniju kaimo pil. Feterio ar-; 
tai būtinai, slap. pol. nuomo- klys įėjo į kaiminkos Fete-L , . , -• *—., —-
ne, turi būti komunistinė. Be menės javus, kurį ji parvedi| VSHn Pamii-S0-

- < IŠ NEW YORKO
Į KAUNĄ IR

mns. garantuojamas ir oardeodanu> 
per visus aptio! orius.

■ušių rar ohi, < i 
.1 ordinas geri: c 
. Ant 10 meti 
us.. kainos žem 
įdirbėjo. • Dykai 

namo mimus. Užtikr

■S 1 -U
•s pa- 
antuo

’.-nls negu 
s .'teikiam 
•an jus, 
t mus- di-
-Ct" ■ 

ius ' No
jų rašykit 

melam ka-

C? »!$

Geliąs
Radi
D rhs

Ffi išKI ARMONIKAI | 
?’es išdirbam ir importuojame vi- 
okių r

Iičl-as 
saul-’j“. 
tos. 
kitų ----- —
namo infmes. Užtikr 
kr d galėsit grajint ai 
džiovios Amoni cs iš 
praktikavus apie -1 ma
rint pilnesnių informar; 
angliška:. Dykai prisiv. 
taliegų paprašius."

RUATTA SERENELLI CO.
817 Btae Is’.and Are, Dcpt. 30

CinCAGO, 1LL.. i

ATGAL(^t^)

KORTOS! KORTOS!
No. 1. Laimia Spėjimo Korto: 

gerai žinomos Maaame Le Nor 
mand, garsios myšti skos f rančų: ės 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 1 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu, kaip įspėti laimę, tik 
81.00. i

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausių magikų ir 
kazirainkų. Kaina už kaladę ra 
paaiškinimu, kaip jas pažinti tik 
51.50.

No. 3. Suženklintos kortos ge- 1 
resrio išdirbimo. Kaina su paaiš- '
kirtimais tik $2.25. ,

Mes gvarantuojam užganėdini-

«. * X" ------ --

Neapleidžia jos tik ana da
vatka, kuri štai jau 14 metų 1 • * • w •

Į namus. Savininkui FeteriiJ 
atėjus arklį atidavė. meldžiasi toje eudau-

N aku atėjo pne Feter.e-Į į • t k J 
nes trobų trys vyrukai, išmu-!noje _____
X. t—s-k ir^mė šaodytn PASIKORĖ GERIEMS 

---------------- - J ŽMONĖMS EAIMĖS
ĮVARYDAMAS.

I Pašušvio valsčiaus, Re
ido k. 

prieš mėnesį pražuvo dirbęs 
pas vieną ūkininkų 43 m. 
amžiaus V. Prapuoliauskas, 
labai maldingas ir doras 
žmogus. Tik rugpiučio i d. 
miške begrybaudamas žmo
gus netikėtai rado jį pasiko
rusį Spragiškio miške. Kū
nas jau buvo visiškai apipu
vęs, net viena rar.ka nekri-

jokių įrodymų politinė poli
cija areštuoja prieauglius, 
kaikuriems jų dariusi skau
dėjimų, turint tikslo išgauti 
kad ir melagingu prisipaži
nimų esant kaltais. Vienin
telis teisiamųjų kaltės įrody
mas, tai tik politinės polici
jos agentūros žinios. Kas to
kios tos agentūros žinios? 
Tai pranešimas pasamdytų 
slaptų šnipų (lotyniškai ta
riant agentų), ką jie paste
bėję, nugirdę, supratę. įtarę 
ir tt.

Slapti - šnipai ar agentai 
norint pai-odyti kad jie uo
liai dirba, iš mažo dalyko e _ 
padaro didelį. Nes geresnis si trys patalpinti Mariampo- Į 
šnipas gauna daugiau algos lės kalėjime.

bantama, kad! NUO LIETAUS SUPUVO] 
agentūros žinios yra išpus-j JAVAI IR BULVĖS. ' 
tas dalykas ir jokis teismas: Kamajai (Rokiškio aps.!. 
neima agentūros žinių kaipo j šiemet laukiama gero der- 
kaltės įrodymų... : liaus. Rugiai ir kviečiai bu< •

Jokių kitu Įrodymų, kaip'geri, suvalyti buvo palan- 
agentuios žinios nebuvo iš-kios oro sąlygos. Dobilai 
kelta ir gižiečiams. Paaiškė- vienažoliai, buvo labai geri, 
jo, gižiečiai turėjo lavini- daugumoje net sugulę. Dvi- 
mosi draugiją “Varpas,’’ tu- žoliai buvo kiek prastesni, 
rėjo ir Profesinę Sąjungą, Į Pievos šiemet prasčiau želėj 
tas draugijas atsilankydavo kaip peniai, 
ir komunistas, kuris norėjo! Vo«^i,c 
pakreipti draugijos veikimo 
kryptį komunistinėn vagon, 
bet komunistai suradę stip-

■ rią opoziciją, ir nepasiseki
mą. Vienok žvalgyba sam
protavo kitaip: Jeigu nėra 
komunistu, tai reik juos iš- 
mislyti. Tarsi, eidama pėdo
mis garsaus franeuzų mąs
tytojo, kuris pareiškė: “Jei 
Dievo nebūtų pasaulyje, tai 
būtinai reikėtų jį sutverti,” 
žvalgyba areštavo ūkinin
kus, kurie apie politiką jo
kio nusimanymo neturėjo. 
Pavyzdžiui vienas teisiama
sis paklaustas, delko žmonės 
stoja į Profesinę Sąjungą — 
atsakė: lavintis; paklaustas 
ką reiškia lavintis, atsakė, 
ruošti vakarėlius, šokti.

Valstybės Gynėjas atsisa- kai susirūpinę, kad negali;

šė langą i 
kambarį, bet jos nušauti ne
pavyko. Tuose namuose bu
vo kiti trys vyrai, kurie ir pa- 
gHvovie^tI}zuĮikėhy!o<!i;idainhj k Mikališki 
pabėgo. Suimtasis prašė pa-j- • T - •
leisti, sakydamas: ašnekai-i 
tas, pil. Feteris davė mums 
po 20 litų ir liepė ją užmušti, 
tai mes ir ėjom. Bet jie jo ne-, 
paleido, pranešė seniūnui, o 
seniūnas Liudvinavo polici
jai ; policija dar tą pačią 
naktį surado ir kitus du. Vi- :

Vasarojus atrodė gera?, 
bet užėjęs smarkus lietus 
rugp. 3, 4 ir 5 dd. su vėjais 
suguldė ir buvęs žalias vasa
rojus nuo lietaus pradėjo 
balti. Lietus nedavė glu
dams pilnai subręsti.

Linai ir žirniai gerokai 
apipuvo, bulvės pasodintos 
žemesnėse vietose baigia vi
sai puti. Kaip matyti Kame- 
jiškiai trečius metelius netu
rės bulvių. Dabar (rugsėjo 
10 d.) kurių nuplautas ir ne
suvežtas vasarojus laukuose 
pusta dėl nuolatinių lietu, o 
nepiauto grudai žemėn by
ra. Suvežto vasarojaus ma
žai yra.

Nuolatiniai lietus, taip 
praskiedė dirvas, kad arti 
ilgai nebus galima. Ukinin-

uužemintom->avo tėvynę ........... .. ......
rerios kietos kai n mis. su 

kskursijj ratomis

'VI sugrjžim
irai kas savaitę

• leidiniu ii ki
U.; inf rm ici.ų klauskit pa 
ir-eto i -nscittu- _ __

United Amencan Lises
(Earnnaa Ūse) Jclat Servicc with

Hambarg Amsncan Line

i »yc, vi vai O. icUšTičl HU-Eill*

tus. Kas Įdomu, kad kaip ty
čia pasikorė toje vietoje, ku
ri buri Įtariama ten besivai
dinant. Dabar žmogeliai 
kaip ugnies bijo tos vietos, 
kad kartais velnias neapsės- 
tŲ.

ROKIŠKIO BAUBAS.
Kas nežino Regelių klebo

no Stakelės? Jo gyvas, skan- 
dalistiškas noturas visiems' 
žinomas, štai, kad ir toks, 
paprastas jo šposas. Rug-j 
sėjo 13 d. j*’- - ----------- y
avižose piliečio J. Sdanevi- 
čiaus arklius ir užrakino! 
gurbe. Laiko vieną para, ki-; 
ta, trečią... Pil. J. S. sutinka, 
kaimynams įvertinus, net 
nuostolius atlygint. Bet kun. 
Stakelė arklių neduoda. At
siveda J. S. du policininku, 
bet Stakelė arklių neduoda. 
Tada policija paliuosuoja ’ 
arklius išlauždama gurbo 
duris. Dėl sulaikymo arklių 
ir dėl parapijos namų durų 
išlaužimo sustatytas proto
kolas.

Panašiais skandalais kun. 
Stakelė tiek įkyrėjo parapi- 
Žmams, kad jie daoar visi 
ruzda, žada kreiptis į vys

kupą, o jei ir tas nepadės, 
tai žada neduoti jam jokio 
pelno.

M

For

VARTOKHW es^HAM's i ių> w
■ paliuoMviTnnl vidurių, su ■
■ «t3i>dymui kvailai _> ir g») H
M vos skaudi j. no. S M

Nžra KaloffrHo „
'Ac ir 50e bal uk:-

/.« BILlOllSNLSi

BEECHĄMS ? D! I l ;lb I

AA YGOSv 
iš Lietuvos 4 

Kvpvr«;tyvin». knj <ų leidinio, 
be; la:svo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVft 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo gražių turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų aura- 
šų paskelbsim vėliau.

Už- isakykit iĖustruotų, mė
nesini popplercus mokslo žur- 
■aZų •KULTUKV’ 
Kai;.a roti:, uis Amerikoj ir už- 
t icniuose i-3, pusei metų įil.50 . 
Lietuvoje metams litų, pu- 
sėt nietų 12 lito!

Adresas: 
KULTŪROS BENDROVĖ 

P'. AKO G AT V. 24. 
ŠIAULIAI. LITKUANI.A

ŠJS

i| Mokėk Pusę
Ne Daugiau!

ETNOLOGIJA (š-tooT, apdaryta 54, dabar tik S2.
GEOGRAFIJA (Šerno!, apdaryta $4, dabar tik S2.
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta dabar ti 75c.
GAMTOS FAJIEGOS.apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
GYVULIV PROTAS, aparėta $2, dabar tik $1.
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS JR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŽODYNĖLIS, apdarvta $1.25, dabar tik 60c.
18 ANGLU KAEBOŠ LEKCLJV $5, dabar tik $2 50.

'2JARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiausiai), 
t3.4M»r tik Sl.fc.

13 MKTtATV KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSĖS Lekcijų 
F>, dabar tik $1.50.

TEISIU VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik $1.
LYTIES MOKSLAS, apdarj-ta 57, dabar tik $3.50.
NEMATOMI PRIEŠAI IR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta ?1.20,

1 • dabar tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta ?2, dabcr tik $1.
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1. dabar tik 50c. 
BEN-HUB, apdaryta $2, dabar tik ji.
MRIUI IR DAlLž. apdaryta $2. dabar tik $1.
PORTUGALU MINTOKOS MEILIŠKI LAlšKAL apdaryta $1.50, 

<hbar tik T*c.
RAISTAS, apdarytu W.25, dabar tik $1.10 
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2. dabar tik $1.
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta 31 60, dabar tik 75e. 
VĮJttUOLYNO SLAPTVBtS. apdaryta $2, dabar tik $1. 
CHINUA, apdaryta 81. dabar tik 60c.
M MANO ATBlStlNIMU. apdaryta $2. dabar tik $1.
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJ1MAS, apdaryta 75c„ 

dabar tik 85c.
Pinigu* siųskite: monev order arba dolerius registruotam 
iaižkc Kas norit kitokių kaygų, reikalaukit katalogo.
AdFMuokft (-) 1

MARGW KNYGYNAS
2023 St. Pači Aven ie

ir -Si 
lt
si

Jei Nori Žinoti |
Ka- didasi Lietuvoj?; plačiame v 
pasaulyje, ore ir ant vander.Ų; ’S 
kaip gyvena artimieji kaimynai, ,3 
i oi;.-- p.i gyvenimas ir kulturir.is "V 
plėtojimasis

Skaityk “Trimitą”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie r.auja’isius išradi
mu.-, įvairiausius nuotikiue įvai
rių tautų Ir žymesniųjų žmonių 
;vaii:cse epochose, gražiausių 
paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir 
šitų tautų gyvenimo, žinių, 
straipsnių svarbiausiais dienos 

lausi.nais, daug gražių rpysa- 
tj žymesniųjų lietuvių ir šitų 

tautų rašyFJų, įdomiausia įvai
renybių, juokų, potisio valandai 
:r <Juug-daug naudingų pasiskai
tymų, 
T'irrrt ts’’ vienas turtingiausių 

•r pigiausių lietuviu laikraščių. 
Eina kas savaitę ketvirtadie

ni ais, knygos formato 32-48 pus
lapių. 
Prenumeratas kaina šių metų

(Y



UžpuoKmaiyjetjnes ZiniOS
PLĖŠIKAI NEPAPRASTAI

DRĄSUS.

3acco*V«fcMkti Gybla» 
Komiteto atalndta.

Sacco ir VftnžtottL tai du 
,,;.i:.i darbininkai, kurie 
1V19 metų reakcijos laiku 
buvo suimti Bostono apialin. 
kėj kaipo radikalai, o paskui 
apkaltinti basditizmu ir pa- 
-•merkti miriop. Darbinin- 
kuose buvo ir tebėra įsitiki
nimas, kad jiedu yra nekalti, 
ir todėl jų gj nimui nuo mir- 
ties susidarė komitetas, ku
ris pasisamdė ke advo
katų ir pradėjo uti
pt įžiūrėti nuteistųjų bylą iš- 
naujo.

Nuo 1920 metų iki šiol 
Gynimo Komitetas rinko au
kas, ir šiomis dienomis išlei
do smulkiąsavo finansų apy
skaitą. Iš tos apyskaitos pa- 

. sirodo. kad nuo 5 gegužės 
aldininkas. ir kad ateis die- įjj liepos 31 šių metų 
-r ’------G Bryaną seks vi- buyo surinkta iš viso 5287,-:

274.68, bet visi pinigai išėjo- 
ir 31 liepos komitetas turėjo; 
da 55.273.68 skolų.

Daugiausia pinigų išėjo j 
advokatams. Vienas tik ad- 

; vokatas Moore paėmė $123,- 
972.36. Kitiems advokatams

PER 10 METŲ TURĖJAU ^»nnwiwiMWtototo^to»
VIDURIU LIGA. ATGA* v tel. e.mpire tsgj 
VAU s ve :---------------VAU SVEIKATA VARTO- j hD n Mivm IW Ž i
DAMA NAUJA! IŠRASTĄ i DR. F. MATULAITIS i $nvnitr*i r vatda i tv J ------ - .. . . . X \

S . ................. , j

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyry kr--<u- 
ir O.los l.igas 

VAL \NDOS:
Nuo 8 iš ryto iki ' vakare 
Tai pat ir šventadieniais 
321 Hanover Street 

ĘOSTON. MASS.

\ Tfrl. Ricbniund 111 •> 
t*

iGYDUOLĘ KATRO-LEK.
Ponia Mrtrja Panei: P Eist Pault- 

n#y, Vt rašo: Pranašu taustai. kad 
KATRO-LEK didžiai r.:..’ pagelbėjo. 
Ai kenčiu vidurinę ligą 10 m. 
2 mėty labai nustojau sv<. kutc> 
galėjau nė mažiausio 'motut'■ 
suvalgyti ir abein.-i nieko : 
turėjau gyvent beveik ant nia. 
mausto, o nuo to laiko kaip 
varto; KATRO-LEK \>iur'. 
išgijo i: dabar ga: v... t 
su kiekvienu diena .- •.
sveikata ir jėgvr. 1 . - nauj •> 
l^s ištinsi; ^te&uk'.v- pads o. 1. 
neturinti vilties, pamėginkite ■ 
KATRO-LEK. o pctait;kr:, 
jo naudingumų Jeigu jt^a ap 
rius šių gyduolių dar net iri, tai . 
kit paj išradėjų, o jis iš.-:ųs jums p. r, / 
naštų. Benk a kainuoja ‘2 dol. Tr> be' to 
kos ui 55.50. j

W. Wojtasinski Drug Co. to
114 Brighton st.. Boston, Mass. •*

t
$

.....................................

Ultrarioletiaė Srieaa 
Diathermia

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETROIT. MICH 

A DYKOS:
i 2-2. ‘>8

s

N 
c 
c 
$ 

% % 
c 
c

Harvardo studentai išjuokė 
kunigą kalbėtoją.

Harvardo Universiteto 
studentams pereitą savaitę 
kalbėjo teologijos daktaras 
kun. John Roaeh Straton, 
didelis evoliucijos mokslo 

valdžioj. Prakalbas jam ren- priešininkas ii- fundamenta
lizmo čempionas.

Studentai norėjo būt man
dagus ir laikėsi nuo juoko 
kiek galėdami. Tvėiaus kada 
kunigas pradėjo garbinti na- 
bašninką Ervaną kaipo di
džiausi musu gadj.mės žmo
gų, sakydamas kad jis buvo 
šviesus mokslininkas, gabus 
v;
na. kuomet 1 
sas pasaulis, —studentai ne
beiškentė ir visa salė pusi- 

Kunigas vis.

Didelė* socialistų prakalbos 
—kalbės buvusia Anglijos 

ministeris.
Spalių 28 dieną Bostone 

kalbės d. Arthur Henderson, 
buvusis Anglijos vidaus rei
kalu ministeris darbininku* *•

Užpuolimai daromi vidudie
ny ant skaitlinių žmonių 

burių.
šiomis dienomis buvo ne

paprastai daug užpuolimų ir 
plėšimų. Spalių 3 d. La\vren- 
ce vienų vienas banditas įsi
veržė i Woodo dirbtuvę, di-1 
džiausią visam pasauly au- ____ _____
dinyčią, ir šovęs porą kartų mus Anglijos Darbo ‘Partijos 
_Z . _. --------L- r-. — ’ vadas ir po MacDonaldo už-

gia vietos socialistų mgani- 
zacija.

Drg. Henderson yra žy-

ų, nuo 
ų nv- 
liesom 

sunkaus, 
žu vaikų 
-...įdėjau- 
ei mi o1

:<:u> 
duo

ti miai 
vart t 

apie 
.vk<>-

TELEFONAS K>3?

MKDIUINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LA1TIS

iš revolverio atėmė iš kasie-______r________________
riaus ir sargo $10,000, kurie įpia tej organizacijoj pirmą 
buvo sudėti j konvertus dar- vietą. Jo tema bus

’ jos darbininkų vilti 
j Dėl didelio pramonės kri- 
i zio, kuris yra apėmęs .‘An
gliją, viso pasaulio akįs yra 
akreiptos i Darbo Partijos 
programą. Socialistų vado-.,.................
vaujama Anglijos ‘Dailiu iVido iūokiiL ___
Partija, padedant Vokieti-kalbėjo ir kėlė Brvana i pa
jos ir Prancūzijos socialde- dangės, ners ik-r didelį juo- 
mokratams pernai išgelbėjo ka jo kalbos jau negalima 

buvo salėj girdėti.
Kiek vėliau teologijos 

daktaras ; ' ____ _. .
advokatus Malone, I)arrow ■ darbai lėšavo $21,990.59. į _......................................... Lengvos Peien. Bačkos $1.25 

DIDELIS BARGENAS 
•, $7.00 Vertės, Florence 
>; Oil Heater tik $4.98.

■ Nusipirkit tuojau pirm negu 
visi issiparduos.
$6.50 Vertės Gazo Pe

čius ........................ $4.50
Pečių ir Furnisų paipų 

Pigiausia kaina.
• Pilna Eile Langams Stiklų 
VISOKIŲ F^NTU IR GE

LEŽIES REIKMENŲ
Dykai Pristatome Vietiniam

SODTB Eh’D EARDVARE CO.
1095 WASHINGTON ST., : 

192 Shawmut Avė." 
BOSTON, MASS.

Prie Uorer .-t.. Elevat. Stoties 
TcL Beacii 5353

DIDžIALSIAs GELEŽIU ŠTOKAS j 
PIGIAUSIOMIS K ’UNOMIS.

bininkų algoms mokėti. Iš-! 
bėgdamas su pinigais bandi-J 
tas užtrenkė paskui savęs 
duris, taip kad pakol kasie- 
rius su sargu išsigavę aplin
kiniu keliu, jis buvo jau pa
sislėpęs. Tos pačios dienos 
vakarą trįs banditai tame 
pačiame mieste užpuolė ir 
apiplėšė A. & P. firmos

Angli-

Valanda*: nuo J iki 4 po pieta, 
nuo 7 iki 8 vakar* 

107 Summcr St, 
LAWRENCE, MASS.

i 

t 
f
\ 

t

t

■,v.*,W»VAV,\ '

i
 Tel. So. Botton 5«to-W ’

DAKTARAS

A L. KAPOČIUS \ 
'[ L1TLV1S DENTISTAS 
;► VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų !

Nuo 2 iki 9 vak J 
NEDĖLIOJUS: ;
’ iki 1 v. po pietų <

‘ Seredomis iki 12 dienų. J 
<> Ofisas "Keleivio” name. J

b 251 Brt>adwav. tarpe C ir D St. < 
SO. BOSTON. MASS. ]

SARGEI 
South End Hardware

Company 
,iimoWtr*mi00.>'visolde *2-75,Ve*ė3į S“n.lsios 

pradėjo .-merkti i atsišaukimai ir kiti spaudos'

I 
i

i

I I!»

i 
krautuvę ant Andoyer gat- pasauli išpolitinio krizių. Ar 

išgelbės dabar Darbo Paiti- 
šali iš ekonominio *

Aian’ ^uvonatus .uaioue, 47anvw aaroai nesavo 
dien stato njiaktai pati Ang-;}-r jieDCjCeną, kurie evoliuci-* Kiti pinigai išėjo algoms, 

.ios byloj Dajtone gynė mo-'ofiso rendoms, N-ažinėji- 
Ijn ką pa.? baigusiam sa- Rytoją Scopes’ą. Kada jisai. mams, tyrinėjimams ir kito- 

\O Suvažiavime , Anglijo." nprf.i<l<p įn£r tip advokatai Viomc roiLalarrK <niri<tipm< 
Darbo Partija apskelbė žūt
būtini karą dabartinei Bald- i 
;vino valdžiai ir visam Ang
lijos kapitalizmui. T” _ 
darbiečiai siūlo Anglijai vie
ton dabartinio kapitalizmo? 
Ai- jų prop-amas reiškia ra
mų pervei-smą, ar staigią re
voliuciją?

Kas indomauja 
klausimais, 1 
spalių i Ford Hali pasiklau
syti d. Hende*-sono prakal
bos. Tai bus ateinančią sa
vaitę seredos vakare. Pra
kalba prasidės kaip 8. Įžan
ga, 35 ir 50 centų.

vės, nusinešdami $72.
New Yorke 4 spalių šeši ja"savo 

banditai užpuolė Pfeffero 
restoraną ir apiplėšė 60 val
giusių tenai žmonių. Jie su
rinko iš viso $4,000 pinigais 
ir $8,000 auksiniais daiktais. 
Diena prieš tai New Yorke 
buvo apiplėšta stogų kom
panija, kul iai buvo išlupta 
$5,000, o Brooklyne čevery- 
ku kompanijai išplėšta $2,- 
100.

St. Paul mieste 3 spalių 
buvo užpulta ir apiplėšta 
deimantų krautuvė. Plėšikai 
nusinešė brangmenu už 
$150,000.

Penki banditai nuvažiavo 
automobilium į Greenwich, 
Ct, ir sustoję prie garažo 
pareikalavo gazolino. Kada 
patarnautojas pripylė jiems 
gazolino, vienas banditų pa
kišo jam revolverį vietoj pi
nigu. Patarnautojas griebė 
banditą ir pradėjo su juo 
grumtis, o kiti tuo tarpu pa
bėgo savo sėbrą palikę. Bet 
netoli pavažiavę jie pataikė 
į telegrafo stulpą ir nukirto 
jį palei žemę. Stulpas nuvir
to ir nutraukė telegrafo vie
las. Banditai palikę savo au
tomobilių pabėgo pėsti, bet 
vėliaus policija tris jų paga
vo. Jų automobilius buvo pa
vogtas ir i stulpą sudužo.

Galvanized Pelenų
Bačkos ................... $1.98

I t

Specialis policmanas teatre 
svaidė į publiką gelžgalius.

Jau nuo liepos mėnesio 
Keith’s teatre kažin kas nuo 
balkonų svaidė į publiką 
gelžgalius: nukrinta, būda
vo, tai koks sriubas, tai 
grandis, ir kartais pataiko 
žmonėms. Negalėdama pik
tadario susekti, teatro val
dyba pasamdė detektivus. 
Du detektivai pereitą sąvai- 
tę pasislėpė po stogu ii- pa
matė, kad ant pat aukščiau
sio balkono priėjo prie ban- 
jeros specialis policmanas; 
priėjęs pasilenkė per bariie- 
rą, pažiurėjo žemyn j publi
ką, paskui nuėjo atgal iki 
paskutinės eilės ii- paleido Į 
vidurį teatro kaž kokį daik- 
tą-

Jis buvo Luojaus suimtas 
ir nugabentas policijos nuo
vadom Tenai jisai prisipaži
no. kad jis yra tas kaltinin
kas, kuris svaidė i publiką 
jau nuo liepos mėnesio. 
Klausiamas, kodėl jis taip 
elgėsi, atsakė, kad jokio 
ypatingo tikslo tame neturė
jęs, tik jautęs kaž-kokį pa
linkimą sviesti ką nors. Pa
klaustas policijos perdėti- 
nio, ką jis darytų, jei jis pa
matytų kitą žmogų teatre 
taip elgianties, jis atsakė: 
“Aš išvesčiau ji ir nušau
čiau.” Jis bus atiduotas 
psichopatijos ligoninėn, kad 
ištirtų jo protą.

pareiškė, jog tie advokatai 
n-a pavojingi bedieviai ir 
griaują šalies žmonių dorą.

T, -. salėj vėl išsiveržė didžiausis 
M P-juokas.
lame-r D , . . ,, ,i Pabaigęs savo Kalbą, kun. 

i Straton pasisiūlė atsakinėti į 
i visokius klausimus.
i Duodami klausimus stu- 

šitokiai>' dentai da daugiau šitą teolo- 
tegul nueina 28»išjuokė. Pavyzdžiui, vie- 

■ . ................. į nas padavė šitokį klausimą:;
į “Adomui ir Jievai i 
j prasižengus, žaltys buvo pa- į 
smerktas šliaužiot ant pilvo. 
Malonėkit mums paaiškint, 
kaip jis pirma šliaužiojo?”

Teologijos daktaras šituo 
klausimu užspringo ir neži
nojo ką atsakvl. Stenėda
mas ir mikčiodamas jisai pa
galios pasakė, kad jc supra
timu, pirma žaltys turėjęs 
būti “aukštas gyvūnas, be
veik arti žmogaus.”

Salė vėl suklegėjo juo
kais. Tūli ra pataisė, kad 
žaltys tuomet “stačias strak
sėjo ant vuodegos.”

Buvo da ir toks klausi
mas: “Kode! Dievas neap- 

| saugoja bažnyčių nuo per
kūno? Kam ant jų statomi 
perkūnsargiai?”

Apskritai, visi klausimai 
buvo pašaipos pobūdžio, ir 
iš “mokyto” teologijos dak
taro buvo padaryta beždžio
nė.

kiems reikalams, surištiems 
’su Saceo-Vanzetti byla.

i
<

J

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

Dr. Killory
3 TRE.MONT ROW. 
SCOLLAYSUUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Building 
Roti m 22

PARDAVIMAI
Bargenai Real Estate

6 šeimynų namas: 31-5CO metinė 
a.nda. *7500. So. Bostone.

Storas ir 5 šeznycų namas. $1500 
metinė randa; *7,750 So. Bostone.

3 šeimynų mūrinis namas; $528 me
tinė randa; £4.250 S->- Bostone.

2 šeimynų namas Rci-bury. randų 
?275 per metus; §2100, jnešti #40<..

Telefonas 6112-W.

Dr. A. Eorman-Gumaushs
LIETUMS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų
Nuo 2—5 po pietų 
N uo 6—8 vakare

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

MONTELLO. MASS

iriiii’P :Randas galima pakelti. Maži pirmi • uju; :^vk5jimai P. G CONNOLLY 
VO pa- i to Court rt- Boston, Mass. į

T-l SYSOi T*-L Main 0730.
f

Kunigas skundžia komunis
tų laikraštį ant $50,000.
Kun. John E. Lillback ap

skundė i federalĮ teismą Bo
stone finų komunistų laik
rašti “Eteenpain,” reikalau
damas $50,000 už apšmeiži
mą jo gero vardo. Kun. Lill
back gyvena Brooklyne, o t 
laikraštis eina Worcestery.

Kunigas sako, kad dėl iš-1 
spausdintų minėtame laik- j 
raštyje šmeižtų labai nuker.- • 
sėjęs jo biznis. Perskaitę 
tuos šmeižtus, finai pradėję 
šalintis nuo jo bažnyčios ir 
jo parapijonų skaičius nu- 
nuolęs nuo 250 iki 50: jis 
negaunąs dabar nei vestu
vių, nei krikštynų, nei šer
menų. Jo dvi dukteris skun
džiasi, kad ir nuo jų žmonės 
pradėję šalintis. Viena jų 
mokinusi vaikius parapijinėj 
tėvo mokykloj ir turėjusi 
100 mokinių. Bet kada mi
nėtame laikrašty tilpo šmei
žiantis jos tėvą straipsnis, 
tai jos mokinių skaičius 
mažėjęs iki 20.

SU'

I
i
I I

I 
i 
t 

iI I1

l>UONKEPYKLA tbakeryl su krau
tuve ir visais įrankiais mašinerija,; 
'r^kai ir t:., didelis biznis daromas; 
•>er daiu; metų; taipgi S šeimynų na-: 
nas rir.a sykiu, gera įplauka ir tirštai; 
.ngjventa lietuvių apielinkė; kaina 
'23.‘v,|.\ ?7/HM> įnešti ir lengvos išly- ■

PRIE COLVMBIA R»AAD kampi-į 
r.:s 3 šeimynų 13 kambarių namas, 

eta d^l garadžių. gTaži&usia apielin 
%<• City Point. *6500, tik |15v0 ;nejt.

LITHUANiAJi AGENCY
361 Broaarf»ay. So. Boston. Mase. 

SOUTH BC’STON. MASS.

ANT PARDAVIMO
Dviejų šeimynų, beveik naujas na 

nas, .■••.eam šiluma, aržueMuės griū
tys, elektrikinė šviesa, penki ka’-iba- 
iai ant pirmų lubų, šeši ant antrų 

\air.a $! 1J> ••.t.OO. Krvrpkitė~»;
MISS MILLIG.VN.

1.7 Strilman Road. antros lubos 
ROSLINDALE, MASS.

;»

!i Siutai Ant 
i Orderio

Klientai šaudo savo 
advokatus.

Pereitą savaitę Bostone 
buvo sužeisti du advokatai: 
James A. Dorsey ir John F. 
McDonald. Vienam buvo 
pei'šauta koja, o kitam su
daužyta galva ir veidas. li
pas vieną ir pas kitą atėjo j 
namus jų klientai pasiryžę, 
juos užmušti. Abiejų advo-l 
katu užpuolikai buvo areš
tuoti. Gatvekarių motorma- 
nas Regan, kuris peršovė 
advokatui koją ir norėjo jį 
visai nušauti, tapo pastaty
tas po $10,000 kaucijos, o 
Herbert Woolford, kuris 
norėjo užmušti advokatą 
Dorsey, pastatytas po $20,- 
000 kaucijos.

Už ką tie žmonės norėjo 
savo advokatams šitaip “at-j 
simokėti,” laikraščiai ne
skelbia.
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Lietuviai plėšikai?
Roxbury buvo areštuoti 

penki ginkluoti banditai.! 
Teismas išklausinėjo juos ir! 
paliko tolimesniam tardy-i 
mui, tuo tarpu pastatydamas! 
kiekvieną po $25,000 kauci-! 
jos. i;

Beveik visi jie yra iš 
South Bostono, ir du turi 
giyr.ai lietuviškas pavardes, 
būtent: Vilimas Sakovičius 
nuo K streeto ir Juozas še- 
lanskis nuo Athens st.

yra
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Nuo Skausmu
krutinėję ir strėnose, r.uo 
strėndieglio. užsigavimo, 
itempimo, štyvumo vartok

Severa’s 
Gothardol.

PAJIEŠKAU MOTERIES j
PRIDABOJIMUI NAMŲ IR' Ant Lechmere skvero du’
PAGAMINIMUI VALGIO, banditai apiplėšė vagone 

M. P. 185 Silver Street, Įtaisytą valgyklą, pavogda- 
antrns lubos. So. Roston. mi iš kasos $41.
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Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo 
neuralgijos skausmus-

Kam* >0 ir- 60 centai.
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Siutus ir over- t 
kotus siuvame : ’
ant uirakymo. 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš- 
prosiname. 
S1M0KAIT1S 
344 Broadway, ’>

2-ros lubos
SO. BOSTON 

MASS.

>

Telefonas So. Boston ■>3Ct'. 
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Or. St. A. GAIVARISAI
Ofiso valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:3n- 
5:50 dienų. Nuo 7—9 vakare. 
Nedėliosnis pagal sutarties.

520 E. BROADU AY.. 
SO. BOSTON. MASS.

< ^5a5^£E5E5?5E^S€SH£2SHS2Sa52S2SK]

| Lietuvis Optemetristas |

Išeg-iaminuoju aki:, priskiriu 
akinius. Kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose i aky
se sugražinu šviesa tiakamu 
laiku.
J. L PAŠAKARNTS O. b.
447 Broadaay, So. Boaton. Mase
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TeL South Boston 3520 <
Resideuee University 1463-J J 

S. N. Puišiute-Shallna j 
lietuvė moteris ! 

ADVOKATĖ \ J 
’ SM Broadaay, So. Boaton. Mate. J

Room 2. <

PLUNKSNAS, Pukus. l’aduškas. 
Patalus. Kaldra» ir visokias lovų 
jrėames. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės yputiškai arba rašykit

‘ Didžiausia sande- 
f 

toy

lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini mą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu- 
k U S.

European Feather Co.
25 Lziv-ell Street, lloston, Ma»s.
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TIKRAI NORI PARDUOTI j
Carm.ridge’uj. 2 stubos po 3 šeimy- $

. ---- Atskiros ši-. i
ei< kirus šviesos ir abeji pija-';
nb.ii dideli kiemai, apsodinti;

rrariais medukai*. T ” _ ”,
lumn Avė. Reikia žmogus su $5000.. >

VIN f ENT B. AMBROSE i-tl» to Tel Sout« Bos<.on ,4iX» 
125 Broad* **. Tel. So. Boston 1607. į t v «- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - '/ Dr j. Landžius Seymour

t* « v<ir,i < r. narmutito ’
UETUVIS GYDYTOJAS

381 Broa<l*ay. So. Bostun. Mass. 
Ant antrų lubų

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare 
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a.-, »u visais įtaisymais.
urnos, elektros šviesos šr
ai. labai dideli kiemai, . ____
'ra ia . medukais. Vieta graži prie i .
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Valet APSAUGOS BRITVA
AutoStTOD Kuri Pati Išsigalanda

Razor VISAS PRIRENG1MAS $1.00 ir $5.00
Aa«n Parsiduoda visose britvų krautuvėse

-Sharptnt Itielf

P \KSIDUODA 5 kambarių namas i J 
u storu. Visai -=~ ’ -

16S C St..
i pigi karna. Kreipkitės: to

So. Boston. Mastu *

'—. .. X :i padaryti 13 -* 
' : to' *

PARSIDUODA -Dinin? roonT'
Nauji k . .nvtų fornišiai 
'•Valcut medžio (4»>

17 U ini'ield St, So. B—ston. Mass.

TVIRTUS, NAUDINGI, DAILUS, 
LAIKANTI ANT VISADOS

Tą pasakys jutų lietuviai kaimynai apie fornišius 
pirktus ii Hollis Fornisių
lietuvių šeimynų Didžiam Bostone jus surasit, kad sū
nus perka pas mus, todėl, kad perdaug metu jų tėvai 
buvo musu patenkinti kostumeriai-
Jus galit su’mumis lietuviškai kalbėt ir išaiškint tikrai ko 
norit. Mes padėsim jums pasirinkt tinkamiausių fomišsi 
dėl jūsų namų žemiausiomis kainomis. Mus’- krautuve pir- 
muninė pradėjo pardavinėti smalinius neciu." ’a-i 
pirm 10 metu. Šimtus pečių pardavėm lietuviams nuo to lai
ko. Jie tebenaudoja juos ir dabar ir kitiems rekomciiduo.ia. 
Didelis paKirmirima* vfedto, kas reikalinga namuose >r virtu
vėje. Mes visada trokštame patenkinti jus su kok’ be ii ka.- 
na ; todėl didžiuma Bostono lietuviu gyventojų v ta mti‘'U 
patenkinti kostumeriai.
Kiekvienas daiktas pirktai* iš musu yra gv a rantuojamas, 
taipgi ir dirbtuvės, kurioje pedapti.

Nuo 1900 jūsų geriausias Fornisių Storas.

B. CANNER

HOLUS FUKIVniRE COMPANY
791 WasMMton Street. BOSTON 

338 Bros<lwsy« SOVTH BOSTON, Mass.
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DR. H. M. LANDAU
Specialistas Kroniškų ir Sekretnų Ligų. Reumatizmo ir Krauju Ligų. 
32 UHAMBERS ST, Tel. Kay markei 1436 BOSTON, MASS.

Dr. Med. LEO J. PODDER i$ Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir 'jrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Havmarket 3390
1 ALLEN ST, Cer. Chambers St, BOSTON, MASS.
  .

Lietuviškai ■ Lenkiška Aptieka
Jc'gu norit, teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant DtO Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių iigų. kaip tai; nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, r.uo-uždegimo plau
čių. nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime i:tx> visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus -ateiki;.me, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
moterų Di< ’:ų iš Lietuvoj (r Įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime k'u?geriausiai, pašaukiame t-triausius daktarus 
Pvr telefonų uždyka. Todėl. j> iv: norite gaut gerus vaistus ir su
taupei pinigus. t;;i ateikite i APTIEKA i j numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

1 PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

| P. J. Akunevičius
ltfe
:ž
uir

LIETUVIS GRABOR1US
Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit B1, 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS: į.
820 E. 6lh St., So. Boston. M ar, s. Tel. S. B. 0183-\V.
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