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1 SOCIALDEMOKRATŲ 
MITINGĄ METĖ BOMBĄ.

Visa Lietuva sujudo prieš 
klerikalus. Kauno miesto ta
ryba ir Kultūros Kongresas 
reiškia užuojautos Bieliniui, 

Griniui ir Lapinskui.
“Socialdemokratas” pra

neša apie negirdėtą provo
kaciją, kokią krikščioniškie
ji juodašimčiai įtaisė social
demokratų mitinge Šiau
liuose 23 d. birželio. Mitin
gas buvo sušauktas tikslu 
pareikšti protestą prieš kle
rikalų smurtą Seime. Kalbė
jo draugai A. Povylius, Mar
kauskas ir daugelis kitų, ir 
susirinkę žmonės išnešė šito
kį protestą: x

“Masinis mitingas, įvykęs 
Šiaulių Liaudies Namuose 
23 birželio, 1925 metų, ir iš
klausęs pranešimo apie ne
girdėtus smurto įvykius Sei
me 20 birželio, konstatuoja:

“1. Valdantysis krikščio
nių blokas, nustojęs pasiti
kėjimo krašte ir žinodamas, 
kad jo viešpatavimo dienos 
jau suskaitytos, nori pasilik
ti valdžioje prievartos budu.
“2. Tie patįs įstatymai, ku-į 

rie buvo geri krikščionims 
trįs metai atgal, dabar yra iš 
pagrindų perdirbami, kad 
pritaikius juos kad emu par
tijos tikslams. Net Lietuvos 
konstitucija, išklmingai pa
skelbta Visagalio Dievo var
du, pasidarė kunigų parti
jai nebetinkama ir yra tam
poma iš visų pusių.

“3. Besiartinant Seimo 
rinkimams, kademai sugal
vojo suvaržyti piliečiams su
sirinkimų, spaudos, draugi
jų ir kitas laisves, kad liau
dis neišgirstų ir nepamaty
tų kas dedasi krašte, ir kad; 
ji toliau kantriai kentėtų; 
kunigų diktatūrą.

“4. Kademų smurtas sie
kia taip toli, kad net iš Sei
mo tribūnos negali skambėti 
laisvas žodis, ir musų atsto
vai, pasiųsti ginti brangiau
sias liaudies teises, išveda
mi iš Seimo posėdžių gink
luota policijos pajėga. To
liau nebegalima eiti ir 20 
birželio įvykiai pasiliks įti
kinančiu įrodymu, kokiu 
akyplėšišku begėdiškumu 
valdantysis blokas stengia
si išlaikyti savo rankose val
džią.

“Turėdami visa tai galvo
je ir išgirdę, kad Seimo opo
zicija energingai gynė atsto
vo garbę ir liaudies teises, 
mes šiame susirinkime reiš
kiame užuojautos Seimo so
cialdemokratų frakcijai ir 
visai opozicijai, o ypač at
stovams, nukentėjusiems 
nuo juodųjų kademų smur
to ir sakom :Jusų žygius mes 
priimame kaipo ženklą stoti 
į kovą plačiu frontu, ir pa
sižadame, kad toje kovoje 
mes savo barą atlaikysime. 
Šalin brachininkų rankos 
nuo Lietuvos žmonių lais
vės! Tegyvuoja liaudies va
lia, nepriklausoma nuo kle
rikalų diktatūros!”

Kuomet mitinge viešpata
vo šitokia dvasia ir ūpas, 
klerikališki juodašimčiai 
planavo velnišką darbą. Jie

ruošė biauriausią provoka
ciją, kad davus valdžiai 
progos įvesti karo stovį ir 
uždrausti visokius susirinki
mus, netik atviram ore, bet 
ir salėse. Tuo tikslu šitie ju- 
došiai padėjo bombą. Mi
tingui baigianties koridoriu
je pasigirdo baisus sprogi
mas. Salė prisirinko pilna 
durnų ir žmonių tarpe kilo 
panika. Policija, kuri stovė
jo salėje per mitingą, apie 
šitą bombą, matoma, gerai 
žinojo, nes visi policininkai 
tuojaus sugulė ant žemės, 
kad bombos skeveldros jų 
nekliudytų. Žmonės gi puo
lėsi bėgti kur kas galėjo. 
Nuo balkono publika pradė
jo šokti per langus ant sto
go. Iš apačios minia pradėjo 
veržtis per duris laukan. Su
sikimšimas buvo neapsako
mas. Bomba tečiaus nieko 
nesužeidė, nes sprogo ko
ridoriuje, kur nieko nebuvo. 
“Socialdemokratas” sako, 
kad apie tokią provokaciją 
klerikalų galvos senai jau 
svajojo.

Bet juo nedoresnių kleri
kalai griebiasi įrankių, tuo 
daugiau jie sukelia visuo
menės nepasitikėjimą prieš 
save. Pasibiaurėjimas ir pro
testai dėl jų šunybių kįla po 
visą Lietuvą, šiomis dieno
mis Kaune buvo Kultūros 
Kongresas, ir tas išnešė pro
testo rezoliuciją prieš kleri
kalų smurtą; o Seimo atsto
vams Bieliniui, Griniui ir 
Lapinskui, kuriuos klerika
lai ginklo spėka prašalino iš 
Seimo, Kultūros Kongresas 
išreiškė užuojautą.

Tokią pat užuojautą jiems 
pareiškė savo rezoliucijoj ir 
Kauno miesto Taryba.

UŽSISAKĖ GRABĄ SU 
( RADIO.
j Tūlas Sam R. Kimball už-
• sisakė Los Angeles mieste 
plieno grabą su radio imtu
vu ir suderėjo už jį $1,200. 
Kimball mat tiki, kad žmo
gus turi dūšią, bet ta dusia 
neina nei į dangų, nei į pra
garą, kaip kunigai sako, bet 
būna netoli savo kūno, ir 
todėl jis nori, kad jo dusia 
galėtų girdėti per radio kas 
darosi ant žemės, kada ji 
bus jau po žeme. Tikėjimas

LENKIJOJ DIDELĖ 
BEDARBĖ.

! Berlino žiniomis, lenkų 
anglies kasyklose Silezijoj 
visiškai sustojo darbai ir 
tūkstančiai darbininkų pasi
liko be darbo. Vien tik Ka- 
tovicų apielinkėj esą arti 
100,000 bedarbių. Dalis be
darbių keliauja Franci jon 
uždarbių jieškoti, o likusieji 
greitai pasiduoda bolševikų 
agitacijai. Šitokia padėtis 
susidarė dėlto, kad Vokieti
ja apskelbė Lenkijai preky
bos karą ir pakėlė didelį 
muitą ant Lenkijos produk
tų. Jeigu ne tas muitas, len
kai galėtų parduoti Vokieti
jai apie 300,000 tonų ang
lies kas mėnesį ir bedarbės 
nebūtų.

AFRIKOJ KRITO 4,000 
FRANCUZŲ.

Paryžiaus laikraščiai ap
skaito, kad mūšiuose su su
kilėliais juodveidžiais Afri- 
goje krito jau suviršum 4,- 
000 francuzų kareivių. Ka
ras francuzams su juodu
kais nesiseka taip kaip ir is
panams nesisekė. Šalis, mat, 
laukinė, geležinkelių nėra, 
todėl modeminė armija su 
sunkiais ginklais negali ju
dėti kaip reikia, ir kartais 
negali net reikalingo maisto 
kareiviams privežti be ke
lių. Tuo tarpu vietiniai prie 
tokių sąlygų pripratę’ ir 
jiems yra žinomi visi šunta
kiai, todėl nuveikti juos sun
ku.

Darbininkų Inter
nacionalas Pikti
nasi Lietuvos Kle
rikalų Politika.
Socialistinio Darbininkų 

Internacionalo organas “In
ternacionale Information,” 
kurį cituoja Kauno “Social
demokratas,” išspausdino 
paskutiniame numery ilgą 
straipsnį apie tai, kaip reak
cinė kunigų valdžia Lietuvo
je smaugia darbininkus. Pa
davęs visą eilę statistikų ir 
faktų, “Internacionale In
formation” sako:

“Kokiose sąlygose Lietu
vos socialdemokratija ren
giasi prie busimų Seimo rin
kimų (1926 m.), tai galima 
sau įsivaizdinti prisiminus, 
kad jau 5 metai Lietuvoje

pridaro iš žmonių visokių >vra karo stovis, kuris visu 
kvailiu. " sunkumu guli ant darbinin-

--------------- Į kų klasės. Ir be to da.reakci- 
SUĖMĖ DA DAUGIAU nė klerikalų valdžia sugal- 

PINIGŲ DIRBĖJŲ. ' V0J° valstybės apsaugos 
Pereitą sąvaitę Brooklyne i įstatymą, leidžiantį vidaus 

valdžios agentai suėmė da 8j reikalų ministeriui daryti 
__x-i----- .... i -• , 'kratas, uždarinėti susirinki-

! mus, stabdyti laikraščius, 
uždarinėti sąjungas ir tt. ir 
atšaukti jau išrinktus į savi- 

I valdybes atstovus, jeigu jie 
buvo kandidatais ‘priešin
gos valstybei’ (klerikalams) 

■ partijos.

V'
netikrų pinigų dirbėjus, bet 
lietuvių jų tarpe nėra, tik 
italai ir žydai. Dabar New 
Yorke ir Brooklyne iš viso 
yra areštuoti 72 žmonės, 
kaltinami netikrų pinigų 
dirbimu bei platinimu. Iš to 
skaičiaus 61 yra vyras, o 11 
moterų. Kaip dabar išrodo, “Kad dar labiau užtikri- 
tai šitas “biznis” yra pada- r.us sau laimėjimą busimuo-
lytas į du skyrių: gaminimo se rinkimuose, valdžia nese- 
ir platinimo. Tie, kurie pini- nai įnešė Seimo rinkimų 
gus gamina, patįs jų nepla- įstatymo pakeitimą, kad 
tina, bet parduoda juos tam ‘priešingų valstybei’ partijų 
tikriems “perkupčiams” už sąrašai panaikinami. Tai ši- 
gana pigią kainą. Gi “per- taip Lietuvos reakcija tvar- 
kupčiai” eina per krautuves, ko valstybę.”
restoranus ir kitokias biznio1 Tai ve, kaip pasaulis kal- 
vietas ir stengiasi nusipirk- ba apie Lietuvą! Ar ne gėda 
tus netikrus pinigus išleisti. į klerikalams?

CHICAGOS LIETUVIŲ 
PROTESTAS KLE

RIKALAMS.

MASINIS MITINGAS PA
SMERKĖ REAKCIJĄ 

LIETUVOJ.

KONFISKAVO “LIETU
VOS ŽINIAS.”

Panaikinę spaudos laisvę, 
Lietuvos klerikalai jau pra
deda smaugti pažangiąją
spaudą. Štai, Šleževičius te-!i__._ ” i...,i

Rezoliucija kviečia Ameri
kos lietuvius ginti Lietuvos 

žmonių teises ir laisvę.
Pereitą pėtnyčią, 17 lie

pos, Chicagoje įvyko didelis 
mas-mitingas, kuris vienbal
siai nutarė protestuoti prieš 
klerikalų reakciją Lietuvo
je. Mitingą šaukė Chicagos Į 
lietuvių Bendrasis Komite-: 
tas, o jame kalbėjo keturi: 
kalbėtojai: drg. Grigaitis,- 
d-ras A. Zimontas, Lazdaus-j 
kas ir B. Simokaitis.

Kalbėtojams išaiškinus 
dabartinę Lietuvos padėtį, 
mitingas vienbalsiai priėmė 
sekančią protesto rezoliuci
ją

“Kadangi siu metų birže
lio mėnesio 29 d. krikščionių 
demokratų blokas Lietuvos 
Seime, nesilaikydamas Sei
mo Statuto, pĮiėmė savo bal
sais įstatymas, varžančius 
spaudos ir susirinkimų lais
vę ir įvedančis mirties bau
smę ;

‘‘Kadangi tie krikščionių 
demokratų priimtieji įsta
tymai aiškiai prieštarauja 
Lietuvos Respublikos kons
titucijai, kuri garantuoja pi
liečiams spaudos ir susirin
kimų laisvę;

“Kadangi, pravedant tuos 
nekonstitucinius ir anti-de-, »
mokratinius įstatymus, buvo fas negalėjo jų suimti, 
neteisingai slopinama opo- ---------------
zicijos balsas ir prieš atsto- UŽGRIUVO KASYKLA 
vus, pasipriešinusius tai sau- ~

socialdemokratą į

legrafuoja “Sandarai,” kad 
kunigų bernas Kauno ap
skrities viršininkas konfis
kavo liaudininkų dienraštį i 
“Lietuvos Žinias.” Telegra-i 
ma sako:

“Einant nauju spaudos 
įstatymu, Kauno apskrities,vis prisiriša ant ilgos virvės 
viršininkas konfiskavo “Lie-Į drobini maišą ir lėkdamas 
tuvos Žinių’ No. 153 už 170 mylių į valandą velka jį 
straipsnį ‘Dar dėl Valdžios paskui savęs, gi orlaiviams 
Įstaigų Klerikalinimo.’ Re- šaudyt kanuolės šaudo į tą 
daktorė Bortkevičienė trau- maišą nuo žemės. Maišai ty- 
kiama teisman. Laikraštį iš čia tam pasiūti ir turi po 19 
visur policija išrinko.”

Anglija Nori Atiduoti 
Lenkijai Klaipėdą.

ŠAUDYMAS Į ORLAI
VIUS.

Amerikos karo departa
mentai dabar daro orlaivių 
šaudymo bandymus. Orlai-

pėdu ilgio, taigi apie keturis 
kartus mažesni už karo or
laivius. Vis dėlto iš 18 šūvių

i
I
I

i

KLAIPĖDOJ IŠRINKTA
14 SOCIALDEMOKRATŲ. vienas į juos pataiko. Jie 

Lietuvos Pasiuntinybė šaudomi nežemiau kaip 6,- 
Washingtone prisiuntė M0 pėdų nuo žemės. Ties 
mums šitoki Kitos praneši- l’ort Barrancas orlaivis 
mą iš Kauno:

“Galutini apskričių savi
valdybių Klaipėdos krašte 
rinkimų rezultatai tautybės 
atžvilgiu tokie: lietuvių iš
rinkta 49, vokiečių 13. Par
tijomis: Ėinheitsfront auto- 
nomistų 38, socialdemokra
tų 14, lietuviu tautininku 
10.”

šitoki Eltos praneši- F°rt
------: Įtraukė šitokį taikinį greitu

mu 90 mylių į valandą, ir 
penki kulkasvaidžiai į 5 mi
liutas 40 sekundų padarė 
jame 66 skyles. Karo depar
tamentas nori tuo parodyti, 
kad užpuolimas iš oro Ame
rikai nėra toks baisus, kaip 
tūli alarmistai sako. Jei prie
šo orlaiviai pasirodytų, jie 
tuojaus butų nušauti žemėn.

KITUS GĄSDINDAMAS 
PERŠOVĖ SAU KOJĄ.
Greenfield miestely, neto

li Bostono, šerifas užklupo 
buri gemblerių ir, norėda
mas juos nugąsdinti, šovė 
du syk j viršų; bet kišant re
volverį į makštį šis iššovė 
trečią sykį ir kulipka įlindo 
smarkiam šerifui į šlaunį. 
Gembleriai išbėgiojo ir šeri-

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 5 
ŽMONES AUTOMOBI- 

LIUJE.
Netoli Youngstovvn, Ohio, 

pereitą nedėldienį važiuo
jant automobiliui per gele
žinkeli užbėgo traukinys ir 
sudaužė automobilių į ske
veldras, kartu užmušdamas 
jame 5 žmones.

O LENKIJA TURI GRĄ
ŽINTI LIETUVAI VILNIŲ.

SU 200 DARBININKŲ.
valiai — socialdemokratą Arizonos valstijoj, netoli 
Bielinį ir valstiečius liaudį- Nogales miestelio, pereitą 
ninkus Lapinską ir Dr. Gri- savaitę užgriuvo Consolida- 
nių, buvo pavartota gink- ted Copper Co. vario kasyk- 
luotos policijos jėga, —tai la, kurioje buvo apie 200 

“Tebūnie nutarta, kad šis darbininkų. Visi tapo užber- 
masinis Chicagos lietuvių ti.
mitingas griežčiausia pro-; ----------------
testuoja prieš begėdišką SPROGO KARIŠKAS PA- 
Lietuvos konstitucijos trem- LIOKŲ LAIVAS, 
pimą ir prieš žiaurų krikš- Iš Berlino pranešama, 
čionių demokratų smurtą kad Dancigo uoste sprogo 
bei sauvaliavimą Seime; ir lengų kariškas laivas. Trįs 
taip pat ; kareiviai tapo užmušti ir 15

“Tebūnie nutarta,kad šis sužeista.
mitingas griežčiausia pa
smerkia Lietuvos valdančių
jų partijų bloko kėsinimąsi j 
sugriauti teisėtumo ir demo- 
kratybės pagrindus Lietuvos da užsilikusi 
Respublikoje, žeminant Sei- prasižengėlius 
mo ir atstovų autoritetą liau- prie gėdos stulpo. T 
dies akyse ir dedant nesenai sąvaitę tenai buvo nuplaktas 
pasiliuosavusiam nuo sveti- Fredericko i * 
mų despotų kraštui naUjo Robert Shroyer

NUPLAKĖ PAČIOS 
MUŠĖJĄ.

Marylando valstijoj yra 
mada plakti 

rykštėmis 
. Pereitą

Fredericko miestely tūlas
■ užtai, kad 

despotizmo jungą; ir paga- sumušė savo pačią. Teismui 
liau _ i paliepus, jis buvo pririštas

“Tebūnie nutarta, kad šis Į prie stulpo kalėjimo kieme 
mitingas šaukia visus laisvę;ir šerifas įkirto jam 10 smu- 
mvlinčius Amerikos lietu- gių. Prie to buvo tris vai-

i

Rusijoj Keliamas 
Karo Ūpas.

Bolševikų valdžia Rusijoj 
pradėjo rimtai ruoštis prie 
karo. Tuo tikslu žmonėse 
keliamas karo ūpas ir varo
ma agitacija prieš svetimas 
valstybes, ypač prieš Angli
ją. Švedijos laikraščiai rąšo, 
kad visi generalio štabo ka
rininkai Rusijoj tapo pa
šaukti tarnybon, ir kad tuo 
pačiu laiku į Lenkijos ir Ru
munijos pasienius pradėta 
gabenti karo medžiaga. Bol
ševikų spauda aiškinanti, 
kad kapitalistinės valstybės 
rengiasi išnaujo pulti Rusi
ją. .Jaunieji komunistai Min
ske įtaisę anądien demonst
raciją. laike kurios nuo Len
kijos, Rumunijos ir Ameri
kos atstovybių vėliavos buvo 
nuplėštos ir sudegintos, o 
Anglijos vėliava buvo val
kiojama po purvynus ir ant 
galo sudraskyta.

Šitokiu budu Anglija mano 
sutaikyt Pabaltijo* valsty

bes ir sudaryti sąjungą 
prieš Rusiją.

Anglija daro didžiausių 
f pastangų sudaryti iš Suomi
jos, Estonijos, Latvijos, Lie
tuvos, Lenkijos ir Rumuni
jos sąjungą prieš sovietų 
Rusiją, bet kol kas Anglijai 
šitas darbas nesiseka, nes jai 
skersai kelio stovi Lietuva. 
Lietuva nenori dėtis jokion 
sąjungon su Lenkija, pakol 
pastaroji nesugrąžins jai už
grobtojo Vilniaus. Be Lietu
vos gi tokia sąjunga nebūtų 
sąjunga, nes Lietuvos plotas 
perskiria minėtų valstybių 
žemes. Todėl Anglijoj ki- 
lanti mintis, ir apie tai jau 
rašą Londono laikraščiai, 
kad reikia panaikinti Danci
go Koridorių ir priskirti 
Klaipėdos Kraštą prie Len
kijos, o Lenkija užtai turėtų 
grąžinti Lietuvai Vilnių. 
Tuomet butų ir vilkas sotus, 
ir ožka čiela.

Šitokių žinių praneša Chi- 
cagos dienraščio “Tribūne” 
korespondentas iš Rygos. 
Kiek tame tiesos, sunku pa
sakyti, bet visgi iš piršto ši
tokios žinios turbut nėra iš
laužtos. Joms turi būti kokio 
nors pamato. ,

Kad tokia sąjunga prieš 
sovietų Rusiją yra planuoja
ma, tai liudija ir Maskvos 
žinios. Pavyzdžiui, Maskvos 
laikraštis “Isviestija” iš
spausdino pranešimą, kad 
Latvijos užsienio reikalų 
ministeris Meierovitz buvęs 
šiomis dienomis Kaune ir 
norėjęs prikalbinti Lietuvos 
valdžią dėtis Pabaltijos są
jungon, bet Lietuvos valdžia 
atsisakiusi. “Izviestija” sa
ko, kad Meierovitz veikia 
Anglijos nurodymais.

Eina taipgi paskalų, kad 
rengdamosi į karą prieš bol
ševikų Rusiją, Anglija įgi
jusi jau Dago ir Eželio salas 
Baltijos juroj. Tos salos pir
ma prigulėjo Rusijai, bet po 
karo jos buvo atiduotos Es
tijai. Anglija dabar staty
sianti tenai savo laivynui ir 
orlaiviams papėdes, iš kurių 
lengvai galima butų operuo
ti prieš Leningradą. •

Kodėl Anglija galanda 
ginklą prieš Rusiją, tai buvo 
rašyta jau pereitame “Ke
leivio” numery, straipsny 
“Tarp Rusijos ir Europos 
valstybių gali kilti karas.”

vius visais galimais budais 
padėti Lietuvos demokrati
jai, kovojančiai už savo tei
ses prieš klerikalinius des
potus.”

EVAKUOJA VOKIEČIŲ
RŪRĄ. | ,______ ___________ _

Francų ir belgų armijos, metų avižiaus merginą, ku- 
kurios ligšiol turėjo užėmu- Irios kūnas buvo atrastas gi- 
sios Rūro kraštą, dabar jau * * • ~ -
traukiasi iš tenai laukan. 
Tuo budu tapo evakuoti 
(paliuosuoti) jau šie mies
tai: Bochum, Witten, Hat- 
tingen, Buer, Sterkrade ir 
Dinslaken.

džios liudininkai ir dakta
ras.

IŠ MEILĖS NUŠOVĖ 
MERGINĄ.

Buffalo mieste lenkas Sor 
snovskis pereitą subatą pri- 

I si pažino policijai nušovęs 18

rioj apie 15 mylių nuo Buf
falo. Jis sakosi labai ją my
lėjęs, bet ji mylėjusi kitą, 
taigi jis išsivežęs ją automo
biliu je ir suvaręs į ją 3 šū
vius išmetęs jos lavoną miš
kan.I

KAPOJA DARBININKŲ 
ALGAS.

American Woolcn Co., 
viena didžiausių korporaci
jų Amerikos audimų pramo
nėj, kuri turi apie 40 dirbtu
vių ir samdo apie 50,000 
darbininkų, paskelbė perei
tą sąvaitę, kad nuo 27 liepos 
ji nukapos dešimtą dalį savo 
darbininkų algų. Šią sąvaitę 
jau ir Pacific Mills, kita au
dimų kompanija, kuri turi 
Lawrence 4,000 darbininkų, 
numušė 10 procentų algų 
savo darbininkams.

Akrone, Ohio valstijoj,'užpakalio Amerikos konsulį 
paskelbta algų apkapojimas Brenthertoną ir lengvai jį 
gumos darbininkams. sužeidė.

SAN FRANCISCOJ ŽEMĖ 
DREBA.

Pereitą nedėldienį San 
Franciscos mieste ir apielin
kėj buvo jaučiamas pusėti
nai stiprus žemės drebėji
mas, tečiaus nelaimių nebu
vo.

i

i ŠOVĖ AMERIKOS 
KONSULĮ.

Aguascalentes mieste, 
Meksikoj, pereitą sąvaitę 

(nežinia kokie žmonės šovė iš
K

♦ t
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Argumentai Už ir Prieš 
Evoliucijos Mokslą.

DAYTONO BYLOJ EINA žmogus vra mamalas (pien- parodo, iŠ kur gyvybe atsi- 
KARŠTI GINČAI.

Fanatikai nenori įsileisti 
mokslininkų į teismą.

Evoliucijos byla Daytone smarvę?” 
virto didžiausia kova tarpe °
mokslo ir tikybos. Valdžia*įui toj knygoj piešinį, evo- 
savo apkaltinimą užbaigė į liucijos medi, kur parodyta, 
vieną valandą. Jai čia daly- kokioj tvarkoj ėjo gyvybės 
kas trumpas ir aiškus. Įsta
tymas sako, kad mokyklose 
nevalia dėstyti tokio moks- si ui patikės, lai parėję namo 
lo, kuris aiškina žmogaus į jie pradės daryti juokus iš 
sutvėrimą kitaip negu šv eiit- tėvu tikybos, 
rastis, o liudininkai parodo, ‘‘Ar jus žinot, kad šitas 
kad mokytojas Scopes tokį i evoliucijos mokslas nepri
moksią dėstė. Vadinasi, Įsta- pažįsta stebuklų? Taip, evo- 
tymas yra peržengta^ ir liucijoj stebuklams nėra vie- 
daugiau jokių prirodymų tos. Gi Naujas ir Senas Tes- 
nereikia. * ‘’tamentai yra pilni stebuklų.

Bet gynėjai sako, kad tas Taigi, jei evoliucijos moks- 
istatymas yra kvailas, kad las yra teisingas, tai biblija 

_ ’ Ji teisybei ir su visais stebuklais turi pati
savaime nupulti.

, „_____ ! “Sulyg tų mokslininkų.
; dėstydamas žmogus visuomet kilo: jis 
teoriją* moki- niekad nebuvo nupuolęs ir 

_________ v_ , „„___. todel Išganytojas visai ne- 
vokatai stato visą eilę moks- buvo reikalingas. Jie netiki 
lininkų.________ * į Dievą, netiki Į Kristaus pri-

Fanatikai tam priešingi, sikėlimą, netiki i jokius ste- 
Valdžios advokatas (proku- buklus. Ir atvažia1ę čionai 
roras) Stewart iškėlęs ran- kažin iš kur jie nori ir mums 
kas į dangų ir visas drėbė- tą tikėjimą išplėšti, 
damas kaip asilas pradėjo 
rėkti visa gerkle, kad dorai 
Tennessee valstijai nereikia 
jokių mokslininkų ir nerei-_______
kia pragaištingų jų doktri- mokslas 
nu, kurios veda 
kelio 
gyvenimą.

Bryano argumentai prieš 
evoliuciją.

r* 
tiku lyderis, kuris atvažiavo 
į Daytoną savo lėšomis “gin
ti Dievą ir to miesto žmo
nes nuo bedievių užpuoli
mo,” pasakė ilgiausia ma- .. 
kalbą prieš ekspertu * isilei- e}°bucijos 
dimą. Jis vartojo visokias 
gudrybes. Jis žaidė ant tam
sių žmonių jausmu, ' 
mas jų miestą, jų dorą^ir tt., . , .,
ir užsipuldamas ant “bedie- su Pagyta Pjū
vių,” kurie atvažiavę kažin ’ ’ ......
iš kur nori čia apversti aukš 
tyn kojomis visą gyvenimą.

“Mes negalim įsileisti i ši-

ri. kad Dievas sutvėrė žmo-Įtetu Amerikoj, 
gų išdulkiu, tai tušti žc- Ti * “ * 
ožiai. Genėzis visai neparo- 
do, koks buvo to tvėrimo 
procesas.”

“Ar tamsta tiki, kad Die
vas sutvėrė žmogų taip, kaip 
kad dailydė padaro stalą?” 
klausė toliaus teisėjas. “Ir 
ar tamsta apskritai tiki, kad 
už tverybės darbo stovi Die- O M vas:

“Aš Į tai netikiu,” atsakė 
advokatas.

“Ar tamsta tiki, kad žmo
gus ir gyvulys yra bendros 
kilmės?”

“Gyvybė prasidėjo žemoj 
celes formoj. Tokio dalyko, 
kaip veislės, visai nėra. Tai 
yra nesąmonė. Yra tiktai 
skirtumai (diferencijos). 
Žmogus yra aukščiausis tu 
skirtumų pavyzdis.”

“Kur žmogus Įgyjo pro
tą?”

“Protą turi ne vienas 
žmogus. Daugelis žemesnių 
gyvūnų taip pat turi protą*, 
tik pas žmogų jis daugiau 
išsivystęs.”

“O kaip apie nemirtina 
sielą?” .

“Evoliucijos mokslas už
siima liktai organizmo klau
simu: užgrabinis gyveni
mas jam nerupi. Jei toks gy
venimas yra, tai teologija 
turėtų jį prirodyt.”

“Ar gyvuliai turi nemirti
ną dūšią?”

•‘•John Wesley sakė, kad 
turi. Indijonai taipgi tiki, 
kad turi. Bet aš tokių daly
kų nežinau,” užbaigė Dar- 
row.
Mokslas yra “prostitucija” 
ir “nuodai,” sako dievobai

mingas prokuroras.
Arthur Garfield Hays, vie

nas apgynėjų, padarė teisė
jui pastabą: “Argi akyvaiz- 
doj šitokių klausimų nemato 
jūsų malonybė, kad geriau
sia butų pasikvietus mokslo 
ekspertus?”

Teisėjas nieko ant to-ne- 
atsakė. Diskusijas uždarė 
prokuroras Stevvart, kuris 
labai apgailestavo, kad toks 

: didelis advokatas, kaip Dar- 
rov, stoja už tą “šmėklą” 
(evoliucijos mokslą), kuri 
“nuodingomis savo iltimis 
stengiasi sunaikinti kiekvie
ną krikščionybės diegą.” Ir 
jis pridūrė:

“Aš nesu evoliucininkas 
ir aš netikiu, kad žmogus iš
sivystė iš vienos celės su 
beždžione. Atidaryti šio tei
smo duris mokslo liudinin
kams butų didžiausia Ten- 
nessee valstijos teismų pros
titucija.”
Darrow stato teisėją moki- 

nio vieton.
Kad išaiškinus teisėjui, 

kas yra evoliucijos mokslas, 
Kitą dieną advokatas Dar- 
row pastatė zoologijos pro
fesorių Metcalfą, vieną rim

čių šito mokslo autori

tižiai. Genėzis visai neparo-
ĮVAIRIOS ŽINIOSivvbę, ji eina iš žemės, iš ne

organinės, negyvos medžia
gos. Visų pirma iš jos eina 
augmenįs; gyvūnai paskui 
ėda augmenis ir gamina 
maistą žmogui. Šita medžia
gos permaina iš žemės į aug
menis, iš augmenų Į gyvū
nus, o iš gyvūnų į žmogaus 
kūną, yra evoliucija.”

Skirtėjimas (diferencija- 
cija) tarp augmenų ir gyvū
nų paeina nuo to, kad jų 
maistas yra skirtingas, sakė 
zoologijos profesorius. Aug
menįs minta vandeniu ir 
žeme, tai yra tuo, kas prie 
jų ateina; jie patįs maisto ‘ 
jieškoti neina, ir todel pas 
juos neišsivysto judomieji 
(motoriniai) organai. Gyvū
nai gi bruzda ir jieško mais
to.

“O kur pirmutinė gyvybė 
prasidėjo? — vandeny, ar 
ant sausumos?’ paklausė 
teisėjas.

“Tikrai pasakyti butų 
sunku. Jos pradžia veikiau
sia buvo ant rubežiaus, tarp 
vandens ir sausžemio. Yra 
žinoma, kad per ilgą laiką 
ant sausžemio nebuvo jokios 
gyvybės, nei augmenų, nei 
gyvūnų. Visa gyvija buvo 
vandeny. Bet ar jos pradžia 
buvo tenai, ar atėjo nuo 
sausžemio, tai nėra da su
sekta. Tūli gyvūnai, kaip 
antai ruoniai ir banginiai 
yra sugrįžę nuo sausžemio į 
jūres, ką liudija jų plaučiai 
ir tas faktas, kad jie pri
klauso prie mamalų klasės.”

Čia advokatas Darrow4 
paprašė profesoriaus, kad 
jis plačiau paaiškintų, ką 
reiškia mamalas. Profeso
rius Metcalf atsakė, kad vi
si mamalai turi tam tikras 
charakteristikas, kurių netu
ri kiti gyvūnai. Visų pirma, 
visos motinos pas mamalus 
žindo vaikus savo pienu. 
Paskui, visi jie turi plaukų. 
Pagalios, visi jie turi nugar
kaulį, krutinę ir pečių kau
lus, ir prie to da yra visokių 
gilių (glands), kurių kiti 
gyvūnai visai neturi.

“Prie kokios klasės pri
klauso žmogus?”

“Žmogus priklauso prie 
pirminių (primates) klasės. 
Pirminiais yra skaitomi le- 
murai, vuodeguotos ir be- 

įvuodegės beždžionės, žmo- 
■ gus ir daugybė kitų gyvūnų, 
: kurių mes turime iškasę su- 
! akmenėjusius kaulus, kurie 
įneina tarp žmogaus ir bež
džionės.”

Kad žmogus yra išsivys
tęs evoliucijos keliu iš že
mesnių gyvūnų, apie tai nė
ra nei mažiausios abejonės, 
sakė profesorius; tas jau ki
škiai prirodyta; tik nėra da 
tikrai patirta,;; kokioj tvar
koj toji evoliuciją ėjo. Ant 

• žemės yra buvusių milžiniš-
|k>i permainų, laike kurių di- kltos P a"et°s’ ’ diliausiuose plotuose buvo

. “New York 
Times” korespondentas to
dėl pavadino teismo salę 
mokykla, ku»- teisėjas yra 
mokinio vietoj. Jis rašo: 
“šiandien po pietų Clarence 
Darrovv atidarė teisme mo
kyklą, kuomet jis pastatė 
ant liudytojo pagrindų pir
mutinį mokslininką. Moki
niu toj mokykloj yra pats 
teisėjas Raulston. Ir jei po
nui Darrow pasiseks išaiš
kint teisėjui, kad evoliucijoj 
yra šis tas Įdomaus, ir kad ji 
turi šiokų-tokių ryšių su šita 
byla, tai galimas daiktas, 
kad p. Darrov turės progos 
pamokinti ir visą prisaikin
tujų suolą (jury), kuris teis 
mokytoją Scopes dėl šito 
mokslo dėstymo jų vai
kams.”

Valdžios advokatas nori 
būt ignorantas.

■ Prokuroras tečiaus nenori 
šitom pamokom pasinaudo
ti. Jisai nenori apie evoliuci
ją nieko žinoti ir pareiškė, 
kad visas Rhea apskritis ne
norįs nieko apie tą mokslą 
girdėti.

Ir išrodo, kad valdžios 
advokatas nieko iš to nepa
simokins. Bet kai dėl teisėjo, 
tai Darrovv tikrai yra nusi
statęs ji apšviesti, sako 
“Kevv York Times” kores
pondentas. Ir jis priduria, 
kad teisėjas jau pradėjęs 
rodyt noro mokintis. Jisai 
klausėsi profesoriaus kalbos 
kaklą ištiesęs ir neuždarė 
teismo iki 5 valandos po pie
tų.

Kas yra evoliucija?
Kuomet pref. Metcalf bu

vo pakviestas paaiškinti tei
sėjui kas yra evoliucija, tai 
prisaikintujų suolas (jury) 
buvo iš teismo salės išvestas, 
kad neužsikrėstų pavojingo
mis evoliucijos teorijomis. 
Evoliucijos prasmę profeso
rius aiškino maždaug taip:

“Pati evoliucija ir evoliu
cijos teorijos yra fundamen
taliai skirtingi dalykai. Evo
liucijos faktas yra neginči
jamas. Bet teorijų apie evo
liuciją yra daug, ir tūlos jų 
gana naivios.

“Mes galime tiesiog pasa
kyt ir prirodyt, kad evoliu
cija yra įvykusi. Evoliueija 
reiškia permainą organizmo 
iš vieno pavidalo į kitą. Pa
vyzdžiui, kuomet iš kiauši
nio išsirita viščiukas ir išau
ga didelė višta, tai Įvyksta; 
evoliucija. Apskritai imant, j 
šitas žodis reiškia ištisą eilę 
permainų, kokios tik yra 
įvykusios arba vyksta ant 
žemės per šimtus milionų! 
metų.

“Evoliucija eina lygiai 
organiniame pasaulyje, kaip ’ 
ir neorganiniame. Kitaip sa-i 
kant, vystosi ir keičiasi ne-' 
tiktai gyvūnai, 
žemė ir visos 1~ 
Kalbant apie organinę gy-Į

t

GUMA LABAI PA
BRANGO.

Paskutinėmis dienomis 
labai pabrango žalioji guma 
(robas), kurios daug suvar
tojama automobilių ra
tams. Svaras neišdirbtos 
gumos dabar kainuoja apie 
$1.05. Gumos gamybą kont
roliuoja Anglijos knpital’S- 
tai, ir jie jos karną pakėlė.

’žindis). Kaip drįsta tie mok-įrado. Mokslas nori pradėti 
(slininkai statyti žmogų vie-. su evoliucija ir užbaigti su 
‘ fili Art 011 rcvrtv „Knis nieku. Apie Dievą iie v sai

nekalba. Jie išmeta Dievą is 
pasaulio.’’

Kada Bryanas užbaigė 
savo pamokslą, iš fanatiką 
tarpo salėje pasigirdo "A- 
men.” Tuomet nuo gynėjų 
stalo atsistojo jaunas vyras 
ir išėjęs i vidurį aslos atsi
stojo prieš Brvaną. tartum 
Dovidas prieš Galijotą. Tai 
buvo nevyorkietis advoka-. 
tas Malone.

“Mes čia susirinkom mir
tinai kovai,” tarė jisai atsa
kydamas Bryanui. kuris, 
priešinosi Įsileidimui moks
lininkų i teismą. “Nejaugi 
šitoj kovoj jus norėtumėt at
imti iš mus ginklus? Nejaugi 
jus norėtumėt pririšti kalti
namąjį žmogų prie lentos 
tiktai sau pasiliekant kar
dą?

“Teisybė baimės neturi. 
Teisybė nereikalauja nei 
istatvmu, nei valdžios galios 
savęs apsigynimui. Ir teisy
bė nereikalauja pono Brya
no užtarimo.

“Mes teisybės nesibijom. 
Mes esam Įsitikinę, kad mes 
einam su progresu. Bet štai 
kas bijosi’” sušuko Malone, 
durdamas pirštu i seni B;ya- 
ną. “Mes esam pasiryžę pa
sakyti čia visą teisybę, taip 
kaip mes ją suprantame. 
Mes turim teisę pastatyti 
čionai mokslo ekspertus ir 
parodyti, kad biblija i 
negali būt skaitoma mokslu. ’ 
Kogi ponas Bryanas bijosi? 
Jis čia sakė, kad evoliucijos 
mokslas gali išvesti žmones 
iš kelio, vaikus gali padaryti 
bedieviais. De! vaikų aš nei 
kiek nesibijau. Jie yra gal 
da išmintingesni, ęegu jų tė
vai. Štai, nelabai senai mes 
turėjome Pasaulinį Karą, 
per kurį buvo išskersta 20,- 
000.000 žmonių. Tai suau
gusių žmonių darbas. Civili- 
izacija negali tokiu žmonių 
i darbais didžiuotis. Duokit 
! vaikams daugiau ąpšvietos. 
neuždarykit grynam moks
lui durų, o tuomet tokios

čionai' kunigas IHinojaus valstijoj i Karštai jauno advokato viUIldl • -ir___ ___i i ! Vainai nranAin niršti

non eilėn su gyvuliais, kurie 
neturi dūšios, o turi tik

Čia Bryanas parodė teisė-

vystymasis, ir sako:
“Jei vaikai šitokiam mok-

lo, kuris aiškina žmogaus į jie pradės daryti juokus iš

“Ar jus žinot, kad šitas

jis prieštarauja 1 
mokslo patirtiems faktams. 
Ir kad parodžius, jog moky
tojas Scopes <” 
evoliucijos i 
niams neklydo, gynimo ad-

lininkų.

11'
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MINIA IŠVIJO iŠ MIESTO 
JAPONUS DARBININKUS

Toledo, Ore. — čia vra 
Pacific Spruce korporacijos 
medžio dirbtuvė, kur dirbo 
daug japonų darbininkų, šį • 
panedėlį apie 400 baltvei- 
džių minia suėmė tuos japo- • 
nūs, susodino juos am veži
mų, sukrovė jų mantą ir iš
gabenus už miestelio ribų 
paleido, kad eitų kur sau no
ri. Korporacijos privatinė 
policija tam priešinosi ir to
del priėjo prie muštynių, 
per kurias buvo sužeista ke
liolika žmonių ir minios va
dai vėliaus buvo areštuoti. 
Ar išvežti japonai sugrįžo, 
žinios nesako.

Darrow muša Bryano 
argumentus.

Laike savo kalbos Brya- 
nas pasakė, kad evoliucijos 
—vedąs mokinius 

žmones iš prie ištvirkimo, štai, girdi, 
. ir griauja užgrabini jr tie jauni Chicagos 

žydukai, Loeb ir Leopold, 
kuliuos Darrow yra gynęs, 

___ ........................ ! buvo evoliucijos šalininkai 
Senis Bryanas’,Tisu f ana- jr Pokaitę Nietzsches fi- 

___________ “ lozofijos paplovė kitą moki
ni.

Darrow pertraukė Brya- 
nui kalbą ir sušuko:

“Tai yra melas. Nietzsche
> nemokino. Gi 

tiedu mokiniai buvo nesvei
ko proto vaikėzai, ir dabar 

aiMn- uždaryti pamišėlių na- 
' muose. Taigi evoliucijos

tadarybe neturi nieko bend-
. ra. Aš jums galiu prirodyt, 

kad kunigų, kurie netiki Į 
_  * i evoliuciją, yra kur kas dau- 

tą teismą'kažkokį mofisli' giau kriminalistų. štai už neateik-ro
■ savaites po tų mokinių bylos sKeraynes gai neaisiKano.

iorv.diiiu į 1_____ .______ mr___ •____ __ j Karėtai iannn arK’nVf

nužudė savo moterį, kad ga-! kalbai pradėjo ploti 
lėtų apsivesti su kita. Ir jei Bryano fanatikai

i _x . i . Darrow aiškina savo
pažiūras.

Teisėjas Raulston, kuris 
! pats yra fanatikas ir kuni
gas, paklausė advokato Dar- 
row, ar jo doktrina apie evc 
liuciją sutinka su Genezių 
(taip vadinasi Maižiaus 
knyga apie pasaulio sutvė
rimą).

Darrow atsakė: “Pasak

ninkus, kurie jau
pasiryžę atvažiavo 
sunaikinti žmonių priimta
Įstatymą,” šaukė Bryanas. \ .

“Šitą Įstatymą priėmė šios ?.on> a,s jums Parodysiu de- į 
valstijos žmonės;’’tęsė jis kriminalistų|
toliau; “žmonės žinojo, ką ?n,t. kiekvieno evoliucijos. 
- - ■ j » r salininko prasižengėlio.

. Advokatas Malone irgi 
akėja Brvaną.

Fanatikas Bryanas da ne
norėjo pasiduoti. Jis ėmėsi 
kritikuoti mokslą toliau. 
Girdi:

“Mokslininkai jums ne

I

I

SUMAŽĖJO 182,000 FAR-
MERiy.

Žemdirbystės departa
mentas Washingtone skel
bia, kad per pereitus metus 
farmų gyventųjų skaičius 
Suvienytose Valstijose su
mažėjo 182,000 žmonių. : 
Farmeriai palieka savo f ar- ' 
mas ir traukia i miestus

Šitų Įstatymą priėmė šios 

u - -------- žinojo, ką
jie darė, ir jie žinojo apie tą 
mokslą, kurio jie nenorėję 
savo vaikų mokyti. Tafgi; 
mano draugai, *butų labai 
nedora kviesti čionai kažko
kius .mokslininkus, ir bandy
ti JŲ pagalba sunaikinti 
žmonių tikslą ir prirodinėti, 
kad tas mokslas, kurio tie į 
žmonės nekenčia, yra pui
kus dalykas ir kad visi turė
tų jam tikėti.”

Ir rodydamas į ginėjų pu- 
šę, šitas demagogas šaukė •

“Šitie žmonės nori ateiti, 
čionai su ekspertais ir itikin-i 
ii jūsų malonę (teisėją), kad 
tas Įstatymas neprivalėjo 
hut priimtas ir todėl nepri
valo būt vykinamas, čia ne 
vieta ekspertų liudymams. 
Mes turim gana liudymų 
knygoj. Ar čia vra toji kny
ga?”
■ Sako, evoliucija atmeta 
’ \ ■ stebuklus.
♦ Ir gavęs biologijos knygą, 
iš kurios mokytojas Scopes 
mokino vidurinės mokyklos 
(high school) mokinius, 
Bryanas kalbėjo:
- “Nedaro skirtumo, ar šita 
knyga yra Ąpšvietos Tary
bos užgirta, ar ne, ji yra 
priešinga įstatymui, ir nie
kas geriau apie tai nežinojo, 
Įcaip pats Scopes.. štai čia 
toji knyga, iš kurios yra mo
kinami jūsų vaikai,” kreipė
si Bryanas į susirinkusius 
Žmones. “Čifl pasakyta, kad
> j r
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Paveikslėlis parodo dvyliką prisaikintujų teisėjų (jury). kurie turės išspręst ar mokytojas Scopes yra ka 
aiškinimą mokiniams evoliucijos mokslo, ar ne.. Iš karės stovi šerifas R. B. Harris, o iš dešinės teisėjas J. Raulston

išnaikinta visokia gyvybė, 
todel sunku tiksliai nustaty
ti, kokioj vietoj ir kada ji 
prasidėjo. Yra tečiaus žino
ma, kad flora ir fauna (aug
mens ir gyvūnai) buvo jau 
kambrinėj gadynėj.”

“O kiek tai gali būt metų 
atgal?” paklausė teisėjas.

“Metais atsakyti šitokį 
klausimą sunku. Geologai 
žemės amžių metais niekuo
met neskaito. Jie skaito jį 
gadynėmis. Tečiaus galima 
spėti, kad tai buvo maždaug 
apie 600,000,000 metų at
gal.”

Teisėjas nusigando.
Fanatikui teisąjai, kuris 

■ tiki, kad Dievas sulipdė že
mę tiktai 6,000 metų atgal, 
taip kaip biblijoj yra pasa
kyta, šitokie dalykai pasiro
dė baisus. Jis pagalvojo, 
kad jeigu Įsileisti į teismą da 
daugiau mokslininkų ir leis
ti jiems kalbėti tenai kelias 
sąvaites prieš prisaikintujų 
suolą, tai visi liks “bedie
viais.” Ir pereito j. pėtnyčioj 
atėjęs į teismą išryto jis pra
nešė, kad jis nutai ęs mokslo 
ekspertų į teismą neįsileisti, liko be. darbo.

IŠTEKĖJO UŽ MIRUSIO 
VYRO.

Austrijos valdžia įnešė 
teisman bylą, kad panaiki
nus vienos moteriškės šliu- 
bą, kuri ištekėjo už mirusio 1 
vyro. Šitas nepaprastas atsi
tikimas turi šitokią istoriją: 
1920 metais Margarita Hie- 
rach ištekėjo už leitenanto 
Hieracho “per proeuram,” 
tai yra, paties jaunavedžio 
prie šliubo nebuvo, bet už jį 
atsistojo jo draugas. Šito
kie apsivedimai yra galimi 
kuomet viena ar kita pusė 
negali prie šliubo pribūti, o 
šitam atsitikime kalbamas 
leitenantas buvo rusų nelais
vėj Sibire. Bet dabar val
džia sužinojo, kad šliubo 
metu to leitenanto jau nebu
vo gyvo; jis buvo miręs jau 
6 mėnesiai pirm to, o šita 
moteris, kaipo karininko 
našlė, dabar ima iš valdžios 
pašalpą.

IŠMETA STRfiiKIERIUS
..V IŠ NAMŲ.

West Virginijoj sustrei
kavo West Virginia-Pitts,- 
burgh Coal Co. angliakasiai. 
Kompanija tuojaus įsake jų 
šeimynoms išsikraustyti iš 
jos namų. Unija kreipėsi į 
teismą,‘bet teismas palaikė , 
kapitalistų pusę. Ir 149 šeini, 
su mažais vaikais turi išsi- 
kraustyt iš namų. ' Uniją rū
pinsis pastatyti joms būdas, 
nes kitų namų, apart kom
panijos, toj apielinkėj nėra.

PAGROBĖ DARBININKU 
ALGAS.

Newarke aną subatą I ctu- 
ri ginkluoti banditai užpuo
lė Centrai Foundry kompa
nijos kasierių, kuris vežė 
darbininkų algoms $5,700, 
ir atėmę tuos pinigus pabė
go automobiliuje.
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TVANAS APSĖMĖ 
16,000 NAMŲ. *

Iš Korėjos sostinės Seulo 
pranešama, kad pietinėj 
Korėjos dalyje kilo tvanas, 
kuris apsėmė 16,000 namų.

SUDEGĖ POPIEROS 
DIRBTUVĖ.

Skowhegan, Me.—ši pa- 
nedėlĮ čia sudegė Savage 
>opieros dirbtuvė. Nuosto- 
iai apskaitomi Į $160,000. 
ieli šimtai darbininkų pasi-
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Kai skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. LIETUVIU JUDĖJIMAS

sr

BiNGHAMTON, N. Y. 
Musų miestas neatsilieka.

Binghamtonas tai yra ide
ališkas miestas. Nors čia lie
tus ių neperdidžiausia kolo
nija, bet visuomenės dar
buose toli pralenkia dideles 
lietuvių kolonijas, tokias 
kaip Scrantonas, paskiaus 
Wilkes Barre, Philadelphia 
ir daugelį kitų.

Nuo |sikurimo Nepriklau
somos Lietuvos, nebuvo tų 
metų, kad binghamtoniečiai 
ar šiokiu ar tokiu budu ne
būtų suteikę $100.00 Lietu
vos socialdemokratams.

Kad ir dabar: L. S. D. 
Partijos Rėmėjų Fondo Sky
rius turėjo pikniką ir pada
rė $20.50 pelno.

O d. Čiurlionio-Činiko 
draugiškose išleistuvėse, ku
rias buvo iškėlę dd. čižaus- 
kai, Vaitekūnas ir J. Ka
minskas, po pasikalbėjimų 
Įvairiais klausimais ir linkė
jimų, P. Balčiūnas patiekė 
sumanymą, kad reikalinga 
neužmiršti ir kovotojų už 
Lietuvos laisvę t y. social
demokratų. Svečiai mielai 
parėmė d. Balčiūno sumany
mą ir tuojaus ant vietos liko 
suaukauta $12.00. Tai yra 
puikus sumanymas ir pavyz- 
dis kitoms lietuvių kolioni- 
joms. Ir reikia pasakyti, kad 
d. C. parveš i Kauną viso 
$32.50. O Lietuvoje tas su
daro nemažai pinigų ir tas 
padės nulaužti ragus Lietu
vos fašistams — klerika
lams.

Gerb. Čiurlionis-Činikas 
ir B. Kaminskas išvyko Lie- 
tuvon liepos 9 d. su “Nau- : 
jienų” ekskursija laivu ' 
“Olimpic.” O iš Binghamto- 
no likosi išleisti liepos 6 d. 
Reikia pasakyti, kad Č., o 
pirmiaus d. K. buvo darb
štus vietos lietuvių darbuo
tojai, o ypatingai socialisti
niame judėjime.

Aukos surinktos draugiš
kame išleistuvių vakarėlyje, 
6 d. liepos. Aukojo po 
$1.00: A. Jakševičius, P. 
Balčiūnas, J. Degutis, P. B. 
Balčikonis, P. Adomaitis, T. 
Čižauskienė, Julius Bučins
kas, F. Vaitekūnas, M. Ur
bas, A. M. Čiurlionis-Čini
kas. $2.00 aukojo A. Char- 
no. Viso $12.00.

Visiems aukautojams iš
puola nuoširdus ačiū, o ypa
tingai iniciatoriui.
. liūto L. S. D. P. Rėmėjų 
F. Skyriaus pikniko pelnas 
$20.50. Viso d. čiurlioniui- 
Činikui likosi Įteikta $32.50. 
Litais bus 325. Tai puiki do
vana kovotojams už Lietu
vos laisvę.

P. B. Balčikonis.

ten dabar dedasi nepaprasti 
dalykai.

Trakai išeis lygiai 10.30 
v. ryto, nuo Kooperacijos 
krautuvės, 39 Portland st. 
Nepamirškite!

Praeitų sykį dėlei t roko 
buvo nesusipratimas. Kurie 
netekote kantrybės, teiksi
tės atleisti. Tikimės ateityje 
bus j laikų.

Kuopos Korespondentas.

LAWRENCE, MASS. 
Iš L. S. S. 61 kp. darbuotė*.

Sulaukę iš centro narystės 
knygeles, štampas ir iš 
Mass. valstijos čarterį, drau
gai sušaukė kuopos susirin
kimą ant 10 d. liepos. Pas 
susirinkusius draugus ūpas 
buvo labai geras ir visi buvo 
pilni energijos dirbti L. S. S. 
labui. Susirinkimą atidarė 
drg. Urbonas, kuris buvo iš-1 
rinktas ir susirinkimo vedė
ju. Vėliaus buvo L. S. S. 61 
kp. valdybos rinkimas. Iš-| 
rinkti šie draugai: J. Urbo
nas organizatorium, J. Sa
vinčius nutarimų raštininku, 
B. J. Vaitkunas finansų raš
tininku, F. Vareika iždinin
ku, J. Savulionis knygium. 
Išrinkus valdybą buvo priė
mimas naujų narių. Prisira
šė vienas.

Laike mitingo buvo pa
keltas klausimas apie Įvyki 
Lietuvos Seime birželio 20 
d. šių metų. Kadangi, sulyg 
laikraščių aprašymu, Lietu
vos klerikalai, turėdami Sei
me savo didžiiHną, pamynė 
po kojų šalies konstituciją, 
o opozicijos atstovus, gynu- 
sius liaudies teises, su poli
cijos pagelba išmetė iš Sei
mo laukan, todel L. S. S. 61 
kuopa rado reikalą išnešti 
protesto rezoliuciją prieš 
Lietuvos kademus.

Ant galo buvo apkalbėtas 
L. S. S. 61 kuopos platesnis 
veikimas. Kadangi užėjus 
vasaros karščiams visos or
ganizacijos atideda savo 
darbus ant rudens, todel ir 
L. S. S. 61 kuopa atidėjo 
platesnę darbuotę ant ru
dens. Susirinkimus nutartai 
laikyti paskutinę pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio. Norin
tieji prisirašyti prie kuopos 
draugai kviečiami kreiptis 

I prie kuopos komiteto arba 
j prie bile vieno L. S. S. 61 
kuopos nario. Prisirašyti ga
li kaip vyrai, taip ir moteris

< visi turi lygias tėises.
J. Savinčius.

L. S. S. 61 kp. sekr. i

nuo klerikalu inkvizicijos, 
r *

Bimba yra

Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

kaipo socialistas, neardau 
. ? darbo žmo- 

visai kitokios nių, bet kviečiu juos vieny- 
nuomonės, negu kiti laisvie- bėn. Aš tikiu, kad ir tie pa-

Kiek man yra žinoma, tai vienybės tarpe

141 METAI NUOLATINIO 
AUGIMO

r

i ASHLAND, PA.
Visokios naujienos.

I Darbai anglių kasyklose 
biskuti pagerėjo, dirbama 
pilną laiką. Turbut kasyklų 
savininkai nujaučia, kad 
streikas bus neišvengiamas, 
todėl skubina daugiau ang
lių pasigaminti. Angliaka
siai yra pasirižę streikuoti, 
jeigu jų reikalavimai nebus 
išpildyti. Visi sako, kad kaip 
cik ateis paskutinė diena

[rugpiučio, kurioje išsibaigia 
[kontraktas, tai angliakasiai 
apleis darbą, jeigu naujas 
kontraktas iki tam laikui 
nebus pasirašytas. Žmonės 
skubinasi prisipilti skiepus 
anglių, kad nereiktų žiemą 
šalčio'kęsti, jeigu streikas 
Įvyktų.

♦ # ♦

Jau ir pas mus atėjo tokia 
jmada, kad moterys pradėjo 
nuo vyrų bėgti. Pavyzdžiui, 
Elzbieta Rakauskienė ŠĮ pa
vasari apleido savo vyrą ir 
išvažiavo Į Rochesteri pas 
kriaučius pasismaginti. Mat, 
sakoma, kriaučiai esą sma-l 
gesni ir štarkesni už maine-, 
rius, nenusidirba tiek daug. į 
Ponia Giraitienė vos iš pro- : 
to neišsikraustė, kaip p. Gi- 
raitis su vaito pagelba at- 

Į skyrė jauniki nuo jos. Varg
šė moteris bliovė kai žal
margė veršio. Jonas Kras- 
nadamskis paliko savo mo
teli su šeimyna ir išsikraus- 
tė skersai kalną Į Miners- 
ville ir ten “singeliauja,” o 
vaikučiai su motina našlau
ja. Tai vis gėrimo pasekmės. 
Kita pora nevažiavo, kai ki
ti važiuoja, bet pėkšti “pa- 
runijo” —- tai ponia Šilienė 
su Beniu Gruzdžiu numar- 
šavo Į Homesville ir tenai 
sau gyvena. Ponas Šilas, pa
likęs gyvanašliu, burdavoja- 

Isi pas kitus žmones. Viršuj 
paminėti žmonės nėra kokie 

[“cicilikai” ar laisvamaniai, 
bet visi Girardvillės parapi- 
jonai, geri katalikai.

Girardvillės “kalakutas” 
džiaugiasi ir delnus trina, 
kad gavo vieną naują para- 
pijoną ir dar nebile koki, bet 
biznieri, kriaučių, kuris bu
vo gerokai apžėlęs ir kuni
gėlis gerokai pasivilnavo. 
Minėtas kriaučius per dau
geli metų buvo laisvamanis, 
platindavo “Kardą” ir kito
kius laisvus raštus. Bet vie
ną gražią dieną jo širdį už-Į 
kariavo skaistaveidė jauna) 
leidė, kuri ir nusitempė 
[kriaučių pas pliką “kalaku
tą,” kad surištų juos “neat
mezgamu mazgu.” Kunigas 
pamatęs, kad pas ji atėjo 
laisvamanis kriaučius, išsi
kalančio gerai savo žirkles 
ir kad kirpo, tai jau kirpo tą 
aviną! Apkirpęs pradėjo 

i c c -7i i._ _ *- iuu»o. ««xxo|kriaučiali švęstu vandeniu
' ’ ’. p’ ’-įvyks 2 dieną rugpiučio,[prausti. Užvis daugiausia)

Cambridge- . socialistai.'“Lietuvių Ąpšvietos Bend-f0niųbuvo,kaiplikis“kala- 
stropiai rengiasi prie suren-’ rovės Parke,” (Olympia kutas” bedievi kriaučių ' 

’Park). Man pasitaikė būti prausė. Pirmiausia pasi- 
■ pikniko rengimo komisijos klupdė ant kelių, pašėrė) 
j posėdyje, kur sužinojau, šventais sakramentais ir pa-i 
j kad šis S. L. A. 57 kp. meti- ėmęs švęsto vandens kad gi 
nis piknikas bus tekis, kokio pils kriaučiui už kalnieriaus, 
dar Worcestery nėra buvę, tai šis net pasikratė. Pamar- 
Programas bus labai platus, maliavęs lotyniškai kunigas 
ir žingeidus, nes jo išpildy- ir vėl kliūstelėjo šaltu van-: 
me dalyvaus Worcesterio deniu kriaučiui ant akių.' 
žvaigždutės: Endzeliutė, M. Kriaučius tik purtosi,

CAMBRIDGE, MASS.

WORCESTER, MASS. 
Šaunus piknikai.

Šią vasarą Worcesterio 
lietuvių organizacijos pa
rengė daug šaunių piknikų, 
bet užvis šauniausias turbut 
bus S. L. A. 57 kuopos, kuris . • 1 z-* « • .v.

Cambridge- . / socialistai ^Lietuvių Ąpšvietos Bend- fonių buvo, kai plikis “kala- ••z-'. •__ I i _ -~1 _ T9 Z Ii • *1 • »• • 1 •
gimo masinio susirinkimo 
užprotestavimui prieš Lie
tuvos klerikalų valdžią, kuri 
pasirĮšo sutrempti Lietuvos 
konstitucijos likučius ir jos 
vietoj rengiasi Įtaisyti kar
tuves.

Atvėsus drūi L. S. S. 71 
kp. rengiasi prie perstatymo) 
keliato teatrališkų veikalų. 
Kai kuriuos jau pradeda 
mokintis. Pirmiausia turbut 
bus sulošta keturių veiksmų 
drama “Valkata.” Netrukus 
po to rengiamasi perstatyti 
dvidešimto šimtmečio ko
mediją “Doros Brigada” ir 
“Penktas Prisakymas.”

Cambridgiečiai, nepa
mirškite socialistų pikniko, 
kuris atsibus 26 liepos ant 
Aleko farmos, Norwood, 
Mass. Rodosi tai bus pasku
tinis socialistų piknikas ŠĮ 
sezoną, apart išvažiavimo 
ant jūrių, kuris Įvyks vėliau.

Šiame piknike apart visko
i__ : r
filis nuotikius Lietuvoje, O

Tumosiutė, E. Stankiutė 
(Jankauskienė), jaunas 
smuikininkas Gilius iš Web- 
ster, Mass., Worcesterio be- 
nų lyderiai — Našukaitis ir 
Bliudžius, ir kiti, kurių var
dų nenugirdau. Prie viso to, 
bus daug juokingų dalykų. 
Bus visiems gerai žinomas 
juokdarys “Charlie Chap- 
lin” su savo leide.

Programui pasibaigus ko
misija rengiasi svečius pa
vaišinti, surengdama tam 
tikslui “tautišką vakarienę.” 
Valgiai busią tikrai lietu vis- d a nors 
ki: švieži kilbasai su j’au- 
nais kopūstais ir žemaitiš- 

bus ir prakalba apie vėliau- kas alus.

, tik 
kratosi, kai tikras avinas. 
Davatkos žiūrėdamos i tą 
procesiją tik šnypščia, tik 
juokiasi, kaip kunigėlis lais
vamani maudo. Numazgo
tas nuo nuodėmių ir surištas 
“neatmezgamu mazgu,” 
kriaučius pasižadėjo dau
giau nebęgriešyti ir iš baž
nyčios ir kunigų juokų ne
dalyti.

Dabar davatkos džiau
giasi, kad jų kunigėlis moka 
bedievius prausti. Jos pra
našauja, kad ir Levinską ka- 
J------- 1 nuprausiąs, jeigu ne
gyvą, taHbent numirusĮ.

Kam, kam, bet tokiam lai
svamaniui ir dar laisvinių

Kazio Vaikas, komunistiškų pažiūrų kriau-

Kuomet jus padėsite savo pinigus čio
nai, jie bus apsaugoti tokio banko, ku
ris tarnauja Bostono žmonėms net nuo 
17&1 metu. Suvirę 50,000 vyrų, moterų 
ir vaikų laiko savo pinigus First Natio- 
nal Banke. Toji skaitlinė auga didyn 
kas metai. Su $5 galite pradėt taupy
mą šiandien.

7FI R ST
NATIONAL BANK of

BOSTON
1'84 1 9 2 5

North End Office
260 Hanover St. Boston

čiui yra didelė gėda iki to
kio nusižeminimo dasileisti, 
kad klūpoti prieš pliką “ka
lakutą” ir laižyti jo skarma
lus. Laisvamanis.

čiai, bet kadangi jis pats ir 
jo pati turi “Laisvės” pa
stogėj gerą darbą, tai jiems 
ir tarnauja. Jam labai pri
tinka šita lietuvių patarlė: 
“Kur šuva laka, ten ir loja.”

Nesenai komunistai va
dindavo socialistus “genero
lais be armijos,” o dabar pa
tis tokiais paliko. Žmonės 
pamatė jų viliugingus dar
bus ir daugiau paskui juos 
neseka. Lygietis.

tis žmonės, kurie gavo pirtį, 
užsirašys pas mane “Kelei
vi,” kuri skaitydami atskirs 
blogą nuo gero ir pasiliks 
susipratusiais darbininkais.

A. Vilkišu.
Nuo Redakcijos. Sekan

čiame “Keleivio” numeryje 
tilps ilgoka korespondencija 
apie Norwoodo biznierius.

NAUJAS PASAULIO 
GALAS.

Kriukai, Šakių aps. Kriu
kuose dar yra užsilikus ma
rijavitų organizacija, kuriai 
vadovauja kun. Tulaba. Š. 
m. birželio mėn. marijavitų 
pasekėjai gavo laišką iš ma
rijavitų kun. lietuvio Grin
kevičiaus, kuris dabar gyve
na lenkų pusėj. Laiško nuo
rašas platinamas Kriukų 
apylinkėje. Tame laiške sa
koma, kad dabar tikrai atė
jęs pasaulio galas. Pasaulis 
žusiąs nuo ugnies tvano. Pir
miausia busianti sudeginta 
Varsa va. Liksią gyvi tik tie, 
kurie busią surašyti marija
vitų gyvenimo knygoje. Gy
viems duosią po kokį valaką 
žemės apie Plocką (Lenki
joj). Lietuviai irgi gausią 
tos žemės ir dar prie daikto. 
Laiške pripasakota ir dau
giau nesąmonių: esą Kristus 
pas Romos katalikus jau 
neinąs, o pasiliekąs Plocke, 
marijavitų šventovėje ir jų 
bažnyčioje. Grinkevičius 
taip pat prašo “apibėgti” jo 
gimines apie Marijampolę ir 
paraginti, kad tie susirašy
tų i ‘‘gyvųjų knygą.” Durna- 
voja sau žmonęs ir tiek.

LAWRENCE, MASS.
Protesto rezoliucija prieš 

klerikalų despotizmą 
Lietuvoj.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 61 kuopa savo susirinki
me, laikytame 10 d. liepos, 
L. U. Kliubo Svetainėje, nu
tarė išnešti sekančią rezoliu
ciją deliai Įvykių 20 d. bir
želio Lietuvos Seime.

Kadangi Lietuvos kleri
kalai, turėdami didžiumą 
atstovų Seime, Įvedė tenai 
savo diktatūrą ir su policijos 
pagelba prašalino iš Seimo 
opozicijos atstovus, gynu- 
sius Lietuvos liaudies teises 
ir paskui patis vieni priėmė 
Įstatymus, varžančius žo
džio, spaudos ir susirinki
mų laisvę,

Todel mes protestuojame 
prieš šitokĮ Lietuvos kleri
kalų smurtą ir piktinamės 
tais Įstatymais, kuriuos jie 
patįs vieni priėmė prieš vi
sos Lietuvos liaudies norą.

Mes pasižadam visais ga
limais budais remti Lietuvos 
Socialdemokratų Partiją ir 
kitas pažangias organizaci
jas, kurios stos ginti musų 
bočių prakaitu ir krauju ap
laistytą Lietuvą žemelę nuo 
klerikalų despotizmo.
Užuojautos rezoliucija Lie
tuvos Seimo atstovams drg.

Bieliniui, Dr. Griniui ir 
Lapinskui.

Garbė jums, nenuilstan- 
tieji kovotojai, kad drąsiai 
ginate Lietuvos liaudies rei
kalus prieš Įsigalėjusį Lietu
voj klerikalizmą. Jūsų drą
sos ir pasirižimo nesulaužė 
caro despotizmas, todel pa
sitikime, kad jus atsilaiky
site ir prieš pasimojusi ant 
Lietuvos liaudies teisių juo
dąjį klerikalizmą. Garbė 
jums, kad parodėt vyrišką 
drąsą Lietuvos Seimo rū
muose 20 d. birželio, kuomet 
prieš jumis atsistojo gink
luota klerikalų policija. 
Nors mes esame toli už ju- 

: rių, bet musų mintys su ju
mis. Mes pasižadam teikti 
jums moralę ir materiale 
pageibą jūsų kovoje su juo
duoju klerikalizmu, pasimo- 
jusiu ant Lietuvos liaudies 
teisių.

L. S. S. 61 kp. komitetas: 
J. Urbonas, pirm.,
J. Savinčius, užr. sekr.,
B. J. Vaitkunas, fin. sekr., 
F. Vareika, iždin.

mą krašto konstitucijos, ir 
tapo—

Nutarta išspausdinti 
“Moksleivių Keliuose” šią 
rezoliuciją ir pasiųsti kelias 
kopijas kitiems pažangie
siems Amerikos lietuvių lai
kraščiams perspausdinti.

Po rezoliucija pasirašo 
LMSA. 2 kp. valdyba:
M. Šileikis, pirm. 
J. Lapaitis, rašt.,
N. Dubauskas, ižd.

CHICAGO, ILL.
Protesto rezoliucija prieš 

krikščionių demokratų 
smurtą Lietuvos Seime.
Lietuviu Moksleiviu Susi-: 

vienijimo Amerikoje 2 kuo
pos laikytame susirinkime, 
liepos ii d., 1925, ŠileikioĮ 
studijoj, Chicago, III., tapo: 

j nutarta užprotestuoti prieš 
‘Lietuvos krikščionių demo- 
Įkratų neteisėtą pasielgimą,' 
'policijos pagalba išmetant Tų prakalbos. Jie tas prakal- 
opozicijos atstovus iš posė-! bas garsino labai plačiai, 
d žiu salės ir paverčiant gar-;bet pasekmes turėjo visai 
bingą vietą policijos nuova-! menkas. Susirinko išviso
da. Į apie 28 ypatos, priskaitant

Nors moksleiviai, priklau-' ir patį “Laisvės” štabą. Bu
šą LMSA. 2 kuopai, nesikiša) vo garsinta, kad kalbės Pru- 
| kasdieninę politiką, bet,: seika ir Tauras, bet kalbėjo 
matydami šitokį nepateisi- Mizara ir Bimba. Pirmasis 
namą viešpatavimą vienos) kalbėtojas išgyrė komunis- 
partijos, ir norėjimą suvar- tus ir nupeikė socialistus, 
žyti Lietuvoj spaudos ir su-. Kalbėdamas apie socialistus 
sirinkimų laisvę, mes griež-1 Mizara graibėsi kaip nere
tai protestuojame ir kvie-: gvs apie tvorą. Pasirodo,

lizmą, kaip ilgaveidė apie

BROOKLYN, N. Y.
Iš komunistų prakalbų.
Liepos 6 d. “Laisvės” šta

bo svetainėje buvo komunis-
I

čiame visas pažangiąsias or- kad jis tiek žino apie socia- 
ganizacijas protestuoti; lizmą, kaip ilgaveidė apie

• Kadangi krikščionys de- geografiją, 
mokratai, pašalinę iš Seimo ’•
salės smurto budu socialde- rė Lietuvos klerikalų dikta- 
mokratų ir valstiečių liaudi- toriškus žygius Seime ir pa-

4-z-. v»zx n z-. 1 r A i «-» ♦■v* z"x

Bimba kalbėdamas užgy- 1

Redakcijos Atsakymai
Nežinančiam. Žmogus, 

kuris labai daug pats apie 
save kalba, kuris save stato 
augščiau už kitus, paprastai 
yra vadinamas egoistu. Tai
gi egoizmas yra saumylystė.

J. E-šiui. Kur yra A. Gar- 
bukas, mes irgi nežinom. 
Jau antri metai, kaip jis ne- 
prisiunčia “Keleiviui” nei 
eilių, nei pastabėlių.
• Pittsburgiečiui. Kores

pondencija apie sandariečių 
pikniką jau tilpo. Jus trupu
ti pasivėlinot.

Visiems. Kurių raštai ne
tilpo šiame “Keleivio” nu
meryje, tilps sekančiuose.

ninku atstovus, pervarė ista-‘ tarė savo pasekėjams ne- 
tymą savo balsų didžiuma, remti nei Lietuvos socialde- 
tai mes negalime tylėti, ma- mokratų, nei liaudininkų, 
tydami mindžiojimą demo-1 kurie, anot Bimbos, dabar 
kratybės principų ir laužy- rinks aukas apsigynimui

Iš kairės i dešinę: Profesorius Fay Cooper Cole, Dean Shailer 
Mathews ir Prof. Ellsworth Faris. 
liudyt Scopes’o byloj, bet teisėjas jų neprileido.
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NORWOOD, MASS. 
Viešas pareikima*.

“Keleivio” No. 28 tūlas 
korespondentas iš Norvvoo- 
do užkure pirti tūliems Nor- 
\voodo prasižengėliams. Tie 

Į žmonės, kai karštu vande- 
; niu apipilti, pradėjo šokinė- 
j ti ir teirautis, kas tą kores- 
i pondenciją parašė. Kadan
gi aš, žemiau pasirašęs, esu 
socialistas ir “Keleivio” pla
tintojas, ta<I daugelis spren
džia, jog minėtą korespon
denciją parašiau aš. šiuomi 
viešai pareiškiu, jog minėti 
žmonės man nėra ganėtinai 
žinomi ir ne aš apie juos ra
šiau. Jiems pirtį užkure kas 
kitas, kuris juos geriau pa
žysta.

šitą pareiškimą darau ne 
šitie mokslo vyrai turėjo todėl, kad bijočiau tų žmo

nių rūstybės. Visai ne. Aš,

Nusipirkit knygą vardu: 

“KAS YRA RUSU SO 
VfERJ RESPUBLIKA?”

Išleista Lietuvos Social
demokratų Partijos.

Knygos turinys susideda 
iš sekamų skyrių:

1. Įžanga.
2. Vadinamoji Proletaria

to Diktatūra.
3. Komunistų Partijos 

Diktatūra.
4. Pasaulio Socialistinė 

Revoliucija.
5. Atgal Į Kapitalizmą.
6. Bendrosios Išvados.
Šituose keliuose straips

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

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

Kaina tik 20 centų.
Prisiųskite du dešimtuku 

laiške arba štampų už 20 
centų “Keleivio” redakci
jai, ir tuojaus gausite “Kas 
Žra R#sų Sovietų Respubli- 

a.” 4
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Partinio Kailio Reika 
lūs Beginant

Reakcija ir spaudos lais- Į Ar jie supranta, tie Seimo 
vė, nors ji butų ir menkiau- Josiukai ir Jočiai, kad bir- 
sia, yra du nesutaikomu da- želio 20 d. bus nenuplauna- 
lyku. Reakcijos karalystė ma gėda jiems ir visai jų 
patamsio ir grabo tyla, kuri ■ klerikališkajai kartai, kad 

liaudies atstovybės idėjos 
paniekinimo jiems šalis ne
dovanos. Bet jie ir veido ne
turi. Jų veidas jau senai yra 
po kun. Vailokaičio sutonu. 
Bet netam 20 metų atgal ge
riausieji Lietuvos sūnus, en
tuziastingas jaunimas kovo
jo ir žuvo dėl Lietuvos liau
dies teisių — kad jas min
džiotų žmonės, kurių valsty
binė išmintis neina toliau 
policianto kumšties ir kuni
go botago...

Šiais “ženklais” nelaimė- 
sit, ponai!

Seime birželio 20 d. aiš-1vas plačiau 
kiai parodė, kad klerikalai!Jungtinėmis 
pasiryžę eiti prievartos ke
liu, nesiskaitydami nė su 
kuo.

Taip visuomet dalydavo 
reakcija. Bet taipgi visuo
met ji nepastebėdavo ran-

retkarčiais tik ardoma jos 
smaugiamųjų aukų riksmu. 
Todėl nėra ko stebėtis, kad 
reakcijos gaivalui užviešpa
tavus šalyje — jis visą savo 
dėmesį kreipia į tai, kad pir
miausiai užgesinti visuome
nės sąžinės šviesos spindulį 
—spaudą.

Istorijoje mes galime ras
ti tam tūkstančius pavyz
džių.

Ir pas mus, Lietuvoj, pra
ėjus pirmosioms romantiz
mo dienoms ir klerikalams 
paėmus valdžią į savo ran
kas — pažangiajai spaudai 
atėjo sunkios dienos.

Nuolatinis traukimas teis
man, bausmės be teismo ir 
rimtos priežasties pasipylė 
kaip iš gausybės rago.

Bet ir to buvo mažai musų 
reakcijos šulams. Ruošda
miesi falsifikuoti rinkimus į 
Seimą jie sumanė pakeisti 
spaudos įstatymą taip, kad 
sudalyti pažangiajai spau
dai nepakenčiamą padėtį, 
kad ji priversta butų dėti 
tiktai “Eltos” telegramas, 
arba visai nieko nerašyti. 
Laikantis tik ką priimto ' 
spaudos įstatymo pakeitimo ' 
apskrities viršininkai galės 
dėl kiekvieno menkniekio, 
arba visai be jokio stabdyti 
ir trukdyti laikraščių ėjimą.

Žinant gi musų krikščio
niškų apskrities viršininkų 
papročius, galima įsivaiz
duoti kas gali atsitikti. Juk 
negalima bus parašyti, duo
kim ir apie tai, kad ir garsus 
atstovas Jočys galų gale su
silaukė, anot “L. Ž.,” skam
baus antausio. Negalima bus 
net paminėti, kad Lietuva 
valdyti daug sunkiau, negu 
būti visų užmirštu adv. Eže
rėliuose. Visame kame ap
skrities viršininkai gali rasti 
pakankamai nusižengimo 
žymių, laikinai sustabdyti 
laikraštį ir perduoti bylą 
Taikos teisėjui.

Artinantis rinkimams, ka
da turėjo būti visapusiai nu
šviesta “musų ponų” dar
buotė ir įvertinta pragaiš
tinga klerikalų politika, jie 
nutarė užčiaupti bumą pa
žangiajai spaudai.

Jie griebėsi paskutinės 
priemonės, gelbėti savo kas
tos — luomo ir asmens gero-, 
vę.

Jie puikiai žino, kad saly 
jau pakankamai susitaupei 
aštrios neapykantos prieš 
viduramžio rėžimą, prieš 
nuolatinį pačių jų rašytų į- 
statymų laužymą, prieš ty
čiojimąsi iš pačios laisvės iri 
demokratybės esmės.

Skęstantis stveriasi šiau- j 
delio. Šmulkščiai, Drauge-, 
liai, Bistrai jaučia tikrai zo-‘ 
ologinę rytojaus baimę ir į 
todėl jie žūt būt nusprendė 
pastatyti iš savo įstatymų 
pakeitimų užtvarą, kunigi
jos patamsių karalystei ap
ginti. ‘ i

Seime jie karščiuotai dar
bavosi, kunu ir protu tingus 
dvasios klebonai ir varga- 
mistros iki vėlyvos nakties 
išsėdėjo ir priėmę spaudos 
ir susirinkimų naikinimo 
įstatymus, įvedė mirties 
bausmę ir lengvai atsidusę 
nuėjo namon poteriauti.

Kailio reikalas buvo pa
statytas už viską aukščiau.

Protestavusią opoziciją 
jie išmetė iš Seimo salės 
ginkluotos policijos pagal
ba.

Kas jiems Seimo atstovo 
neliečiamybė, kas jiems Sei
mo rūmų ir salės neliečiamy
bė? Jie viską pasiryžę pa
versti policijos nuovada, bet 
tik valdžios pyrago neišleis
ti iš plačios burnos

KELEIVIS
sistema, po kelerių metų po- nė pasieksianti prieškarinio i 
karinio krizių, yra žymiai didumo, nors šiais metais 
sustiprėjusi ir pagerinusi sa- dar yra žymaus skirtumo I 
vo padėtį, bet. Rykovo nuo-Špizo pramonė 1923 m. da-1 
mone, tas pagerėjimas nega- vusi po 10 svarų kiekvienam' Birželio 20 dieną, 1925 
Ii būti ilgalaikis. Paliesda- gyventojui, tuo tarpu kai metuose, musų tėvynėje Lie- 
mas SSSR santikius su kito- prieš karą siekusi 72 svarų, tuvoje tapo sugrąžintas ca- 
mis valstybėmis Rykovas Apie raudonosios armi- ’į^mas, despotizmas, katali- 
nurodė, kad pasaulis žiuri jos padėtį pranešė Frazė? kiška diktatūra.

. . ___ t Lietuvos katalikai, kurie
mis akimis: kaip i revoliucb pinti militarines pajėgas at- iš principo nėra nei republi-

VISI PULKAN LIETUVOS LAISVĘ GINTI!

Rykovas ~ ” r* ” * ** /irnn« - - - z — --—
kad pasaulis žiuri jos padėtį pranešė Frazė kiška diktatūra, 

į Sovietų Rusiją dvejopo- nurodydamas į reikalą stip?' 

nį lizdą ir kaip i ekonomini sižiurint į nuolat didėianti 
faktorių. Atskirų valstybių ---- •_». . . ‘
nusistatymas SSSR atžvil
giu pareinąs iš to. katrą iš tų 
dviejų momentų pasiren
kanti kiekviena valstybė pa
čiu svarbiausiuoju.

Skolų klausimu Rykovas šiuo laiku vyriausybės5 poli- 
pareiškė, kad SSSR caro tikos linijų nenustato, bet 
skolų nepripažįstanti ir ne- tik jas patvirtina, šiais me-

kitų valstybių ginklavimąsi? 
Neliečiant visų kitų pra

nešimų, tenka dėl tokių kon
gresų reikšmės ir jų vaidme
niu Sovietų Rusijos gyveni
me nurodyti, kad kongresai

i ir ne- tik jas patvirtina, šiais me- 
pripažinsianti. bet neatsisa- tais kongrese laikyti ‘prane- 

simai pasižymėjo ramiu to- 
bės susikalbėti tuo klausimu nu, kas turėjo padalyti vi
su suinteresuotomis .... ........
bėmis, padedant pagrindan 
tarpusavį naudingumą.

Iš atskirų valstybių Ryko- 
sustojo ties 
Valstybėmis, _ _____
kad jos turi sijose nedalyvavo. Tas reiš-

kanti nuo faktinės galinu*

valsty- sur gero įspūdžio.
Baigiant reikia dar at

kreipti akį į tai, kad Trockis, 
nors jau yra grįžęs iš Kau
kazo “gydymosi,” niekur 
nei pranešimuose, nei komi-

nurodvdamas, 1
daug nuostolių, nepripazin- kia, kad dar jo dalyvavimas 
damos » 
Francuzija, 
nusivylimo 

I F "Ir* *
uivv ji ucuaoutrucučį v u l an- - , ,
kosant sienos, kuri rašė bib- J13”}1..skokl problema: 
lijinius žodžius. -

Gal jų dar neužmiršo “su- 
pasaulėję” kunigai Krupa- 
vičiai, Šmulkščiai ir Vailo- nialŲS 
kaičiai. U. Vr. į

- -------------  ---- = lietuviai, latviai.
IS SSSR SOVIETŲ 
TREČIOJO KON

GRESO.

SSSR de jure: ties vyriausybėj nėra galutinai
pareikšdamas išspręstas. Tas klausimas 
susidariusiais g; ‘ 

kuriuos sunki- per partijos susirinkimą.
M. Bagdonas.

konai nei demokratai ir tik
tai liaudies apgavimui vadi- 

• //• M _ A A — —■naši “I 
kratais'’
Seimą savo diktatūrą ir už- 
gyrė įstatymą, kuriuo Seimo 
mažumos atstovams, valstie
čiams liaudininkams ir so
cialdemokratams, leidžiama 
kalbėti vos penkias minutas, 
kur reikalinga kalbėti taip 
ilgai, kiek reikalauja apkal
bamasis dalykas — taigi be 
aprubežiavimo — kaip tai 
yra viso svieto parlamen
tuose, kongresuose ir sei
muose, ko neapkenčia Lie
tuvos katalikai. Mat, Seimo 
atstovų visos kalbos būna 
užprotokoluotos ir publi
kuojamos, eina istorijon, 
liaudis jas skaito ir mąsto— 
mato, kas gerina jų būvį,

krikščionimis demo- 
įvedė į Lietuvos

mausimas u..,,, itr •u.1” nalės paaiškėti tiktai rudeni -t toina jų įeikalUu, o tas 
er nartiios susirinkimą ' Y,lskas katalikams neapken-

SSSR reiškia: “Sąjunga 
Socialistinių Sovietinių Res
publikų.’’ Taip oficialiai da
bai- vadina save bolševikų 
Rusija.

Taigi šiomis dienomis 
Maskvoje buvo 3-čias šitos 
SSSR sovietų kongresas. 
Kongrese dalyvavo 2,216 
delegatų, iš kurių 1,553 tu
rėjo sprendžiamąjį balsą, o 
663 tik patariamąjį. Šis kon
gresas buvo gausingiausias 
•iš visų buvusiųjų. Į prezidiu
mą buvo išrinkta 75 nariai, 
kurių tarpe visi žymesnieji 
sovietų veikėjai, kaip antai, 
Bucharinas, Dzeržinskis, Zi- 
novjevas, Kalininas, Ka- 
menevas, Rykovas, Stalinas, 
Trockis, Sokolnikovas, Fru-< 
ze ir kiti.

' Kongreso pradžioj į SSSR 
''sudėtį buvo priimtos naujos 
Turkmenistano ir Uzbekis
tano respublikos.

Pirmąjį pranešimą apie 
sovietų vyriausybės veikimą 
laikė komisarų tarybos pir
mininkas Rykovas. Jis pla
čiai palietė SSSR užsienio ir 
vidaus politiką.

Kalbėdamas užsienių po
litikos klausimu Rykovas 

'pastebėjo, kad kapitalistinė 
i ______________________________________

ties 
1 Lenkija, konstatuodamas
'faktą, kad SSSR ir Lenkijos 
santikiai nesą visiškai nor- 
___^s, ir ties Pabaltės vals

tybėmis, atkreipdamas dė
mesį i tai, kad, esą. lenkai, 

estai ir 
suomiai turi skaitytis su tuo 

i kad jokia kita Rusijos vy
riausybė, be sovietų, ne tik 
nepaisytų jų nepriklauso
mybės, bet prie pirmos pro
gos ją panaikintų.

Baigdamas užsienių poli
tikos apžvalgą Rykovas pa
lietė ir pastangas sudalyti 
militarini frontą prieš So
vietų Rusiją.

Patiekdamas vidaus poli
tikos apžvalgą, Rykovas, be 
kitų specialinių dalykų, pa
žymėjo faktą, kad darbinin
kų ir ūkininkų bendradar
biavimas augąs ir stiprėjąs, 
ir kad šviesuomenė prade
danti eiti drauge su sovie
tais.

Užsienių politikos klausi
mais padarė pranešimą už
sienių reikalų komisaras Či- 
čėrinas, kurs savo praneši
me mėgino šiek tiek sušvel- 
mvti Rvkovo kalbą dėl santi- 
kių su Prancūzija, ir, palies
damas santikius su Anglija, 
pareiškė SSSR sutikimą su 
Anglijos reikalavimu nu
traukti propagandą, bet tik 
per oficialinius organus, ne- 
siimant atsakomybės už at
skirų komunistų darbus.

Pramonės padėti išdėstė 
Dzeržinskis. Pažymėjęs I 
smarkų pramonės augimą 
paskutiniuoju laiku, Dzer
žinskis parodė vilties, kad 
po dviejų-trijų metų pramo-

čiama — ir jie padarė tai, 
kad liaudis nieko nežinotų, 
kas dedasi Seime, apart

LIKIMO IRONIJA. dau^bėt nelepinu įstaty- '*'**••'*’• nių ir mokesnių,dėl kurių ne
galėjimo sumokėti katalikiš- 

ra- koji valdžia parduoda pas
kutinę žmogaus karvutę ar

‘ Lietuvos Ūkininkas”
šo: ____ _____

Kuomet birž. 20 d. iš Sei- melteliuką?
mo buvo žiauriai šalinami 
atst. Grinius, Lapinskas ir 
Bielinis, tai balsuojant už jų 
išmetimą kademams, su jais 
kartu balsavo ūkininkų są
jungos neskiriama dalis ka
zokas Jerinas. Rusams kazo
kams, Jerino tėvynainiams, 
Lietuvoj viešpataujant, Bie
linis už lietuviškos spaudos 
platinimą sėdėjo Sibiro ka- 
targoje. Lapinskas ir Gri
nius taip pat už spau
dos platinimą ir lietu
vių tautiškos sąmonės gaivi
nimą atvėjų-atvėjais sėdėjo 
kalėjimuose, buvo persekio
jami, sekami. Ir štai, nepri
klausomos Lietuvos Seime, 
kada tiems patiems kovoto
jams veteranams Griniui, 
Lapinskui ir Bieliniui vėl 

: teko ginti spaudos laisvę, už 
; jų išmetimą iš Seimo balsa
vo kazokas Jerinas, dabar 
jau lietuviškos ūkininkų są
jungos frakcijos narys!
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Ir priešingai, kada Seime 
kalba katalikai, tai kalba be 
aprubežiavimo.

Suvaržymas Seimo atsto
vams kalbėjimo laiko pen
kioms minutoms reiškia atė
mimas jų balso. Kurie atsto
vai prirodė kenksmingumą 
tokio suvaržymo, tuos išve
dė iš Seimo su policija — 
Dr. K. Grinių, P. Lapinską 
ir K. Bielinį. ‘

Tokiu budu Lietuvos ka
talikiškoji didžiuma pasta
tė Lietuvą viso svieto išjuo
kimui.

Seimo katalikiškoji di-

džiuma atmetė ir Lietuvos 
Konstituciją, kuri gvaran- 
tuoja susirinkimų, žodžio 
ir spaudos laisvę. Susirinki- 
mų-mitingų valstiečiams 
liaudininkams ir socialde
mokratams nebus leidžiama 
daryti be viršininko leidimo, 
kuris visados išras priežas
tis neleisti ir neklausančius 
savo nuožiūra baus — be 
teismo. Kalbėtojai negaus 
žodžio, kurie neturės klebo
no rekomendacijos. Apskri
ties ar miesto viršininkai, 
turės teisę cenzūruoti laik
raštį, sulaikyti laikraščio 
spausdinimą ir išsiutinėji- 
mą ir bausti “prasižengu
sius” sulyg savo katalikiško 
supratimo.

Už tos katalikiškos Seimo 
didžiumos stovi visa Lietu
vos kunigija, kaipo diktato
rius, kurios “pildomasis ko
mitetas” yra vadinamas 
“katalikų centru’’. “Katali
kų centras” turi savo “sei
mą” Ožeškienės gatvėje, 
kur yra viskas nutariama 
Lietuvos nelaimėms didinti, 
ir kas paskiaus paduodama 
Seimo didžiumai patvirtinti 
be diskusijų.

Nusikračius carizmo, 
mušus bermontininkus su 
bolševikais, atmušus lenkus, 
pasijutome katalikiškų dik
tatorių naguose, kuriuos tu
rime kogreičiausiai nuka
poti.

Kunigai, netekę liaudies 
pasitikėjimo, primato galą 
savo viešpatavimo ir todelei 
griebiasi paskutinio šiaudo 
skęsdami, kad su diktatūros 
įvedimu vėl laimėti Seimo 
rinkimus, kurie įvyks atei
nančiame rudenyje, ir dėlto 
užkirto visus kelius Seimo 
mažumai — valstiečiams 
iaudininkams ir socialde

mokratams, kad šie negalė
tų daryti mitingų, kalbėti 
nei rašyti rinkimų reikaluo
se, kur reikės liaudžiai aiš
kinti nelabumą katalikiškos 
diktatūros. Todėl reikės

SU-

AREŠTAVO MILIONIE- 
RIAUS SUNŲ.

Nevvporte, R. I., aną są-

lytin daug gerų kalbėtojų ir 
Pdaug literatūros, kuri patek
tų į kiekvieną grįčią, iš ko 
pasidarys ir daug išlaidų.

Todėl visi spieskimės pul- 
kan kovon prieš katalikišką 
diktatūrą — su doleriu. Lai 

į kiekvienas skaitytojas pa- 
!aukuoja nors po DOLERĮ 
rinkimų agitacijai Lietuvo
je. Darbininkų Lietuvoje 
yra ganėtinai, tiktai jie ne
turi pinigų kelionėms ir pla
tinimui literatūros, kuri pa
prastai yra dovanojama. Pi
nigus siųskite į laikraščių 
redakcijas, kurios surinku
sios tūlas sumas nusiųs į Lie
tuvą.

Ir nevilkinkinie aukavimo 
to DOLERIO, nes jau laikas 
yra pradėti agitaciją, kurios 
platinimui turime daug at
mintinų pavyzdžių iš caro 
laiku kovos už atgavimą 
musų spaudos. Aplipinsime 
atsišaukimais klebonijas ir 
pačius kunigus, kaip seno
vėje idealistai užlipino pla
katą aršiausiam lietuvių 
spaudos persekiotojui žan
darui ant pečių (šinelio) 
Vilkaviškyje. Suprantama, 
kad kunigai ir jų policija 
padalys tūlų nemalonumų 
agitatoriams, bet kada jie 
paskelbė mums kovą, tai 
mes ir kovosime iki laimėji
mo, nes “krikščionis demo
kratai” jau pasirašė sau po
litinės mirties dekretą, kuri 
mes turime išpildyti.

O tas jų (“kri-demų”) po
litinės mirties dekretas yra: 
sulaužymas Lietuvos 
konstitucijos, kuomi gva- 
rantuojama laisvė žodžio, 
spaudos ir susirinkimų, kaip 
tai yra Amerikoje, ir dar 
įvedimas mirties bausmės už 
politinius nusikaltimus.

Atminkime, kad musų pa
aukuotas doleris Lietuvos 
Seimo rinkimų agitacijai iš
ves Lietuvos liaudį (musų 
tėvus, brolius ir seseris) iš 
kunigų nevalios.

P. Mikolainis.

Popiežiai ir Dora
(Tąsa)

Panašus žmonių žudymai buvo popie
žiui reikalingi prie progos išleisti savo dūk-1 
ten Lukreciją už karaliaus ir rasti sau gerą 
talkininką svietiškos valdžios užgriebime. 
Panašios intrigos ir kruvinos skerdynės Ro-

nūs Cezaris lieka amžina dėmė katalikų 
bažnyčiai, kuri sakosi ginanti ir kovojanti 
už tai kas aukšta, prakilnu ir dora. Su Alek
sandro VI popiežiavimu taip pat yra su
rišta baisus sifilio išsiplėtojimas Italuose. 

! Jam priklauso ir didžioji dalis dvasiškosios
mos piliečiams visai nebuvo naujiena, nes cenzūros, įvestos deginimui ir naikinimui 
• -- - - — “ - - a^.- a I 1 1 • • 1 1 — . •« • w •

.. •* nnliriia areštavo Phi- kasdien dingdavo po keliatą tai-dvasiškių/mokslinių knygų, kurios nešė tikrąją švie- 
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ladelphijos milionienam, 
Biddle sūnų, kuris girtas va
žiavo automobilium ir su
daužė kita automobiliu, su- piktadary bės. Kartą jisai nusiuntė begalo į ir dabartinis lietuviškasis jėzuitizmas, kuo- 
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tai svietiškių, jei tik tas pasirodydavo po- są vargo liaudžiai, jezuitinės tamsybės 
piežiui reikalinga. Yra žinoma, kad ir pats (smaugiamai. Nors tai senai buvo, vienok 
Aleksandras VI žuvo nuo savo sugalvotos kaip ryškiai metasi į akis savo panašumu

turtingam Romos kardinolui Korneto pra- met prisimeni, kaip buvusis žvalgybinis 
nešimą, kad jis su savo Cezariu ruošias pas Lipčius, liepiamas mušeikų klerikalų, išve- 

; ji pietauti, vienok kardinolas nuo senai ži-| ža už Kauno ir sudegina Adomausko knygą 
inodamas Aleksandrą kaipo žmogžudį ir i “šventraščio Paslaptys,” o paskui uždrau- 
niekšą, suprato jo atsilankymo tikslą. Ir; džia Rubakino veikalus! 
popiežius ištikrųjų buvo sumanęs nunuody- j 
ti kardinolą, kad paskui užgriebus jo dide
lius turtus, tečiau šis planas išėjo visai ki
taip, ir su labai liūdnomis pasekmėmis pa
čiam “šventam tėvui.” Kardinolas gausiai 
užmokėjo savo tarnui, kuris popiežiui ir jo 
sunui Cezariui padavė užnuodytas taures 
su vynu. Cezaris išgijo, o jo tėvas Alek-į 
sandras Vl-sai išgėręs nuodų taip niekin-i baisaus klerikalizmo neparblokšime ir ne- 
gai ir nusibaigė, kaip jo visas gyvenimas sumindžiosime. Lietuvoj pasidarė jau nebe
buvo niekingas.

Aleksandrą VI pamainė Pijus IV, taip 
pat daugelio vaikų tėvas, visai sukliuręs ir 
nesveikas senis, vos 26 dienas tepopiežia-; 
vęs. Mirus Pijui IV, popiežiaus sostą užima; 
kardinolas Julius Rovero, amžinas priešas 
Bordžijų giminės. Su mirtimi Aleksandro 
VI, mirė ir Bordžijų giminės didybė, nustu- 
musi Romą ir visą katalikų bažnyčią iki nių susipratimą ir organizuoti juos klerika- 
dugno šlykščiausių biaurybių. Nei vienas lizmo atakoms atremti, jei amerikiečiai lie- 
katalikų bažnyčios laikotarpis nebuvo nu- tuviai neateis pagalbon, tai nebetoli laikas, 
grimzdęs į tokią balą prostitucijos, kruvinų kuomet Lietuvoje pleškės laužai su žmonė- 
žudynių ir visokių šlįkštumų, kaip Bordži- 
jai viešpataujant. Abudu tie žmogžudžiai, 
kaip popiežius Aleksadras VI, taip ir jo su-

tuviai neateis pagalbon, tai nebetoli laikas,

ak

mis ir raštais inkviziciją departamentui įsa
kant.

Semaus ir dabar
Seniaus greitieji pašto kurjerai prista^ui

o dabar tas atliekama orlaiviais šimtą kartu <t ičiau.

Laisvas žmogau, mylintis tikrą šviesą ir 
laisvę, budėk ir dar budėk. Jėzuitizmas gy
vas Lietuvoje, ir tik leisk j j visiškon valion, 
tai pamatysi, kaip vėl užsidegs inkvizicijos 
laužai 1...

Aš, gyvendamas Lietuvoj ir matydamas 
viską kas daroma, drįstų viešai sakyti, kad 
Savanorolos likimas laukia ir mus, jei mes

galima gyventi. Priespauda žiauresnė negu 
caro laikais. Buk federantas, paklusnus pra- 
baščiui, bus gerai, o jei ne, tai busi “bedie
vis,” “valstybės priešas” ir tt.

Cezarių ir Aleksandrų laikai smarkiu 
tempu vykdomi Lietuvos gyveniman, ir jei 
mes, pradedant socialdemokratais ir bai
giant laisvamaniais, nesiimsime kelti žmo-

(Bus daugiau)
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Juodasis Smurtas 
Lietuvoje.

tlas. Jie persekioja kiekvie
ną laisvai protaujantį moky
toją ir visuomenės veikėją.

Kuo daugiau klerikalaiIYUU liaučiau

(Vaitoja smurtą ir reakcines į
. IrtVvion name

Juodasis krikščionių de- algas iš valstybės iždo. Pa- 
mokratų smurtas, pavarto- galios kademai nori tapti 
tas pnes Lietuvos Seimo at- ‘ 
stovus, iššaukė didelio pasi
piktinimo Amerikos lietu
vių tarpe. Visus pažangiuo
sius Amerikos lietuvių laik
raščius aplėkė žinios, kada 
kademai sukėlė Seimo salė
je skandalą. Kiekvienas jau 
žino, kad kademai, norėda
mi pravesti Seime įstatymą, 
kuriuo butų suvaržyta spau
dos ir susirinkimų laisvė, 
pavaitojo smurtą prieš opo
zicijos atstovus. Jie pašau
kė ginkluotą policiją ir iš
metė socialdemokratų ir 
valstiečių liaudininkų atsto
vus iš Seimo salės. Pasilikę 
jie vieni didžiuma savo bal
sų perleido tą įstatymą.

Jeigu kademams pavyktų 
ir Seimo rinkimuose laimėti, 
tai nėra abejonės, kad jie 
pavaitos dar žiauresnių 
priemonių prieš Lietuvos 
liaudį. Jie netiktai kad už
darys priešingu partijų laik
raščius, bet ir jų redakto
rius sukiš į kalėjimus. Jie ta-! 
tai ir dabar jau praktikuoja. 
Jie pasielgė taip, kaip seno
vėje valdonas pasielgė įsa
kydamas sudeginti Alek
sandrijos knygyną, kuriame 
radosi tūkstančiai tomų 
knygų, tvirtindamas jog tos 
knygos esančios priešingos 
Koranui. Kademai sudegins 
pažangiųjų lietuvių literatu- i 
ra. Žinoma, Amerikoj jiems; 
nepasiseks tatai padai-yti, 
nes čia kunigai neturi įtakos 
į valdžią.

Skelbdami ‘‘Dievo žo
džius” klerikalai griebėsi 
pereinančių logiką ir dorą.... 
priemonių. Lietuvos kunigai ’ įstatymą draudžiantį
perdaug pamėgo sauvaliauti.!*1^. Xiesus susirinkimus į . • t • . I’*1 Meri n l tir spekuliuoti Lietuvos žmo
nių teisėmis. Kodėl jie visa , - , - ..
tai daro? O tai dėlto, kad jie'bu™ nelengva jiems praves- 
mato besiartinantį pavojų išįU.tąrjie pavartojo smui tą 
protaujančių žmonių pu-; PPe® opozicijų- Reiškia, kle- 
sės. Jie mato, jog žmonių Įrlkalal vieni leidžia krabui 
pasitikėjimas kunigu \-a|- ptatymu.s. Jie daro ir kito- 
džia kaskart vis mažėia. Ku-1k,us neleistinus žygius: pa- 
nigai nustojo doros, <• pavir-! 
to didžiausiais begėdžiais ir! 
akiplėšomis. Kur tiktai jie 
nepasirodo viešai, jiems 
tenka tiktai aiškintis arba 
susigriebus padai kas bėgti.

Laikai mainosi. Nežiūrint 
juodosios reakcijos; siauti
mo, Lietuvos žmones jau 
pradėjo savystoviai protau
ti. Jie jau nebenori aklai ti
kėti, ką kunigai jiems sako 
per pamokslus. Jaunimas 
sparčiai laisvėja. Kunigai 
savo davatkoms sako kad, 
girdi, laisvamaniai yra pa
vojingi žmonės. Supranta
ma, kad kunigams yra pavo
jingi.

Būti laisvu žmogum dar 
nereiškia, kad viskas galima 
daiyti: vogti, arba tvirkauti. 
Kunigai visa tai apverčia 
aukštyn kojomis. Jie sklei
džia nesąžiningiausius šmei
žtus tarpe savo davatkų apie 
bedievius. Laisvas, žmogus 
gerai moka atskirti gera nuo 
blogo. Užtai kunigams ir ne
patinka, kada žmogus apsi- 
šviečia, nes jis tada negali 
būti kunigu vergas.

Amerikoje taipjau para- 
pijonų skaičius mažėja. Ne
gana to, atsirado dar Nepri- 
gulmingi Katalikai, kurie 
nesenai Chicagoje laikė sa
vo seimą. Seime jie. įkūrė 
Sinodą — aukščiausį autori
tetą tvarkyti bažnyčios rei
kalus. Ot kodėl Lietuvos 
kunigai stvėrėsi sau už gal
vos neatsižvelgdanji į tai, 
kad laužo krašto konstitu
ciją ir paverčia Seimo salę 
į policijos nuovadą. < 

Kunigai nemoka paten
kinti savo parapijonų vien 
pomirtinio gyvenimo gėry
bėmis. Jie patįs vaikosi pas
kui žemiško gyvenimo tur
tus : perkasi dvarus, gauna

>mai nori tapt, 
absoliučiais ’ krašto valdo
nais, kad dar labiau įsitvirti
nus “šventoje žemelėje.” Vi-

• siems gana aišku, ko kuni- 
kai Lietuvoj siekiasi. Jau ir 
akla davatka tai mato, bet 
nedrįsta nieko sakyti, nes 
jai trūksta apšvietos ir savy- 
stovio protavimo.

Smurtais ir “Dievo žo
džiu” kunigai neilgai tega
lės varyti savo politiką, kaip 
dabar jie kad daro. Jeigu 
pavyktų žmonėms nusikra
tyti nuo savo sprando kuni
gų jungą, tai kunigai daug 
nenukentėtų, nes jie turi 
prisipirkę d vara, prisistei
gę fabrikų ir bankų. Tada 
jie sau gyvens su gaspadinė- 
mis dvaruose, o kunigystė 
lai eina po velnių...

Tamsios Lietuvos davat
kos tiki kunigų pasakoms 
apie Dievą ir mano, kad ku
nigai visa tai daro jų dūšios 
išganymui.Kunigai tenai rū
pinasi ne bažnyčios reik?.- 

! lais, bet po priedanga baž
nyčios jie varo nedoriausią 
ir šlykščiausią politiką savo 
labui, kad užtikrinus ilgam 
laikui savo ponišką gyveni
mą Lietuvoje. Jie gerai žino, 
kad netekę savo pasekėjų 
negalės niekam jodinėti ant 
sprando ir davimėti įsaky
mus savo davatkoms, kad 

; tos neskaitytų pažangiųjų
* laikraščių.

Nežiūrint visų tų pastan
gų, kokias kunigai daro, 
žmonių nepasitenkinimas 
dabartino Lietuvos tvarka 
didėja. Matydami, kad arti
nasi jiems galas, jie sumanė

lir platinti pažangią literatū
rą. 0 kadangi tas įstatymas

į liuosuoja nusikaltusius iš 
i kalėjimų kalinius, pastato 
i juos valdžios vieton.

Klerikalai dėjo pastan
gas, kad uždarius Mariam-. 
polės Realinę Gimnaziją ir 
kitas pažangiąsias mokyk-.
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priemones, tuo labiau jiems 
nesiseka. Juk Lietuvos Ne
priklausomybės išgavime 
darbavosi pažangieji žmo
nės, o kunigai norėjo pasta
tyti vokiečių princą ant sos
to. Kada Lietuva tapo ne
priklausoma valstybe, tada 
jau ir kunigai pradėjo savo 
ragus statyti.

Kiaulė turi daugiau gė
dos, negu Lietuvos klerika-' 
lai... M. Šilas

Sovietu Rusijos 
Ktiininene.

[a Touraine Arbata ar Kava

PAJIEŠKOJ1MA1

Salta—Atgaivinanti
Tai Nepalyginama 

Vasaros Gėrimų Kombinacija 
Anl jus'l grosetninko lentyną--pu.p rašykit ivndicn

Keks tavo dievas Perkūnas?

Sovietų Rusijos kariuo
menės branduolį sudarė pa
čių bolševikų suagituotos ir 
galutinai dezorganizuotos 
buv. rusų kariumenes dalys, 
daugumoj virtusios, po ko
munistinio perversmo, plėši-! 
kų gaujomis. Tų gaujų pa-j 
galba žiauriausiu bud u buvo j 
numalšinta vadinamoji 
kontr-revoliucija krašto vi
duje. Bet kovos su išoriniais 
sovietų priešais — “baltai
siais” generolais ir kitais 
greitai įtikino bolševikus, 
deja, ir iki šiol besiofišuo- 
jančius aršiais militarizmo 
priešininkais, kad varu pri
mestos Rusijos komunisti
nės tvarkos egzistenciją te
galės išlaikyti gerai suorga
nizuotas, disciplinuotas dur
tuvas. Užtat Sovietų Rusija, 
ypač paskutiniaisiais me
tais, pradėjo kreipti į savo 
kariuomenės organizaciją 
ypatingo dėmesio. Mums su 
ja ne prošalį bus susipaži
nus.

Sovietų Rusijos karo or
ganizacijos pagrindą suda
ro nuolatinės kariuomenės 
milicijos kadrų sistemos su
derinimo principas. Iki ak- 
tualės karo tarnybos visi vy
rai išeina karinį pasiruoši
mą, kuris yra privalomas ir 
išeinamas per dvejus metus, 
skaitant taip, kad kas metai 
mokomasi po vieną mėnesį. 
Karo tarnybos laikas nusta
tytas penkeriems metams, iš 
jų faktiškai karo tarnybai 
tenka dveji metai, o likusius 
trejus metus raudonarmietis 
skaitosi atostogose. Pėsti
ninkuos, kavalerijoj ir arti
lerijoj tarnaujama dvieji 
metai, jurininkuos — ketve-

(ri metai ir specialinėse ka
riuomenės dalyse — treji 
metai. Baigę karo tarnybą 
įskaitomi kariuomenės at- 
sargon ir laikomi joje iki 40 
metų amžiaus. Tuo bud u 
bendras karo tarnybos lai
kas Rusijoj siekia 21 metų, 
t. y. nuo 19 iki 40 metų imti
nai. Rusijos kadrų kariume- 
nėj šiuo metu priskaitoma 
562,000 žmonių. Karinį pa
siruošimą kasmet praeina 
apie vienas milijonas jau
nuolių. Karo prievolę atlie
ka tik vadinamas darbo gai
valas. Nedarbo (buržujų 
kilmės) elementas vieton 
karo tarnybos atlieka darbo 
prievolę.

Medžiaginiai kariuomenėj 
tuo tarpu aprūpinama gana; 
menkai. Kasdieninė vieno. 
kareivio maisto norma rusų 
kariuomenėj siekia 3,012 
kalorijų (šilumos matavimo 
vienetas), tuo tarpu kai An-( 
glijoj ji siekia 3,658 kalori-, 
jų. Kariumenėj jaučiama diT 
dėlė stoka įvairių smulkių 
daiktų: kaip nosinių, rank-’ 
šluosčių ir kt., o taip pat

Jų taisymui 
15 nuoš. reika- 
Kareivio algą 

sudaro vienas

i lijo J — 488), pulko vadas— 
į85 (Anglijoj — 614) ir divi
zijos vadas —110 (Anglijoj 
Į —1,020). Nežiūrint tokių 
;žemų algų, karininkai neap- 
rupinami butais. 70 nuoš. 

! karininkų, neturėdami butų, 
įgyvena su šeimynomis po 
kelis žmones vienam kam
bary. Sanitarinį rusų kariu
menės stovi liudija tas fak
tas, kad 1923 metais iš ka
riumenės dėl nesveikatos -----
buvo atleista 20 nuoš. visų

Pajieškau draugo Dominiko Baimi
no, paeina iš Kegrių kaimo, Viekš
nių vai., Mažeikių apskr. Metai atgal 
atvažiavo į Canadą ir vėliaus gyveno 
po No. 619 Albert st., Montreal. Go
nada. Aš nebegaunu nuo jo jokio at
sakymo ir mano laiškai rašomi ja.n 
nebegrįžta, todėl kas žino apie Ga’- 
minų ar kur jis gyvena iš kaimynų 
meldžiu man pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas

SIMON L RAKAUSKAS 
6400 Maryland avė., Chicago, III.

»

Perkunas buvo vyriausia seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai j j garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, 
naikino pasaulį, ir 
ant tuščios žemės 
tuvių tautą?

Ar žinot apie 
trimpą?

• Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba mpterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos?

Jei to neži.iot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėj?’*

kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie-

dievą Pa-

Parsiduoda 1 šeimynų, 18 kamba
rių namas, apačioj yra storas ir 
skiepe maudynės dėl biznio, taipgi 
galima ir išsištvmyt, gesinis pečius 
pašildymui vandens, į vieną minutą 
vanduo bunaa šiltas, taipgi yra elekt
ra, plovynės ir garadžius. Biznis iš- j------------ --------- -
dirbtas per 19 metų, labai gražioj vie- | T • i-nvtrni vra anrašvti n®,
toj. apgyventoj lietuviais, lenkais ir 101 Saprašyti ne-
anglais. Priežastis pardavimo — Ii- tiktai visi senovės lietuvių die- 
kau viena, mano jni^ Išpar- yai ir tikėjimas, bet ir kitų teu- 
------- -------, nonų važiuot į Lietuvą.
Taipgi turiu ir automobilių ant 7 sė- tų, pradedant nuo saulės gar-
davus viską noriu važiuot į Lietuvą. '

i Taipgi turiu ir automobilių ant 7 sė- tŲ, pradedant nuo saulės gaT- 
! ,hiato.jų iki. krikščionil^ gadynės.

Pajieškau brolio Vinco Jeverecko,
pat i na’ 
\ &i-

j kareivių.
i Tautybės 
; kariumenės

__  _____ ė., Ša
kių apskr Jau 3 metai kaip nežinia 
kur jis randas, 1921 metais jis dirbo 

— - mainose apie NVilkes Barre, Pa. ir
sudėtis gana draugavo su Antanu Žagoiskiu. Kas

________________ALIUS 
Co. A. 7-th Enginners, 

Fort Benning, Ga.

atžvilgiu rusų

jįvairi. 1922 metais Sovietų apic žStTn1Vkar1l 
,'kariumenėj buvo priskaito-!
! ma 64 nuoš. rusų, 22 nuoš. į
ukrainiečių, 4 nuoš. gudu iri Pajieškau Vinco Rališio, ji.- gyveno 
10 nuoš —1 įvairiu kitu raiu S°- Bostone per 20 metų ir skaitysiu IlUUb. — n airių kliu tau- vo uKeleivj - Malonės atsisaukt arba 
tV blŲ. Atskim tuutybiu ku- Žinantieji teiksis pranešti, 
reiviams Rusijoj leidžiama' Mo.
sudalyti atskiros kuopos.ar------------------------- -------- —
ba batalionai. Karo mokslo! AŠ. Juozas Keršis, pajieškau U1I1- 
atz\ilgiu RusijOS karininkai ;taus apskričio. Turiu svarbų reikalą. 
1925 metais vra skirstomi meldžiu atsišaukti jo paties arba kas 

nn - j žino, malonėkite pranešti, uz ką bu-taip: 90,0 nuos. sudaro as-siu iabai dėkingas 
menys, turi karo mokslo: Juozas keršis
cenzą ir 9,5 nuoš. — becen-^ Varėna’ A,ytaus aps’ L,thuan,a’ 
ziai. Socialinę raudonosios!

1

skalbinių. Kareivinės visiš
kai apleistos.
teikiama tik 
lingu sumų, 
kas mėnuo 
rublis (apie 50 amerikoniš-

Amerikos religinių fanatikų j kų centų) Karininkų algos 
vadas William Jennings Bryan J nustatytos taip: būrio vadas 
kuris gelbsti Tennessee valstijai gauna 42 rublius (Anglijoj 
apkaltinti mokytoją Scopes už —212 rublių), kuopos va- 
aiskinimą mokiniams evoliuci- das 
jos mokslo, v

53 (Anglijoj — 343), 
bataliono vada5? BĮ (Ang-

57 ViM SU Brockton. Mass ', Tenai rasite aprašyta iš viso
- apie 400 įvairiu dievų. Podraug 

• susipažinsit ir su tomis tauto- 
[mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 

i kaip išnyko (nes daug jų jau 
1 nebėra).

knyga netikybinio pobūdžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi 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 dailiai apda
rytas, $1.25.

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

FAUNOS

FARMUKE
Pigiai parsiduoda arba mainys 

namo arba loto mieste. Rašykit: i
J. GERIBO 

SCOTTVILLE. MICH.

FARMOSl
Visokios farinos parsiduoda pigiai 

New Jerscy valstijoj, prie turgaunų 
miestų ir prie vandenio. Mes turime 
visokių farmų ant pardavimo, kokių 
tik norėtumėt. Klauskite: (33)

ANTANAS MARKŪNAS IR 
JOKŪBAS KĖLA 

Box 41, Sergeantville, N. J.

ant 
(30)

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien
i

MCFviaiiiię lauuuiiVBii'P Pajieškau mano dukterų: Mary—10 Popįeros,k® j P paprastai.bet ir ant ccl- 
kariumenės sudėtį sudaro-1 įjSSSt C
84,7 nuoš. ūkininkų, 11 | metų, pailgo veido ir žvavių akių. Jas c
nuoš. darbininku ir 5,3 nuoš. i!ss,veze-mai^ n,0^ns 1925 ro-” 
kitU. Karininkų tarpe vraitčmytų malonėkit pranešti. . 
56 nuoš įikininku 12 3 LADAS BULOTAJO nuoš. UKininkų, 36 Babcock st Hartford. S

ant

nuoš. kitų. Moraliniu atžvil-; 
giu raudonoji kariumenė ne! 
visai sveika: 1923 metais iš 
kariumenės pabėgo 7,5 nuo- liškės kįr?- ’^ic 12 
simcio visų kareivių. Sis ~ --
nuošimtis praeitais metais 
jau buvo kiek sumažėjęs.

Nepartiniai karininkai iki nigus arba kas apie jį žino, malonės 
šiol rusų kariumenėj neturė-j 
davo daug -
•J.UOS kontl oliuodavo tam, Aš. Mykolas Bartkus, pajieškau 
tikri paskirti i pulkus komi- savo Juozapo Bartkaus, pir-
cai-ai Dabar inmisam ineti 'm,aus J,s ^veno Blanten, Scotland. bal 31. UclU<11 KOmiSHllĮ lMStl- 1904 išvažiavo į Ameriką, paskutinį 
tūtas panaikinamas. Nepar- laišką nuo jo gavau iš San Frar.cis- 
tiniams karininkams šutei ^iCalMd<ž!TrJ^auktr X 
kiama teisė savistoviai eiti arįe n ^no pranešti, už ką bus;u ia- 
tiek rikiuotės kiek ir admL^ ^ mVkolas Bartkus31’ 
nistracijos ūkio Vll-Sininkn 1921 < arabe av„ Niagara I-alls,N.V. 

pa?T\ • p •• v V***-Kalbant apie Rusijos ka- Lamsargio. iš Lietuvos 
ro techniką, reikia pažymėti- ęp„k” -■~4’
kad jai Rusai skiria gana arba žinantiej 
dideles sumas. Ypač daug £ 
dėmesio kreipiama į oro ir m No. statė st.. 
jūrių laivynus, kurie jau Ru-; ---- :—
sijoj yra kiek s UtVarky ti. jieškau pusseserės Veronikos Balėiu- 
Karo pramonė, kaipo karo >?iukį,s>. kaci"a Panemunio parapi- 
tpebnikns ip<ni hayp l°s.’ap^-. Babim kaimo. KasIrCnnihO. Jgęų oaze, pasKU- apie ją žino malonėkit pranešti arba 
tiniais metais rodo žvmią p“1’ atsišaukti, 
augimo tenaenciją.

Šias žinias paduoda Lie
tuvos šaulių organas “Tri
mitas.”

i spalvuotais pagražinimais. 
ųurj; Darome 6x9 dydžio. Tokis medalionas 

prasišalino. Kas tokias mergaites pa- ■ Kalima pastatyti arba pakabinti—tin- 
(:;il karnas visur. Jis nesuduš, nenupluks. 

■ Prireikus gali numazgoti. Kaina $2.00. 
Hartford. Conn. : Pnsiųsk mums savo arba savo myli- 

_________________________________ _1 mujų paveikslėli, o mes padarysime 
Aš, Antosė Auriliutė, pajieškau J lamstai vienų tokį gražų medalionų. 

Petro Višniausko. paeina iš Suvalkų i Siųsdamas užsakymų pažymėk kaip 
rėdybos, Liškevos parapijos. Ringe- J ka< v V* Padarytas: per pus

gyvena apie Scranton, Pa. Juozapas 
Višniauskas numirė 7 d. liepos šių 
metų ir paliko 1300 dolerių apdrau- 

, dos. Meldžiu atsišaukti ir atsiimti pi-

pranešti šiuo adresu: (31)
| ANTOSĖ AURILIUTĖ

pasitikėjimo. ‘ ®1 VVashington avė , Haverhill. Mass.

(bust), ar čiela figūra. Su užsakymu 
siųskite ir pinigus arba galėsite už
simokėti ant pašto, kuomet paveiks
lą aplaikysit—kaip norite.

Užsakymą išpildysime į 10 dienų. 
Rašydami adresuokite:

THE TAUNIS STIBIO 
KULPMONT. PA.

geriausių žinovų, 
kataru sergančių 

ir patvirtino, kad tai
(-)

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsira.šyt “Keleivį” ar

ta kokių nors knv-ų užsisakyt, gali 
kreiptis prie musų generalio agento. 
Jis patarnaus 
greitai. Jo adresas:—

JOE E UOSIUS
North W Hotel. Koom 15, 

KENOSHA, WIS.

visame teisingai 
(-)

ir

gero pažįstamo Juozo
> Kauno gub, 

, Bedikų sodos, gyveno 
Ansoria, Conn. Jis pats lai atsišaukia 

ji malonės pranešti, yra 
svarbus reikalas. (32)

MISS ANNA ROBIN
, Ansonia, Conn.

Kamšė Bak'iuniukč-Johnson

jos, Rokiškio apsk.. Kablių kaimo. Kas

(32) 
MISS KARUSk JOHNSON 

17 Haivard st., Hartford, Conn.

APSIVED1MAI

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies .'■mulkius pasi- 

• garsinimus, kaip tai: pajiiuskoji- 
I mus apsivedimų. įvairius praneši

mus, pardavimus, pirkimus, skai- 
; tome įh» 3c. už žodį už syk;. No- 
; rint tų patį apgarsinimų pašaipiu 
' kelis sykius, už sekančius 'sykiu. 
I skaitome 2c. už žodį už syki.
; "Keleivio” skaitytojams, kurie trr 

užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmų sykį skaitome po 2c. už žo»’j.

> Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. uM žodį 
pirmų sykį; norint tų patį pkješ- 
kojimų talpyt ilgiau, skaitome po 
1c. už žodi už kiekvienų sykį. r

"Keleivio” skaitytojams.
tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
pajieškojimus giminių ir draugų 

; skaitome ir už pirmų sykį po lc.
> už žodį. '
; I ajieškojimai su paveikslu pro- 
■ kiuoja daug brangiai!, bes padary- 
! mas klišės dabar prekiugja b*an- 
i giai. Todėl norint talpint payeško- 
; j ima su paveikslu, reikia pr'siųst . 
; fotografijų ir klaust kaino*. '•į'
> Siunčiant pajieškojimų arba ap- 
i garsinimų reikia prisiųst kartu ir 
i mokestį. '

. "KELEIVIS’
255 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

< •

Į Pajieškau apsivcdimui merginos 
j arba našlės nuo 40 iki 50 metų, be 
j vaikų; aš esu vaikinas 49 metų, turiu 
(gera darbų. svaiginančių gėrimų ne
vartoju, užlaikymas užtikrintas. Ku-vartoju, užlaikymas užtikrintas. Ku
rios norėtų su manim arčiau susipa
žint, malonės atsisaukt per laišką ir 

! prisiųst savo paveikslą, kurį pareika
lavus sutrrąž.insiu. (32)

A. BARANAUSKAS
| 103 Broadway, So. Boston, Mass.

• REIKALINGA MOTERIS, kuri ap
siimto apžiūrėt mano kambarius ir 
vaikus. Gali atsisaukt beturtė ir kuri 
turi kelis vaikus, aš apsiimsiu au
gint. Sąlygas paaiškinsiu per laišką. 
Malonės atsisaukt greitai, o kuris 
priparodytų. gaus dovaną. (31)

_JUOZAS PASKAUSKAS
17 Mason st., Peabody, Mass.

KELIAS PRIE PRIPA21NI- 
NO YRA SUNKUS.

John Philip Sousa, garsiausias A- 
merikos benų vadas, sako: “Kelias 
prie pripažinimo yra visuomet sun
ktis. I*irmą savo kompozicijų aš pa
siūliau vienam VVashingtono leidėjui 
už $25. Jis manė, kad mano kompozi
cija neverta nei 25c. Pagalios už ma
no kompozicijų jis davė man žodynų.” 
Apie 35 metai atgal, kuomet- Joscph 
Triner pradėjo išdirbinėti savo gar
sia gyduole, jis turėjo pergalėt daug 
kliūčių. Vienok jis nemetė savo darbo 
ir šiandien Triperio Kartusis Vynas 
yra beveik populiariškiausia gyduo
lė Suvienytose Valstijose ir Kanadoj. 
Ji yra žinoma todėl, kad niekuomet 
nesuvilia ligonių ir visuomet pa
gelbsti nuo tokių ligų kaip pilvo su
irimas. blogas apetitas, vidurių už
kietėjimas ir abelnas silpnumas, po
nas Jos. Tripplc rašo mums iš Jardi- 
nc. Mont. Birželio 29 d.: “Aš geriu 
Trinerio Kartųjį Vynų nuo 1914 metų 
ir aš žinau, kati šiandien negyven
čiau, jeigu bučiau jo negėręs.” Jeigu 
jūsų aptiekorius arba gyduolių par- 
davėjas jo neturi, tai rašykit pas Jo- 
seph Triner Company. Chicago, III 
Išbandykit Trin.rio Fli-Gass, kuris 
staigiai užmuša muses ir uodus.

NAUJAS IŠRADIMAS 
NUO KATARO IR NE- 

MAL1MO VIDURIU.

KATRO-LEK
(Reg. U. S. Pat Office)

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

W. WOJTAS1NSKI
111 Brighton St., 
BOSTON. MASS.

/o/ BILIOUSNESS
VARTOK IT 

BEECHAM’S PILUS W 
■ paliuosavimui vidurių, su- ■ 
1 stabdymui kvaitulio ir gal- B K vos skaudėjimo.

Nėra Kolomelio
25c. ir 50c. baksi u kai

I

PARDAVIMAI
; PARSIDUODA Bl'CERNĖ IR GRO- 
i SERN6 po num. 15 Bellevue avė.,

, , ----------- -------- — ------- —j ’T“’*
’ tpj; pardavėjas eina į kitų biznį. 

Klauskite pas (31)
MOTIEJŲ MIKELIONJ 

2S Belieiuc avė.. Vfontello, Mass.

-įMontello, lietuviais apgyventoj vįc-

PARSIDUODA BUČERNE 
| IR GROSERNE.
■ Tirštai apgyventoj lietuvių ir Icn- 
Iljąetikoj. Kreipkitės šiuo adresu:

MARY MARKŪNAS (301 
IOO f'rtiou «.(,, Lnwrcncc.

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 

HAUKEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABR1S I
726 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMSA 
716—8th St

3) Užrašų Sekr. R. M. RULECZ
838 So. Jaękson St.

4) Turtų Sekt ANT. SALIUČKA 
810—8 th St.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
716—8th St.

6) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackuon St
JONAS SKARBALIUS

841 Lenos Avė.
7) Knygiai K. AM BRAZIŪNAS

849 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

711—8th St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly CourL

f

BEECHAM’S 
PULS

URBA
Milteliai nuo Galvos 

Skaudėjimo.
Tuojaus prašalina Gal
vos skaudėjimą. Pa
bandykite !
Kaina 25c — Jei negalit gaut 
arčiausioj aptiekoj Jūsų kai- 
minystėj. tai rašykit mums tie
siog, įdėdami 25c.
URBA LITHUANIAN 

DRUG MFG. CO. 
826 Bank Street, 
VVaterbury, Coan.



«

Ponas su Cilinderiu.
1

I.
Kiemsargiu šuo 

sėdėjo prie užpakalinių du- 
kuomet virėja 

porci-K

rių ir laukė, 
išneš jam kasti ieninę 
ją-

Pa prastai Margiui 
giau pusės valandos 
sieidavo iaul ti: 
savo pietų laiką

Sargas ramiai, kaip r., lūs 
Margis pildydamas savo • „ruigas. 

mušė Margį šluotu.
Pradėjo rinktis

Kaž kas dar ragino juos: 
“Taip, taip!” “Dar geriau!” 

Margis veik jau nekrutė
jo-

Koks tai gerai apsirengęs

dau- 
nepri- 

jis žinojo 
ir lygiai ponas, su cilinaeriu ant gal- 

pusdieny ateidavo prie tro
pą ir pradėdavo uodegą viz
ginti. L ž 10-15 minučių išei
davo virėja dideliu moli-

vos, prasistūmė tarp minios, 
austume virėją ir suriko: 
policija!

Už kelių minutų i vietą at-• v . fe *- *.
niu puodu ir Margis pietau- ėjo tvarkos dabotojas, 
j---- r. ;--- Vyp^ moterį

nuveskit i nuovadą ir susta- 
lykit protokolą. Jie kankino 
šunį.

! —Už ką į nuovadą? Už
ką protokolą? Mes pamoki
nom šunį, tai ir visas proto- 

Musų šuo ir mes ką 
tą darom. Omane,' 
kiemo sarga. neturi! 

teisės traukti už rankovės i 
Aš — kiemo šar

davo. Bet laukti jam visą ’ 
valandą — niekuomet ne
prisieidavo.

Kad duoti žinoti apie sa
ve, jis truputi sucypė, pas
kui pasiklausė ir vėl sucypė.

Kur tau, apie jį visiškai 
užmiršo... f

Margis užlipo ant trepu 
ir sustojo ant slenksčio. Vir
tuvėj nebuvo nei gyvos dū
šios. Nekuri laiką jis stovėjo 
ir nedrįso eiti tolyn, tik uo
degą vizgino; paskui jis Įėjo 
i virtuv ę ir pamatė dideli 
bliudą. o jame didžiausi ga- j 
balą mėsos. Koks skanus L 
kvapas! Galima apalpti nuo įpranti?

Mar- i Aš atvyksiu paskui...• ____ _ »

tau, apie
... šunio gyvenimas! kolas, 

norim, 
ponas, 
te 
nuovadą.

jo"5’ _

ii

i

tokio skanaus kvapo, i 
gis neskubantis išlėto priėjo 
prie stalo ir jau nebegalėda
mas susilaikyti pasistojo ko
jomis ant kėdės, griebė dan
timis mėsą ir...

Atsigulė Margis netoli 
trepu, padidėjo savo kudlo- 
tas kojas ant mėsos ir pra
dėjo skaniai ją ėsti. Niekuo
met jis neragavo tokios ska
nios porcijos, kaip šiandien! 
Raudoną gabalą šaltos mė
sos jis, rodos, matė sapne. 
Ėdė ir pats sau netikėjo ir 
piktai urzgė, Įsivaizdinda
mas sau šunis, kurie galėjo 
užbėgti kieman ir atimti iš 
jo mėsą.

Štai pasirodė ant trepu vi
rėja. Margis, pamatęs ją, 
truputi susimaišė ir, gal už 
gerai pritaisytą mėsą, ėmė 
vizginti vuodegą. Virėja gi, 
pamačius Margi beėdant 
kepsnį, suriko ir kątik ne
apalpo.

—O tas biaurvbė! Ką jis 
padarė! Kepsnys! Kepsnys!

Virėja pribėgo prie Mar
gio ir iš visos jėgos spyrė 
jam Į galvą. Margis pašoko, 
sucypė, vuodegą paspaudė 
ir nepaleisdamas mėsos lei
dosi bėgti.

—Laikykit ji! — rėkė vi
rėja. — Pagaukit!

Margis leidosi prie vartų, 
bet ten jam pastojo kelią su 
šluota ^kiemsargis ir kilto 
per nugara. Margis sucypė 
ir išbėgo i gatvę, o kiemsar
gis pakulniui dar plytgaliu 
paleido ir išmušė Margiui 
koją. Margis vėl sucypė ir 
šlubuodamas pabėgo kelis 
žingsnius, bet virėja ir sar
gas pasivijo ir kojomis par
mušė ant žemės.

—O tu nevidone! Kad ta
ve devyni! — rėkėvirėja ir 
spardė Margi tai viena, tai 
įįta.koja

? Sūnelis tai urzgė, tai stau
gė, beuogavęs visiškai gerą 
smūgį 'galvon, neiškentė ir 
griebė virėjai už sijono.

—Tu dar kąsi? — suriko 
virėja, ir naujomis jėgomis 
pradėjo Margį mušti.

EKSTRA DIDELIS 
BARGENAS.

su Pa- 
aeiksiuis

Pirmu

Kortu

Lietučių

Kalboje

tai nx- 
į šoną. 

Stepą

Jei jus Jaučiatės Sergantis, 
Nuvargęs ir Silpnas, Ne

būk Nusiminęs.
Nors Vieną Sykį Jau yra Naujas Re

ceptas, Kuris Suteikia Tūkstan
čiams Palengvinimų į Keletą 

Dienų.
Musų skaitytojai nusistebės dasiži- 

incję, kad daug tūkstančių silpnų,iri 
• ligotų žmonių vartoja tas gyduoles 
Į ir gauna gerą palengvinimą į keletą i 
juienų. Jus esate skolingas sau ir su o [

iabiau ir lai
—Ne. girtam neduos 

Kiek pamąstęs. Stepas įėjo 
į krautuvę. Stovėjo už bufe
to riebis krautu\ minKas.

—Duokit kąsneli duo-
įiios... alkanas... —pra 

m.ir.ia. 'jo Stepas.
—Eik laukan.’ 

biaurvbė! — šiiurkšūUi 
i sakė krautuvininkas, 
i Stepas, jau be sąmones, 
nustvėrė gabalą dešrų.- 
leidosi bėgti.

—Laikyk! Laikyk va 
—pradėjo rėkti veik vNus 
ga tvės kra ui u vi n i n kai.

Du kiemsargiu tuoj puo-į 
Vienas iš iu. 

gal-' 
ant že-1 

ir spyrė

DYKAl N L t) PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Ncdėvčk diržo—išvengU pa- 
vuj jigos operacijos 

sru.*.ri< ‘jMrAN.'ė/s įtarau 
R tDIJ.sk.. f! K." >r> slrirti'ięo* i>«x» 
imrištHiK w.ruo. jo- yra j.-tsukims gy 

.,*oįs»i*ėio* prie kulio .r 
sustiprinimą toms kūno 

didii.i*. fc'iri.’nls r<: kalinga. Neturi 
jokiu -n uni i»»*i sp. enzimą. NęnasU-n- 
ku ir neatsiiziiiiu ; Kaulus. Tak.;txn- 
čiai šernus pju'sSk:. i teinu gydosi na
mu. n.-suirukdami nuo uurbo sr duu- 
gejis pranešu, joge i šitokiu budu išsi
gydo. Minkštos ku.p n.osastas—leng-

‘ va pridėt - r.ebianv>.»s. Už jas gautą 
au\s:> medalis Romoj, Grand Prix 
rtink.li* Paryžiuj iv gari ingus patui- 

, nėjimas Panamos E .„oracijoj. San 
E.aiicisci Procesas at-itaisynio yra 
mituialis ir daug.au nereikia Jėvet 
dužų Mes prirūdysiu! tai pasiųsda
mi jums Hapao i.-Oai.uymui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums. t-i

ri.APAO i.AttORATORlES
pi.-.k Stuarl'a Ulde . W. l.oum. Jin

—Policininkas! Tuojau
juos i nuovadą! Aš reika
lauju kaipo vietinės gyvulių 
globos draugijos narys. Su- 

? štai mano liudvmas.

II
Į
i

I
■ lėsi Stc-pą vyti.
. pusi vijęs kino Stepui 
i von ir jis parpuolė 
i mės. Kitas pribėgo 
j koja.

—Nevogk! — kai 
telėjo ir spyrė jam 
Kitas pagriebė S* 
plaukų ir kelis karius

Iš kairės atstovas J. W. But- 
ier. kuris Įnešė į Tennessee le- 

□ž gislaturą anti-evoliucijos jstaty-
šuda- mą. Iš dešinės valstijos advoka

tai: \V. C. Naggard ir J. G. Ken- Ive galva Į akmenis.
Visa žemė apie Stepą bu

vo raudona.
—Nemuškit! — stenėda-! 

mas prašė Stepas.
Pribėgęs koks tai vaikė

zas iš krautuvės paklausė 
kas atsitiko, ir nelaukdamas 
atsakymo kirto kuo tai Ste
pą.

—Kaip drįstate taip muš
ti žmogų, bedušiai iųs! — 

į suliko koks tai ponas, su ci- 
į linderiu ant galvos.

—Reikia, tai ir mūsam. 0 
tamstai kas darbo?

Atėjo į atsilikimo vietą ir 
policininkas.

—Policininkas! šiai šitie 
žvėrys kankina žmogų...

—Kas čia pasidarė? Tuo
jau išsiskirstykit! — davė 
Įsakymą policininkas.

—Girtas iš krautuvės pa
vogė gabalą dešros ii- norė
jo pabėgti, bet parpuolė ir 
susimušė — paaiškino viens' 
iš kiemsargių.

—Į nuovadą ji! O jus išsi- 
skirstykit... išsiskirstykit pa- /101” 
kol gražumu prašau.

—Bet reikia ir šituos mu-' 
šeikas nuvaryti į nuovadą!) 
—įsikišo ponas su cilindė- 
riu. Aš pats mačiau, kąip jie 
mušė ji.

—Koks Tamstai yra no
ras kištis i vagių reikalus’. 
—šaltai atsakė policininkas

—Taip, bet aš kaipo na 
rys draugijos globojimo...

Ponas, nebaigęs kalbos, 
numojo ranka ir nuėjo savo! 
keliu.

Stepą pakėlė nuo žemės 
pirmiau už plaukų, o paskui 
už rankų, įvertė ” pusgyvi į; 
vežimą ir nuvežė į nuovada*;

Vertė Ant. Sk-is. *

Į
i Kunigai Visu1 Kiša

—Klausau!
Policininkas atidavė jam 

pagarba...
II.

Stepas žymiai svyruoda
mas ėjo gatve. Jis buvo gir
tas.

Jo veidas laikas nuo laiko 
neisi kreipdavo ir jis sukąs- 
davo dantis, rodos jam dan
tis skaudėjo.

Priešais jį ėjo ponia, 
pas sustojo, pasviro i 
paskui prisiglaudė prie 
ros, ir kaip tik ponia susily
gino su juo, nusiėmė kepu 
•ę ir ištiesė ranką:

—Dėl Dievo... nors kelis 
centus duonai... Jau kelinta 
diena nevalgęs...

—Girtas, o išmaldos pra
šai! Vieloj degtinės, nusi
pirktum duonos! Degtinei 
pinigų turi... Begėdis! — at
sakė ponia.

—Nugirdė mane tyčia... 
Degtinės davė, o duonos.ne
davė. Iš manęs pasijuokė. Į 
kliubą užėjau išmaldos pra
šyti. Pirkliai pamatė... pasi
šaukė. Jei perkiši adatą su 
siulu per ausi, tai gerai pa- 
vaišysim— sako. Perkišau... 
štai ir dabar ausis kruvina. 
Jie mane privertė išgerti du 
stiklu degtinės, o užkąsti 
davė tik gabaliuką agurko. 
Dabar dar labiau norisi val
gyti. Dėl Dievo švento...nors 
kelis centus...—prašydamas 
ėjo paskui ponią.

—Ar atsitrauksi nuo ma- i 
nęs, ar ne? Policiją pašauk-j 
siu! — suriko ponia.

Stepas sustojo, užsidėjo 
kepurę, pasikasė pakaušį i 
vėl pradėjo eiti nelygiais 
žingsniais gatve.

-^-Neduos girtam! Ir ma-: 
nyt nėra ką! — pats su sa
vim kalbėjo rankomis skė
triodamas Stepas. — Ir kam i 
man reikėjo tiek degtinės iš-j 
gerti? Nors kąsneli duonos 
butų davę! Dieve tu mano! '

0 čia lyg tyčia išstatyta’ 
krautuvėse kumpiai, keps-i: 
niai, dešros, duona, pyragai! -

Ste- 
šali, 
tvo-

Lietuvos žemės reformos 
reikalams vesti yra tam tikri, 
valdžios organai, kurie tą i 
darbą ir dirba. Bet pasirodo, i 
kad dar esama ir kitos “val
džius,” kuri stengiasi daryti 
valdininkams įtakos. Kokia 
yra ta ‘‘antra valdžia,’’ pa
aiškės iš čia dviejų laiškų 
nuorašų, vieno “instrukto
riaus” Salantų klebono kun. 
Urbanavičiaus rekomenda
cijų Kretingos apskr. žemės 
tvarkytojui p. Gasiunui.

Nuorašas.
Gerbiamasis P. Tvarkytc-

• vi l< .

Kad Gedžius gavo be rei-
kalo žemės prie turgavietės, | jSfcT >X£dnd
21110 visas pasaulis, O Ka<l vargęs, silpnas, ir nieko negalite veik-

žmogus Juozapas Pel
džius negavo nei kiek, labai 
gaila. Pone Tvarkytojau, la
bai nuolankiai prašau pada
ryti adventiškai: kad p. Ge
džius negautų, o Juozapas 
Peldžius būtinai gautų. Kad 
Gedžius ir pažįstamas Tam- 

?: štai, bet jis nieku budu že- 
’ mės gauti neturėtu: ne prie

šams žemė! O Peldžius ver
tas!

Su gilia pagarba
Kun. Pr. Urbanavičius.

Pamatykit visą pasaulį per musų, 
Ipuikų stėreoskopą. kuris yra padirb-' 
tas iš geriausios medžiagos. Jus gali
te matyti paveikslus kaip ir tikram□ 
gyvenime. Vaizdai iš Pasaulinio Karo. 
Istoriškos vietos .Amerkoj. Dėdė1 Ša
mo kariški laivai. Kristaus gyveni
mas. Vizitas Romos ir Venecijos, taip
gi daugelis kitokių puikių vaizdu. Su 
kiekvienu stereoskopu mes duodame 
100 rinktinių ir geriausios rūšies vaiz
dų. Taipgi mes pasiur.čiame gero mo- 

Įdėlio gvarantuotą laikrodėlį, puikiuose 
į nikelio lukštuose, kuris laiką rodo la
ibai teisingai ir tesės jums per dauge
li) metų. Laikrodėli, Stereoskopą ir 
j KM) vaizdų vertės mažiausia $8.00 mes 
I parduodame tik už $4.75. Su kiekvienu 
orderiu mes pasiunčiame dykai revol- 

•ĮverjB. C. 2” kalibro, kuris yra padirb
ėtas puikiai ir su kuriuo jus galite ap- 
;| saugoti sa»o namus. Prisiųskit tik 35 
j centus dol persiuntimo, o $4.75 užmo
kėsite, kaip tuos daiktus aplankysite 
savo namuose. Užganėdinimas, gva- 
rantuotas arba pinigai bus sugrąžin
ti. Siųskit orderį dabar, kol kaina pi
gi Adresuokit: (31 >

PRACTK3AL SALES COMPANY 
1219 North Irving Avė. Desk 59, 

CIHCAGO. ILL.

Dabar k* tik iiijo S po

Nauja Lietuviška
IBLIJAĮ

ti, jus tiesiog nusistebėsite, kaip grei
tai jus pradėsite jaustis geriau. Jei 
jūsų daktaras dar nėra užsakęs jų 
dėl jūsų, tik nueikit pas savo aptieko- 
rių ir gaukite butelį. Jos vadinasi 
Nuga-Tone. Jos yra malonios vartoti 
ir jus gausite jų visam mėnesiui apie 
už $1.00. Nuga-Tone sugražina at
gal pep, punch ir vigor dėl silpnų, nu
vargusių nervų ir muskulų. Atbuda- 
voja raudonų kraują, stiprius nuolati
nius nervus ir suteikia jiems labai di
delį stiprumą. Nuga-Tone suteikia 
malonų, atšviežinantį miega, gerą 
apetitą, nuolatini ėjimą lauk, stimu
liuoja kepenis ir inkstus į gerą vei
kimą ir jus jausitės kaip naujas žmo
gus į kėlės dienas. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gerai ką jos padaro 
tokiuose atsitikimuose, jie privertė vi
sus aptiekorius suteikti garantija ir 
sugrąžinti pinigus, jei jus nebusite 
užganėdintas. Rekomenduojamos ir 
pardavinėjamos pas visus gerus ap
tiekorius.

U <
> SATYROJE
miers Biblijos colio*, turi 3S2
puslapius ir 379 paveikslvlittn. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai /palai. 
Žmogus skaitydamas Biblija ir tč- 
mydasnas į paveikslėlius, (kurie per
stata k&3 buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sos savo varsos ir džiaugsis jugisi te
kia knigy isijo, 
mos vakarai

KAINA
Norinti rast 

sitskit Espreso ar Pačta Money Or<i«- 
rio, arba registruotame iaiiae aoreau:

4
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T HEAH VO' 
CALLIN’ ME-

“KELEIVIS"
255 liroadway, 

So. Boston. Mass

row op couftse mot? tu. St\<į a SOM& 
that rėmimus mE 
op MV OEAH OLC*

i

H Y, VritAT rt 
DEAUTIFUL 
VOlCE FOR 
A COAL MANĮ

DRAUGAI!
Skaitykit ir platinkit 

Darbo žmonių laikrašti 
“KELEIVĮ/*

Nuo visų pilvo ir žarnų nes
magumų, kurie paeina n*o 

<Įint*.»Wn»o n!’fk» geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

MARK! THERE 
IS MUŠI C IN 
THF AIRĮ

IF^EITTLE JULIUS SNEEZO

”Trij? Met? Kanklių Kny
ga.” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

”Trij? Met? Kankli?” pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Orderiais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
laisvės Alėja, 60. 
Kaunas, Lithuania.

jam bes trumpi žir-

MM4COOOA1
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Nuorašas.
Gerbiamasis P. Tvarkyto

jau!
Vincas Sakutis iš Salantų 

turėtų būtinai bent kiek že
mės gauti, kad ir savo ma
žos dukters Marės maitini
mui. Be to yra doras, savęs 
vertas žmogus.

Su gilia pagarba
Kun. Pr. Urbanavičių*.

Rekomendacijos trumpos 
ir aiškios. Tas turi gauti že-! 
mės, tas ne. Klebono galia! 
šiandien didelė. Tat klausi-į 
mas, kodėl žemė kartais ne
teisingai naskirstoma, aiškė
ja.

šių laiškų nuorašus per-
.-t.ausdinom iš “Liet. UkL-ę 
Hinko.”

A SON& toft

Z GYDYTOJAS
z VIDURINIŲ LIGŲ
S VALANDOS:
Z 9 iki 11 ryt*
> 1 iki 3 po piet
K 7 iki 9 vakar*5 S89 BROADWAT
i SO. BOSTON. MASS.
» Tet 8*. Baatoa 28S1 

C«WSKK«Mm9BKSBBKSa*Sa

HOW W0VU> ¥0* 
AL L Lite TO 
HEAH/rjrR£ 
MUŠT BE HE 
rymy MOTHER 
CAME FROM -there?

JŲ KNYGA

Papuošta dbugdfa apdvuot? puiki? paveiksi?,
223 poslap. dMžio, apte 150 įvairi? eilią, tinkam?

Mot aat v&? amiriakimy.
Knygoj* tHjų raižų eilė*: 
ilHMlMMBiOS HL DABBIN1NKMKOS. 
tartta^aapfa eiH* kayga betariu kalboj*. 

H? p*|jmitl mv* ntygysų minėt* knyga.

KAINA TIK $1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI •v

PALINKSfllNS JUSV LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas amteirkų* t* haygg psgMžigagg. Pinigą* gerta*, 
šia sigst ”Moa«y OrJerie,“ popierinis* galis** siųst tiesiog papras- 

rerta, airaMa* aiiMaL adkapa* mr* ir "Keleivio” ir priU- 
*• . -įf,

"KELEIVIS* * SO. BOSTON, MASS.

tDIJ.sk
daug.au


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

“ŠĖTONIŠKA MUZIKA.”
Salantai. 83 L. Šaulių S-os 

būrys, einant Žemės Refor
mos Įstatymu, gavo nuosa
vybėn išparceliuojamojo 
Salantų dvaro sodną — par
ką apie 6‘ ha. Sodnas yra 
buvęs gana puikus, bet per 
paskutinius metus tapo ap
leistas. šauliai dabar pradė
jo sodną tvarkyti. Pirmiau
sia sodną aptverti, Įtaisyti 
bent 50 suolų, atnaujinti ta
kus, Įrengti iš vietos pasta
tyti nors nedideli namelį, 
kuriame galėtų patalpinti 
sodno sargą. Tie darbai nu
matoma atlikti šiais metais. 
Jau yra nupirkta dvi darži
nės, iš kurių numatoma ki
tais metais pastatyti namą 
—salę. Vietos Valse. Tary
ba matydama šaulių pastan
gas nutarė paaukoti buvusią 
vokiečių laikais pirtį, iš ku
rios numatoma sargui name
lis. Darbas galėtų eiti smar
kesniu tempu, kad nebūtų 
kliudančių darbui “geradė- 
ju.”

Birželio 2 ir 3 dd. būrio 
V-ba surengė savame sodne 
viešą gegužinę. 2 birž. pub
likos atsilankė gana skait
lingai, pelno buvo apie 120 
litų.

Antrą gegužinės dieną 
publikos buvo maža. Pasiro
dė, kad kunigėlis iš sakyk
los šaulių gegužinę stipriai 
užkeikęs, pavartodamas žo
džių: “šėtonų kompanija,” 
“šėtonas šėtonienei muša i 
kuprą bum, bum, bum, o šė- 
tonienė šoka”... žinoma iš 
sakyklos karštas balsas kai- 
kurių ausyse gavo vietos: 
seneliai, davatkėlės pradėjo 
jaunimą atkalbinėti: “kur 
jus, girdi, ' 
nuš ir tt.” I 
mas visgi šaulių nenaudai.

jantiems išaiškino, kad vys
kupo yra leista ir jo vyriau
sybės yra Įsakyta, kad na- 
bašninką Įkasti ten, iš kur 
jis buvo išimtas ir reikalavo.: 
kad nedarytų jokių kliūčių.. 
Dauguma iš kapinių ir nuo ■ 
kapinių tvoros pasitraukė, i 
pasiliko tik kelios bobelės,; 
pasišventusius pildyti klebu-1 
no valią. Pakartojus reikalą-Į 
vimą, dar likusios moterys 
nesitraukė. Policijos vadas 
Juodka Įsakė policijai aii-į 
daryti kapinaičių vartus ir; 
protestuojančias bobeles iš-1 
vaikyti. Bet šios šoko mušiu! 
su policija ir lazdomis poli
cijos valdininkams Jurkšai 
ir Kurauskui pramušė gal
vas. Mušeikos tuoj liko su
laikytos. Miliausko lavoną 
iškasė iš užtvorio ir palaido
jo kapinynan, iš kur buvo 
iškastas. Bet klebonas vis 
dar nenurimsta. Žada va
žiuoti i Kauną jieškoti teisy
bės prieš policiją.

Į

I

Ant jūrių, Amerikos pakra 
ty, tapo sulaikytas laivas, kuris > 
sakėsi vežąs statybos medžiagą ’ 
—lentas. Bet po lentomis atras
ta daugybė baksu degtinės. Visa 
degtinė buvo konfiskuota ir 
šmugelninkai areštuoti.

KUNIGO PIENINE ŠVEN
TA DIENĄ SVIESTĄ

MUŠĖ.
Veliuona. Kauno apskr.! 

Sekminių dieną čia buvo di- ■ 
deli atlaidai — žmonių pri
sirinko daugybė, šventės 
ūpą pagadino toks Įvykis. 
Apie vienuoliktą valandą ei
ną Į bažnyčią žmonės pama-;
tė, kad iš pieninės kamino! Rus visuomet vadino bedie- 
kurią įsteigė vietos klebonas; viaiš ir bolševikais, matyt, 

' pats save skaitė dideliu 
krikščioniu.

1

su ūkininkų sąjunga, rūksta 
durnai. Vėliaus paaiškėjo, 
kad toje pieninėje per pa
maldas mušamas sviestas ir 
varomas pienas — iš viso, 
sako, buvę išvaryta 300 lit
rų- t

...----------  ~ , žmonės stebėjosi ir atsi
einate pas sėto- stebėti negalėjo. Iš vienos 
Panašus užkeiki- pusės kunigai leidžia Įstaty- 

0 K;itos pusės patys pa- 
: kenčia darbą šventomis die
nomis ; rėkia, kad kiti griau- 

, o patys jos visai

GRIAUNA CERKVĘ.
Tauragė. 29 dieną gegu-j

i žės mėnesio iš varžytinių, 
I paskelbtų Tauragės apskri- 
i ties v-bos, buvo parduota už 
j 17,000 litų Tauragės stačia- 
i tikiu cerkvė nugriovimui, už 
’ kurios medžiagą nupirku- 
siųjų kompanija, susidedan
ti iš kelių asmenų, apsiėmė 
atremontuoti valdiškus na
mus Tauragėje.

Nuo pat 1919 metų Tau
ragės miesto ir apylinkės 
stačiatikiai, kurių yra apie 

prašė valdžios 
gūžės mėn. 2 d. čia Įvyko grąžinti jiems cerkvę, nes 
baisi žmogžudystė: sulenkė- kitos cerkvės niekur arčiau,

altorių ir kitką, apskritie! 
valdyba pirm varžytinių iš
vežė iš cerkvės ir nori par
duoti turguje.

Tokiais valdžios darbais 
labai pasipiktinę stačiati
kiai : jie mato tame jiems 
kerštą nupelnytą caro val
džios, bet ne jų. Ar demo- 
kratinga Lietuva taipgi eina 
caro pėdomis?

IR

išsigando, išdaužė langus ir 
norėjo iš baimės per langus 
išsukinėti.

NAUJAS MEDICINOS 
IŠRADIMAS.

Kupreliškis. Biržų apskr. 
. Kupreliškio klebonas J. De- 
I velkis per pamokslą bažny- 
! čioje š. m. gegužės mėn. 24 
( d. ėmė keikti parapijonis už 
> skaitymą bedieviškų laik- 
; raščių, sakydamas, kad nuo 
! skaitymo bedieviškų laik- 
I raščių žmonės gauna reu- 
• mutizmo ligą. Tai ligai iš- 
i vengti reikia esą užginti 
Į skaityti bedieviškus laikraš- 
l čius. Tik nelaimė, kad jo 
! tam kvailam išradimui nesi- 
' randa pritarėjų, tik gardžiai 
pasijuokė klausytojai.

i
į

KOVA DĖL LAVONO.
Šimkaičiai. Raseinių aps. ja tikybą, 

“Keleivyje” jau buvo rašy- nesigaili, 
ta, kaip Šimkaičių bobelės. -
iškasė iš kapų numirėli Mi- : BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ

Vieštertonių vienk., Onu: 
kio v. Trakų apskr. š. m. ge- '800 žmonių, — — tA 1 '*'• • 1 vz • . • ••

“SPINDULIO” BYLA.
Mariampolė. Vilkaviškie- nežinoma, 

čiuose gyvavo Liet. Jauni
mo Draugija “Spindulys”. 
Atsirado kažin koks klerika
lų Vėžys ir norėdamas judo- 
šiškai pasižymėti, apskundė 
valdžiai, kad “Spindulys“ 
esąs bolševikiškas. Na, val
džios atstovai “Spindulyje” 
padarė kratą, paėmė visas 
skaitymui skiriamas knygas 
ir “Spindulio” valdybą pa
traukė atsakomybėn. Kny
gos su visa byla ir “kaltinin-

NELAIMINGOS MEILĖS 
PASEKMĖS.

Birželio 13 d., 10 vai. va
kare Ž. Fredoj buvo suruoš
tas vakarėlis, ant kurio Įvy
ko pažymėtinas incidentas,

i P-lė P. A. savo meilužiui K. 
A. liejo ant veido acto asen- 
cijos, o likusią dali pati iš
gėrė. K. tuojaus nugabentas 
ligoninėn, o minėta p-lė ta- 

; po areštuota ir išlaikyta be 
i pagalbos iki sekančios die- 
j nos.

Paaiškėję, kad tarpe jų 
i buvo artimi santykiai per 
Į tris metus.

Ir kada K. metęs ją, pra
dėjo su kitom flirtuoti, tai 
p-lė P. ryžosi atkeršyti savo 
suvedžiotojui ir pati nusižu
dyti.

Ar pasveiks ligoniai, dar

KUNIGO ŠMULKŠČIO 
RABINŲ BYLA.

Teko sužinoti, kad Lietu- „
vos žydų rabinai traukia kais” pateko Mariampolės^
teismo atsakomybėn krikš
čionių demokratų lyderį ku
nigą Šmulkštį už šmeižimą. 
Kun. Šmulkštys kokioj tai 
paskaitoj pranešęs, buk ra
binai telegrafavę Amerikos 
žydams, kad tie darytų Įta-

liauską ir pakasė jį už kapų 
griovyje.

Miliausko giminės dėl to 
reikalo kreipėsi Į žemaičių 
vyskupą, kuris peržiūrėjęs 
visą bylą, Įsakė Vadžgirio 
klebonui, kad jis nedarytų 
kliūčių laidoti nebašninką _ 
Miliauską Į Šimkaičių kapi-.užkasė duobėjFtaip apt 
naites. Bet Vadžgirio klebo- \ ; j_ j v L
nas kun. Katėla, anksčiau buvo. Sužinojus apie vaiki- 
sukurstęs kaimo gyventojus, no pražuvimą policija atvy- 
matyti, nebenorėjo savo ko tardyti Voverį, bet tas 
kurstymo atmainyti ir pasi- (užsigynė apie ZaleckĮ nieko 
rodyti žmonėms, kad jis ne- nežinąs. Tuomet policija 
teisingai ir negražiai pada- privertė vietos gyventoju- 
rė, pradėjo dar daugiau kur-. jieškoti užmuštojo, kurie 
styti, kad šie neleistu aidoti skaičiuje 200 žm. bejieško- 
Mihausko kūną kapus. -dami ir rado miške. Tuomet 
Kun. Katėlai darant įvainų tardomas Voverys jau pris«- 
laidoti trukdymų, giminėms f pažjno kaltas esąs ir dabar 
te.ęo Kreiptis į svietišką vai-, pasodintas kalėjimam Rei- 
dzią, kad tam rasti teisybę, 'kia pastebėti, kad Vovere. 
sta: Raseinių apskrities vii- buvo aršus lenkininkas, bu- . 
simnkas duoda polųji^ai isa- .v0 išrinktas Į valsčiaus tary- . , ____________ __ .. ___- ..... .......... . __
kymą, kad si prižiūrėtųbą ir paskiau Į apskrities ta- duje daiktus, knygas, dra- Mariampolės Realinės gim- 
kos įkasant nabasmnko Mi- rybą. Valstiečius liaudiniu- bužius, šventųjų paveikslus, nazijos uždarymo motyvus knna idcanns (tPoti-1 __ i____

Apygardos Teisman. Tar
dant pasirodė, kad knygos 
nekalčiausio turinio: Tumo, 
Jakšto, Maironio ir kitų. By
la tęsėsi ilgai, net tris sykius 
buvo sprendžiama —vis liu
dytojas ir kaltintojas Vėžys: TT AOT rvzl n vrrv Irzsl ' I ’ v r. m z\

I HkPANKlAUSlAS 
KELIAS

j BALTIJOS AMERIKOS LINIJĄ
TAI VIENATINE LINIJA

kuries laivai reguliarukai per isti'ua 
metv.s susisiekti stačiai su labosios 
l.'anzigo valstijos puriu. TAIP Altii 
KL Aif’ElMIS. Lai aat terio
sėdvt New Yorke, atveža Jumis be
veik į pačių 'i'evyiię-Uetuvą, i.vs iš 
Danzijfj j Klaipėdą, tai tiktai vienos 
nakties 
iškaščių.
Sekanti

Į Lai*as
i Laivas *
■ Laivas '

ijos portu 
kad ia.Vi 

atveža 
ievynę-JJ.

■Ją. tai 
kciicnė lai', u be jokią extra

išplaukimai iš 
ESTON1A” II 

•l.U t ANl.V 
ĖSTOM A”

MevvYorko:
<1. Kugpiučia 
1 <1. Rugsėjo 
22 Kugoėjo.

Kainos laivakorčių:
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu:

3-čia klesa $107, 2-ra tiesa $132.10
BALTIC AMERH’A LINE 

9 Broadvay, New York City 
Kreipkitės čionai 

ar 
prie vietinių agentų

LLOVD 
LAIVAKORTĖS J ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Trečioj Liesoj tik ateitruiaial 
Apsieyvenę ateiviai, įrrjžt*ntie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broaduay. New York. 
arba pas vietos agentus.

RMAN

PUOTA PO GAISRO.
Raišupis, Mariampolės 

apskr. Kaip musų žmonės 
kai kur yra Įjunkę Į degtinę, 
parodo kad ir čia paduoda
mas atsitikimas. Ūkininko 
Varžuko birželio 13 d. užsi
degė gyvenamoji trioba. 
Gaisras gręsė sunaikinimu 
viso turto, bet subėgę kai
mynai gaisrą apmalšino ir 
nudegė tik stogas. Rytojaus 
dieną padegėlis užuot Budė
jęs ir rūpinęsis kaip pataisy
ti apsvilusi butą, apsčiai pa- 
sisteliavo blaivybės skysti
mėlio ir pradėjo su gerais 
bičiuliais ragauti. Bet čia 
vėl nelaimė. Ant lubų vėl Įsi- i 
degė spaliai ir naujo gaisro:

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

$203.
IŠ NEW YORKO 
I KAUNĄ IR 
ATGAL([»ž^

jęs šlėkta Š. Voverys nušovė kaip Šiauliuose ir Rasei-jkos į^Amerikos valdžią ne- t nestodavo, kol Teismas ne- pavojus sugadino visą balių. 
OJlvn t^rns m nhinc^ noro 1a af in nrd. Dl’iDcIZinti LlOtUVOS (16 1UTC. ; Fz^L-z^ XA Kf„ !savo tarną Zalecką, 18 m. niuose, nėra, bet visi jų Pra
amžiaus vaikiną. Nušovęs 
nunešė tą vaikiną i mišką,

ęė duobę, kad net ir nežymiu

šymai pasiliko be jokių pa
sekmių. Iš pradžios laikė jo
je grudų sandėli, kuri likvi
davus, virš metų cerkvė sto
vėjo tuščia ir uždaryta, tuo 
tarpu stačiatikiai, neduo
dant jiems cerkvės, buvo 
priversti tik retkarčiais kvie
sti iš Šiaulių šventiką atliki
mui savo religinių reikalų. 
Buvo daug kitų planų panai
kinti cerkvę, kaip tai: pa
versti ją i gimnaziją, teatrą 
ir kitką, bet tie planai pasili-f 
ko neivjkdytais, dabar gi 
griebtasi paskutinės priemo-

pripažinti Lietuvos de jure, ; tekęs kantrybės jam 50 litų 
Lietuvos rabinai, kad ir bausmės uždėjo. Paskutinį 

suprasdami kun. Šmulkščio ; syk| birž. 13 d. Mariampolės 
zygp — sukelti prieš Seimu • *------- ™ -•
rinkimus antisemitinių o- 
balsių, I 
naudoti visos trys “krikščio
nių” “frakcijos” — tečiau 
kaipo prieš gryniausj šmeiž
tą per teismą užprotestavo, 
reikalaudami kunigą Šmulk- i

i

i Apygardos Teismas bylą iš
nagrinėjęs “Spinduli” rado

kuriais galėtų pasi- nekaltu, nors Vėžys kaltin- 
visns trv<s ‘ krilnunru j______damas, iš kailio nėrėsi. 

“Spindulio” atstovas Jurgis 
Merkšaitis

ŽUVIS NAIKINA.
Anykščiai. Rubikių ežere, 

kuris randasi už 12 klm. at
stu nuo Anykščių, akcinės 
b-vės “Spėka” įgaliotinis p. 
Ginčas žvejoja ir naikina 
žuvis uždraustu nereto lai-

i
i

. . . . , v —s lu<Josyst®s ku, apie ką Anykščių valse, 
nmtai ir drąsiai atrėmė, h savivaldybininkai 

šti nubausti., už įmoningą ‘r perdaVe
melagingų žinių platinimą. Patartina ‘ "

dabar “Spindulys” sustatė

nės, kad likvidavus ta daly- Technikumo 
ką. • ~ L . „ '

Visus esančius cerkvės vi- nariu

spinduliečiams 
Vėžį už melagingą donosą 
patraukti atsakomybėn, nes 

j toks negeistinas tipas truk-

“Kulturos” nes ir trukdo teismą.

UŽUOJAUTA MARIAM
POLĖS REALISTAMS.
Dotnava. Dotnavos Ž. U do švietimosi, erzina žmo-

b-vės būrelis visuotinam?* 
susimkime aptaręs

Reikėtų atitinkamai val
džios Įstaigai daugiau kreip-: 
ti domės, kad “Spėka” per! 
savo tarnautojus nenaikintų 
neršto laike žuvų.

I

Puiki proga aplankyt jums 
savo tėvynę nužemintomis 
trečios tiesos kainomis, su- 
lyg ekskursijų ratomis.

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

United American Lines 
(HanisuaUaf) Joint Service with V 

Hambnrg American Line I

J
‘'""■K1U.0GG S
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir rnjatsi-. 
duoda. Imkit KelloggV. 'Su
piltas Laboratorijose.

‘

ii

liausko kuną4<kapus. Gegu-1 
žės m. 26 d. pasigirdus, kad 
Įvyks nabašninko perkėli
mas, pradėjo koptyčaitėje 
skambinti. Per trumpą laiką 
susirinko didžiausia žmonių 
minia, kad protestuoti, nes 
kun. Katėla {grasinęs: kas 
nedalyvaus proteste, to i 
bažnyčią nejsileisiąs. Dviem 
policininkams triukšmada
rių nepavyko numalšinti — 
turėjo pasitraukti.

Bobelės pradžiugo polici
ją apgalėjusios. 2s geg. at
vyko is Raseinių apskrities 
policijos vad. p. Juodka su 
Keliais valdininkais .ir buriu 
policininkų ir atjojęs prie 
kapinaičių, ten susirinku
siems žmonėms, kurių buvo 
apie 50 ir kurie griežtai pro
testavo ir pareiškė, kad Mi
liausko j kapus neįleįsią, nes 
taip klebonas įsakęs, polici
jos vadas Juodka protestuo-

že-Griuvėsiai Santa Barbara mieste, Califomia valstijoj, po 
mės drebėjimo.

ŠIAULIUOSE GAISRAS 
VIDURNAKTY.

Birželio 16 d. 2 vai. nak- 
kur

I nutarė:
1. Draugams mariampo- ties Tilžės g. Nr. 145, 

Mečiams priverstiems apleis- randasi viešbutis “Komerci- 
ti šią švietimo įstaigą pa- ją,” šaboševičienės galante- 
reikšti viešai užuojautą, i rijos.* krautuvėje dėl neži-

2. Apgailestauja įvyks- narnos dar priežasties kilo
tantį faktą ir tas priemones, |gaisras. Kai ugnis sunaiki- 
kurių griebiasi šv. ministe-; niisi jau langus išsiveržė 
ris kovodamas su tikrąja; laukan, tuojaus ant Vilniaus 
mokslo Įstaiga ir ! g. kampo stove jęs policistas

3. Ragina visą Lietuvos j patėmijęs, pradėjo smarkiai
pažangiąją visuomenę prisi-1 švilpti. Už kelių minučių su
dėti materialiai ir moraliai j bėgo visa policijos sargyba, 
prie to darbo, kad ši įstaiga i kartu su panaktiniais ir pa- 
uždaryta neteisingu keliu j k|lė didžiausi mieste triukš- 
butų vėl leista. į m£. Ne po ilgo pasirodė gai-

Kulturos būreli*. Įsrininkai su savo autornobi- 
-------- =------ ! liu. Po trumpo, bet karšto 

į NEMUNO AUKA. dąrbo, ugnis buvo laimingai
Alytus. Birželio męn. 7 d. j sustabdyta. Visos prekės 

koks tai pilietis irstės Nemu-; krautuvėje nuo ugnies ir 
ne. Sudavęs akmenin a p-, vandens sugadintos ir duos 
virto. Norėdamas sugauti j nė mažai nuostolių. Esantie- 
valtį plaukė su rūbais ir ap- i ji antram aukšte tame pa- 
sunkęs panėrė amžinai. La- i čiame name viešbutyje — 
vonas tuokart nesurastas. 1 “Komercija” svečiai labai

Valet APSAUGOS BRITVA
AutoStTOD Kuri Pati Išsigalanda

Rninr visas PRIRENGTAS S1.00 jr $5.(TO 
Parsiduoda visose br:tvq krautuvėse 

—Snarpma It—lf
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Nenustok Vilties-- |
Naudok Salutarą f

JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO, 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
JEIGU JUS TURITE UŽK1ETCJIMĄ VIDURIŲ. GAL
VOS SKAUDfcJIMĄ, NUSTOJIMĄ APETITO. LIGAS 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR
NŲ, IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
| TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU- 
GRJžA PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALI TARAS 
BITTERS” PAS SAVO APTJEKORIŲ, ARBA Iš MUS:

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 WEST 19TH STREET. CHICAGO, ILL.

!
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Vietinės Žinios
New Yorko valdininkai 

krečia Bostoną.
Pereitą sąvaitę Bostone 

prasidėjo kratos ir areštai, 
apie kuriuos vietos policija 
visai nežinojo. Bostono prie
miesty Chelsea buvo paim
ta daug degtinės ir areštuo
ta keliatas žmonių. Vėliaus 
paaiškėjo, kad šitą darbą at
liko atvažiavę iš New Yorko 
prohibicijos agentai. Fede- 
ralė valdžia, matoma, vieti
ne policija jau nepasitiki.

Dabar kalbama, kad bus 
ir daugiau tokių kratų. Ateis 
eilė ir South Bostonui, kur 
ir iš lietuvių ne vienas užsi
ima munšaino darymu.

Didelis gaisras Roxburyje.
šį panedėli Roxbuiyje su

degė didelė baptistų bažny
čia ir išrodė, kad ugnis gali 
nušluoti visą distriktą. Ug- 
nagesiai buvo sušaukti iš vi
sos apielinkės ir tik per di
deli valgą gaisrą užgesino. 
Bažnyčia buvo medinė ir la
bai išdžiūvus, todėl degė 
kaip salietra. Kada vėjas 
pradėjo nešti liepsnas ant 
gyvenamųjų namų, apie 12 
šeimynų pabėgo palikdamos 
visą sayo mantą.

Ateinantį nedeldieni 
bus piknikas.

Ateinanti nedeldieni bus 
didelis Bostono ir Cambrid- 
ge’aus socialistų piknikas 
Norwoode. Apie tai, kaip 
tenai nuvažiuot, rasite pa
aiškinta apgarsinime, kuris 
telpa ant šio puslapio.

KELEIVIS
IŠS1KANDAVOJA 5 KAMBARĮ *1 gražioj vietoj Hyde Parke K^k.

' 13utu 1 -orine Pl*ce, Hyde Park, Ma^s.

pardavduF

darbininkais reikia elgtis 
žmoniškiau.

Kuomet Norkus atvažiavo 
(į Bostoną, aš, žingęidum » 
idelei, paklausiau, ką jis žino 
apie Račį iš Lietuvos. Nor
kus man tik tiek atsakė, kad 
Račys prašęs jo greita: pc- 

j Į užsieni. 
Čia gi, Amerikoje. Norkus 

i girdėjęs, kad Račys buvo 
i ausigvvenes V.'aterbury ir 
j tenai apsivedęs su tūla ,iau- 
ina mergina, bet jiedu greit 

Tai 
pasakė 

tai jau
s

valties dugną. Jos kardas iš
lindo per valtį kaip per po- 
pierą, ir bemažko nenudurė 
žvejo. Per skylę į valtį pra
dėjo verstis vanduo, bet žve
jas greitai užkimšo ją savo 
kepure ir sugrįžo atgal prie 
laivo. Žuvis buvo vėliaus 
įtraukta. Išviso tokių žuvų rūpint pasportą 
tas laivas parsivežė 34. bet 
kitos daug mažesnės.

ir pasimetę, 
ką Norkus 

apie Račį. ir 
kada Rač\ 

nuo darbo, 
čia reikalas dabar 

kelti dėl to žmogaus ginčus, 
karščiuotis ir meluoti?

J. G. Gegužis.

susiovke A * *
viskas,

, man
i tuomet,
i atleistas 

Koks

PERSKAITYK IR PIRK.
\ ien - ė unynos stuba, G kambariai 

j v.< ttu:-ynais, žemės yra pusė 
..kero. Gružus sodas. Viena karvė 
..vadui..- ir vištininkaa. Visai arti 
-t tie-. No. \\ b.trr. Mass. 17 mylių

iv luistono. Ka.za J • o -) i^n.,Vos 
(30)

VINCENT R. AMBROSE,
Tei. So. Boston 1607,

125 Broadaay, S< Boston, Mass.

PIRK IR PARDUOK— r=T1 
RANDAVOKi 

S 
$ 

v'
V*$ 
f

Pirk ir parduok namus, lutus far- 
inas ir biznius per musų naujai ati
darytą ufisą

Rendavuk kambarius, krautuves, 
ofisu.- ir viską kas tik rer.davojar.ia 
r _
kad pasitarnauti saviems; todėl ir 

gerų 
esą-1 

e parodyti ‘‘:v' -■••'i.; 
į aiusų ori.a. Mesi 
pioigus ant i.i rgi- 
•lamų.

Rengia Cambridgeaus ir 
Bostono Socialistai, 

Nedėlioję,
26 LIEPOS-JULY, 1925 
Ant Farmos A. Aleko 
(Ainlin Farm Neupond)

KAS MELUOJA?
Prie tų tuščių ginčų, ku

riuos “Sandara” pakėlė apie 
Juozą Račį, užsimanė savo 
dvylekį pridėti da ir Petras 
Bartkevičius iš Montellos.
“Sandaros” 29-tame nume-j 
ry jis rašo labai įsikarščia
vęs ir vadina keleiviečius! 
“melagiais,” kam “Kelei-j 
vis” pasakė, kad sandarie-i
ėių vadas Ivas, kuris išvarė rjTVKTTV A Cl 
Raci is darbo, yra be jokio i K |\| I K A N! 
mokslo žmogus. Bartkevi- X XXXI 1 XXX*Xk/* 
ėius nori pasakyti, kad Ivas! 
pavaręs Račį ne dėlto, kad 
Račys už Ivą daugiau žino
jo, bet dėlto, kad Račys! 
“ėmė alga dykai ir nieko ne
dirbo.”

Bet “Sandara” visų pirmai
rašė, kad Račys buvo atsta- Wilson St., Norwood, Mass. 
lytas iš Baltic Statės Finan-j Jeigu tą dieną lytų> Lad 
ė-e Co. dėlto, kad Ivas suz;-; piknikas bus nukeltas ant 2 

n^on-.ino in RugpiUČlO-AugUSt, bet tOJ
pačioj vietoj.

| GERBIAMOJI VISUOMENĖ:
Siame piknike bus prirengta

: įvairių pasilinksminimų; bus žaisiu 
ries mu- 

ežero. galima 
pasivažinėti, 

atsilankys Į šį pik- 
ražiai pasibovyt ir links-

I

EXTRA BARGENAI!
Ka- nori gyventi aI;t tyro oro, Ur- 

e žalumynų ir naudotis miesto pu
rumais, lai pasiteirauja apie šiuos ' 

bargenus:
EAST WALPULE. MASS. 3 akrai 

žemės. 7 kambarių stuba, miesto van
duo. elektra, maudynės, vištininkai, 
barnė, tvartai., prie naujo Bird ar.d 
> z parko.. Kaina greitam pardavi
au: tik $5,500, galima pirkt su mažu 
įnešimu

NORVVOOD. MASS. 7 akrai že
mės, 6 kambarių stuba. gera barnė su 
tvartu. 2 karų garadžius. gyvuliai. ■ 
vištos ir Fordas. Už viską tik $6,300.' 
Savininkas išvažiuoja į Lietuvą.

NORUOOD. MASS.. 2 akrai žemės. 
- įr •> kambarių, garadžius,

: vištininkai. sodas ir vynvuogių dar
us ant ežero kranto. Kaina $6.500
Visos šitos vietos randasi prie fab- 

ikų. kur darbai visuomet eina ge
tai. Todėl nepraleiskit progos. Laiš
kais arba ypatiškai kreipkitės šiuo 
adresu: J. NEVIACKAS

255 Broaduay. So. Boston. Mass.

uer musų ofisų. Musų ofisas yra tam, 
saviem 

naudokitės proga. Mes turime 
pirkinių pasirinkimui ir visados 
me pasirengė 
kuris tik užeis 
taipgi skoliname 
čių ir pataisymui

Ateik ir persitikrink, ar mes turi
me tų kas ’i'anustni reikalinga.

Musų ofisas atdaras nuo 8 vai ry
to iki 8 vai. vakaro išskyrus šventa
dienius.

Visais reikalais kreipkitės pas
SOUTH BOSTON REALTY CO.
414 Broad »ay, So. Bnstun. Mass.
Buvusiam Lietuvių Prekybos Name, 

ale a«lv. Kalinausko

Tclefona* 6112-U'.

Dr. L tamkfiiMKtls
LIETU VIS DENTIST AS

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

Nedčliomu Nuo 10—12 diena 
7tlj N. Main Št. lunnp. Broad St.

MONTELLO. MASS

i: Lietuvis Optometristas

Išegzaimnuoju; aku, prisieinu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir amblyopiškuse (aklose) aky
se sugrąžiau šviesa ‘arkanu 
laiku.
J. L. PA8 4KAEM.S O. b.
447 Broad*ay, So. Bo»tut>. Mm

| TKl. EMHRE llbS 3

j DR. F. MATULAITIS I
I
is

c
i:

I 
A 
*

Ultravioletinė Šviesa 
Diathermia

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETROiT. M1CH. 

A D YNOS:
12-2. 6-8

nojęs “apie negirtiną jo pra
eiti.” Gi pats Ivas vėliaus 
aiškino, kad jis paleidęs Ra
čį dėlto, kad šis nemokėjęs 
anglų kalbos, o ne kad jo' 
“praeitis neaiški”: reiškia, ■' -u laimėjimais ir paprastų 
jis nieko apie jo praeiti ne- •zika- Vieu -rail- Prk 
žino. Bartkevičius dabar da įmaudvt,s ir laivt‘i,ai< 
kitaip šitą dalyką aiškina—! 
Račys algą ėmęs dykai. j p^tt.'

Tai jau tris pasakos apie j lodei visi, kuriems aplinkybės • 
Račio paleidimą, ir kiekvie- : atsilankykite į šį pikniką, 
na vis kitokia. Ar tas nepa-' Su i«sart>a kviečia Rengėjai, 
rodo, ponas Bartkevičiau, i 
kad jus patįs meluojat? Iri 
meluojat labai negudriai,! 
nes visai nesusitarę!

Kaip sakiau, visas šitas 
ginčas apie Račį yra tuščias 
darbas, kuriam turėtų būt 
gaila ir laikas eikvoti. Bet; 
kadangi sandariečiai ji pra
dėjo ir nuolatos velia su juo 
tai “Keleivi”, tai socialistus, 
tai mano vardą, todėl no- 
roms-nenoroms prisieina 
tuos pliauškimus atremti, ir 
todėl noriu čia paaiškinti, 
kaip su tuo Račių buvo iš- 
tikrujų.

Atvažiuodamas i Bostoną j 
Račys atvežė Baltic Statės Į 
Finance korporacijai tulus 
dokumentus nuo K. Norkaus! 
iš Kauno, ir vieną dalyką jis1

Gi pats Ivas CITY POINT
Naujas 2 šeimynų namas 

su garadžium, turbut greitai 
parduotas, nes savininkas 
jau kraustosi j kitą miestą.

A. IVAS (32) 
110 Tremont st, Rm. 508, 
Boston, Mass., arba

361 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Linksmai ir gražiai.
Pereitą šventadienį buvo 

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Dr-stės piknikas ant Kaza
kevičiaus farmos Randolph. 
Privažiavo gražios publikos 
iš įvairių vietų. Kadangi 
buvo pusėtinai karšta, tad, 
išpradžių susirinkusieji slap 
stėsi po medžiais, bet senis 
Galinis, nepaisydamas karš
čio, rėžė su savo kapeli ja lie
tuviškus maršus, kad net 
miškas ūžė. Pavakarop, at
vėsus orui, publika įsisma
gino, prasidėjo gužynės, o 
paskui ir veltynės. Neapsi- 
leido nė moterįs, o lietuvės 
tai ne pyragaičiais maitin
tos, kad pagriebs kokį vyru
ką, kad blokš jį į šieną, tai 
tas jau i _ _
kad daugiau į tokia pirtį ne-isu Račių. Pirma aš nebuvau 
pakliuvus. Kam teko, kampo žmogaus neijnatęs, nei 
neteko, bet dzūkų karaliui 
teko užtektinai. Jis pagrie
bė vieną senbernį ir pasiun
tė moterų globai, o tos jau 
apsidirbs. Bet senbernio ir 
nebūt# susmukusio, jis pa
čiupo dzūkų karaliui savo 
geležiniais pirštais už abiejų 
kojų ir, nori-nenori, o mote
rįs juodu akėja po pievą, 
kaip Lietuvos ūkininkas su 
drapaku. Ar dzūkų karalius 
visus pirštus parsivežė na
mo, to neteko patirti. Jeigu 
jis atvažiuos 26 liepos ant 
socialistų pikniko, tada su
žinosim, kur jam skauda.

Daunys su Malilioniu ir

1-:

Cambridgeaus žmonės, kurie norė
sit važiuoti vežimu, malonėkit užsi
sakyti vietas iš anksto Liet. Koopera
cijoj. 39 Pcrtland st, -J. Vinciuno 
Krautuvėje, 233 Portiand st, arba pas 
kuopos narius. Vežimai važiuos 
ryte nuo Lietuvių Kooperacijos.

Bostoniečiai. kurie norėsit važiuot 
vežimais, užsisakvkit vietas pas icuo- 
dos, narius arba “Keleivio” krautu
vėje.

Važiuojant karais, važiuot sekan
čiai: Nuo Forest Hiils imt karą Wįi- 
shington to Grove, nuo Grove street 
imt East Valpole karą ir važiuot iki 
Nor-Acod Centre Ten išlipus eit \Va! 
pole street iki V.’ilson ir H’ilson stree' 
eit iki pat farmai.

- t

Rengia West Lynno Pilie
čių Kliubas, subatoje.

atvežė man pačiam. Tai bu-U RUGPIUČIO-AUG., 1925
sprunka kur nors,'vo pirmutine mano pažintis
•___ • ± t • • . • ė nnkm’Cn

girdėjęs apie ji. Poną Norkų 
aš pažįstu kaipo buvusi 
“Sandaros” redaktorių, li
tas faktas, kad jis patikėjo 
Račiui Įduoti svarbius doku
mentus, vertė mane ir kitus 
Baltic Statės Finance korpo
racijos direktorius manyti, 
jog Račys turi būt p. Norkui 
gerai žinomas ir ištikimas 
žmogus. Kaip tik tuo laiku 
Baltic Statės korporacijai 
buvo reikalas padaryti labai 
komplikuotos ir dideiiai rei
kalingos atskaitos. Taigi 
korporacijos direktoriai, tų 
tarpe ir aš, pasikalbėję nu
tarėm paimti tam darbui 
Račį. (Baltic statės korpora-

PENNYBROOK GROVE
WEST LYJffi, NASS.

Prasidės 1 vai. po pietų. 
Grajis L. Buinio Orkestrą.

Tai bus gražiausis pikni
kas. Bet jei pasitaikytų tą 
dieną lietus, tai vietoj pikni
ko turėtume šokius Lietuviu 
Svetainėj, 25 Camden St.* 
W. Lynn, Mass.

Vieta piknikui paranki, 
girioje aukštų medžių pavė
syje, kur galima atsigerti 
skanaus vandens iš šaltinio. 
Prie to bus Įvairių gėrimų ir 
užkandžių.

Kviečiame visus i tą pasi
linksminimą. Komitetas.

iii i IldvI* y JDdlvlL. OLdvCO x\ ’ /1 L/vzI d“
^elet^ kitų vyrų nepekhuvo;cjjos djrektoriai turi pilną 

? - • Gal juos teisę darbininkus samdyti.)
; Ivas’o-Ivaškevičiaus tuo 
I laiku nebuvo namie. Sugrį- 
' žęs jis tuojaus norėjo pasi- 

Žuvis pramušė laivo dugną, j1 Of’-V “
arogantiškai ant grino- 

Aną sąvaitę į Bostoną at-' riaus” užsipuolė. Bet Račys, 
ėjo žvejų laivas “Albert W. ’ kad ir “grinorius,” pasirodė 
Black,” kuris atsivežė 200, už Ivas’ą-Ivaškevičių daug 
svaru kardą-žuvi ir didelę ^.a.u»lau žinantis ir taip jam 
. -u: i • . . j * u- atšovė, kad sis turėjo uzsi-valtj kiauru dugnu. Valtį ^iaupt. Apie šitą susikirtimą 
pramususi toji žuvis savo Ivaškevičiaus su Račių žino- 
kardu, kurį ji turi ant savo' jo didžiuma direktorių, ir 
snukio. Iš didžiojo laivo manau, kad p. Bartkevičiui 
žvejai įšovė į tą žuvį harpu- į taip Pat buvo žinoma.
n* ir vienas žvejų atsisėdęs Po to Ivaškevičius uzsi- 
• - i i - •_? spyrė Raci atstatyti nuo dar-jvalų išplaukė pasmeigtų ir atstįtė j/visai be di. 
žuvį parvilkti pne laivo, rektorių nutarimo. Tuomet 
Bet žuvis nėrė gilumon ir aš ir ad v. Bagočius pastebė- 
paskui iš apačios skrodė į jome Ivaškevičiui, kad su

moterų “globon”. < 
paliko kitam sykiui...

Jaunutis.
Užkietėjimo

Nemažai tvarių ligų patena 
tiesi ogi nai nuo užkietėjimo.

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti se
niems ir nusilpnijusiems.

•V F S F V F R A C O
Cf DAR RAMIOS 10 W A

Kaino*: S0 ir 8* centai

SEVERA’S 
BALZOL

X t

A • ■ :

[ Tel. So. Boston 56G-W į

! DAKTARAS !
i A. L KAPOČIUS;

LITL’VIS DE.VT1STAS <
J VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dien< <

Nuo 2 iki 9 vak J 
NEDALIOMIS: J

J iki 1 v. po pietų <
J Seredomis iki 12 dieną. 1 
J Ofisas "Keleivio” name. ' 
► 251 Er«adway, tarpe C ir D SL < 
I SO. BOSTON. MASS. J

PER 7 METUS KENTĖ
JAU VIDURIŲ LIGA, DA

BAR IŠSIGYDŽIAU 
VARTODAMAS

KATRO-LEK
Širdingus ačiū siunčiu p. 

Wojtasinskui už. vaistus KAT- 
RO-LEK. su kuriuo pilnai pagy
džiau skilvio katarą. Per 7 me
tus kentėjau skausmus viduriu, 
'ironišką užkietėjimą, gazu vi
duriuose ir skausmų šone, ūžimo 
galvoje ir abelno nusilpnėjimo. 
Vartojau Įvairius vaistus, bet 

' niekas man nepagelbėjo, kaip 
tik pradėjau vaitot KATRO- 
LEK pilnai pasveikau ir palikau 
tokiu pat tvirtu kaip kad se
niau buvau. Todėl, šiuomi pa
tariu visiems, kurie serga vidu- 
viu užkietėjimu, vartot KATRO- 
LEK, nes ištiesų tas vaistas yra 
’abai geras. Trūksta man žo
džių. kad galėčiau tinkamai pa
aiškint ant kiek man pagelbėjo 
KATRO-LEK. Dabar aš pasilie
ku laimingas ir tą bonką pasi- 
kavojau, jeigu ateityje man pri
reiktų. John Berry, 
Florida, N. Y.

KATRO-LEK yra 
visose aptiekose arba
tus, arba tiesiog pas išdirbėją.
W. WOJTASINSKI DRUG

114 Brighton St., 
BOSTON, MASS.

I

I
l

S. N. Puisiute-Shallna ;
LIETUVE MOTERIS 1

ADVOKATE ]
*64 Broadvay, So. Boston. Maao.

Room 2.

TeL South Boston 3520 <
Residence University 1463-J <

PARSIDUODA DĖVĖTAS Motor- 
cy kelis. Kaina visai maža. Savininkas 
greit turi išvažiuot į Lietuvą Atsi- 
saukit skubiai. (31)

KRANAS VAIGAUSKAS
:<» l'nion st, Cambridge, Mass. j

Į 
I i

Parsiduoda Krautuvė
Saldainių ir groscrių, parsiduoda 

pigiai. Priežastis — savininkas išva
duoja. Prie storo yra du dideli kam
bariai gyvenimui. (33)

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

PARSIDUODA BUČERNĖ IRGRO-i 
SERNĖ ant gero kampo tarpe dviejų

• įdėlių gatvių. Apielinkė daugiausiai | 
^pgyienta lietuviais. Biznis išdirbtas j 
per ilgą laiką. Parsiduoda pigiai. Par- į 
davimo priežastį paaiškinsiu pirkėjui. Į 
'.alinia pirkt ir su namu. (31) j

Atsišaukit į "Keleivio” ofisą.

Box 244,

gaunamas 
pas agen-

Skaitykit ir platinkit
“KELEIVI

co.

DR. J. MARCUS
IJETU VISKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boston, Mass. 
(Prie Hanover St.)

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

£ Tel. South Boston 40005
; Dr. J. Landžius Seymour
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LIETUVIS GYDYTOJAS 

381 Broad* ay. So. Boston, Mass.
Ant antrų lubų 

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

c

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 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SUVARĖ 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Buiiding 
Room 22

i

TELEFONAS į
MEDICINOS DAKTABAS 5

C. J. HIKOLAITIS f
Valandos: nuo I iki 4 po pietį. 

šuo 7 iki 8 vakare. J

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS. |

Tel. Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IK 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas

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

BOSTON, MASS.

!
Į

I

Rūtų Daržas
(RŪTA G/YRDENS)

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

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

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

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

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

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

VINCENT A. JENKINS
6 Beacort St, Boston, Tel. Haymarket 5840.

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

BARGENAI KASDIEN
GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR MALIAVŲ

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

Uždyką pristatymas Didžiajam Bostone.
Ateikit į musų krautuvę šiandien ir sučėdvkit pinigus. Kam mo

kėt daugiau ?
SOUTH END HARDWARE CO.

1095 WASHINGTON ST, 192 SHAHMUT AVĖ.
Arti Dover St. Eleveito Stoties Telefonas Beach 5353

BOSTON. MASS.

DR. H. M. LANDAU
Specialistas Kroniškų ir Sekretnų Ligų, Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
18 CHAMBEKS ST, Tei. Haymarket 1436 BOSTON. MASS.
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Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Je'gu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

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

Dr. Ned. LEfl J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3:190
I ALLEN ST, Cor. Chamben St, BOSTON. MASS.

PERSIKĖLĖ I NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia gerinusį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 L 6th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.


