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STREIKĄ.
Lawrence’o miesto tary

ba buvo pasikvietus strei- 
kierių komitetą šį panedėlį 
ir teiravosi apie darbininkų 
nusistatymą.Komitetas, ku
ris atstovavo United Textile 
Workers of America, paro
dė, kad prieš paskutinį algų 
numušimą apskrita audėjo 
mokestis buvo apie $22 į są
vaitę, o paprasti darbinin
kai gaudavo audinyčiose tik 
apie $18 į sąvaitę. Jau už to
kią algą sunku žmogui su 
šeimyną pragyventi; bet 
kada kompanijos antru kar
tu nukapojo da ir šitą mo
kestį, tai audėjui paliko tik 
apie $17, o paprastam dar
bininkui tik apie $14 į są
vaitę, ir prie to da pailginta 
darbo valandos, — vieto. 
buvusių 48, įvesta 54 valan
das į sąvaitę. Kaipgi tad ga
lima norėti, kad darbinin
kai tokias sąlygas priimtų? 
Ir jie sustreikavo. Streikas 
eina jau kelintas mėnuo ir 
kompanijos vis nesitaiko. 
Jos žino, kad' darbininkams 
sunku be darbo gyventi, ir 
nori badu juos priversti 
grįšt darban.

Streikieriai sutinka tai
kytis, sakė U.T.W. of A. ko
mitetas. Jie siūlo tokį ple-- 
ną: tegul kompanija priima 
streikierius darban senomis 
sąlygomis, ir tegul darbinin
kai dirba po vieną dieną są- 
vaitėj pakol eis derybos. Jei 
per derybas kompanijos 
irirodys, kad jos ištikrujų 
negali daugiau mokėti, tai 
tuomet darbininkai sutiks 
dirbti tokiomis sąlygomis, 
kokios bus derybose nusta
tytos.

Tai toks buvo streikierių 
komiteto pareiškimas.

Išklausius šito raporto, 
miesto taryba išnešė rezo
liuciją, kad streikui sutai- 
kyt turi būt paskirta beša
liška taryba, ir kad tuo turi 
pasirūpinti Massachusetts 
gubernatorius Cox. šitą re
zoliuciją miesto taryba ir 
nusiuntė gubernatoriui.

i laužyt ir kovą laimėt.

STREIKIERIAI IŠLAUŽĖ 
ARSENALO DURIS.
Scranton, Pa. — Lacka- 

PASKELBĖ KARIUMe- wąnnos paviete pereitą su- 
NĖS MOBILIZACIJĄ.

Prezidentas Hardingas

Kita kruvina skerdynė

W. VIRGINIJOJ UŽMUŠ
TA ŠERIFAS IR 6 STREI- 

KIERIAI.
i

Streikieriai buvo nuėję už- 
daryt skebų kasyklą.

West Virginijos valstijoj, 
Wellsburgo apielinkėj, šį 
panedėlį įvyko kita tokia 
skerdynė, kaip anądien bu
vo apie Herriną, Illinojuje.

Kaip Illinojuje, taip ir W. 
Virginijoj skerdynes suren
gė kasyklų kompanija. Ne
žiūrint darbininKų streiko, 
kompanija prisisamdė ske
bų ir varė su jais darbą. 
Unijos angliakasiai nutarė 
nueit ir uždaryt tą skebų 
mainą. Kompanijos šnipai 
pranešė apie tą nutarimą 
kompanijai, ir kompanija 
su šerifo pagalba jau iš va
karo pradėjo rikiuoti savo 
žmogžudžius. Šerifui Duva- 
lui vadovaujant, ginkluoti 
kompanijos galvažudžiai 
buvo sustatyti apie visus 
kelius ir pasislėpę laukė 
ateinant streikierių.

Anksti panedėlio rytą ant 
kalno pasirodė apie 300 
streikierių, kurie buvo at
ėję iš Pennsylvanijos. Kom
panijos sargai tuojaus pra
dėjo juos šaudyt. Angliaka
siai matyt buvo be ginklų, 
nes pradėjo trauktis atgal, 
šerifas, norėdamas pasižy
mėti didvyriu, užbėgo su 
keliais sargais streikie- 
riams už akių ir norėjo pa
stoti kelią. Jisai užmušė čia 
du angliakasiu. Bet įnirtę 
žmonės puolė ant žmogžu
džio, parmušė ant žemės, 
atėmė iš jo abudu revolve
riu ir jį patį jais nušovė.

Kiti galvažudžiai pasislė
pę įvairiose vietose šaudė Į 
streikierius be jokios per
traukos. Paskui buvo atras
ta 6 maineriai užmušti ir 
apie 25 sužeisti. Bet sužeis
tų turėjo būt daug daugiau, 
nes daug jų parėjo namo. 
Beto da tą .pačią dieną buvo 
43 streikieriai areštuoti ir 
šerifai turį varantų da 2<X) 
angliakasių areštuoti.

Tuo tarpu kasyklų savi
ninkų, tikrųjų šitos skerdy
nės kaltininkų, neareštuoja 
ir visai nekaltina. Valdžia 
eina ranka rankon su jais 
ir padeda jiems streiką lau
žyt. Tas parodo, kad darbi
ninkams neužtenka pru. 
unijos prigulėt, bet reikia 
būti piliečiais ir rinkimams 
atėjus reikia rinkti savo 
klesos žmones į valdžią. Pa
kol valdžia bus kapitalistų, 
ji visuomet eis su kompani
jomis ir šaudys darbinin
kus.

batą buvo daug triukšmo. 
Mat iš geležinkelio dirbtu
vių Carbondalėj skebai pra- 

i proįsake, kad federalė armija dėjo šaudyt į einantį pro 
butų mobilizuota ir laikoma šalį žmogų ir sunkiai sužei- 
gatava ant. kiekvieno pa- dė. Jis vadinasi Josepn Wal- 
saukimo prie geležinkelių. Į ker. Matyt, skebai manė, 
i)el tos priežasties rašyto- kad jis streikieris. Šita ži- 
jas Brisbaine sako: "Kariu-ima sujudino viso Lacka-i 
menė yra saukiama tam, jwannos pavieto gyventojus, 
kad šaudytų, ir šaudytų. Bematant susirinko minia 
darbininkus, . nes kulipkosI žmonių ir sunešę balkius 
darbdavių niekad nepasie- pradėjo mušti jais į arsena- 
i:ia. Bet šaudymas yra pavo-' lo duris, kad gavus ginklų, 
jingas. dalykas. Šaudydami į j Galų gale geležinės duris 
streikierius jus šaudot ne j buvo išlaužtos ir žmonės bu- 
vien tik į žmones, bet į kle- i tų apsiginklavę, bet tuo tar
sim darbininkų susiprati-Į pu atpiškėjo būrys kazokų

DA 200.090 GELžKELIE- 
ČIŲ BALSUOJA 

STREIKUOT.
Vėliausiomis žiniomis, dar 

200,000 gelžkeliečių, dau
giausia stočių klerkų ir 
prekių kilnotojų, rengiasi i 
streiką. Balsavimas jau 
prasidėjo ir manoma, kad 
didžiuma bus už streiką. Iš
rodo, kad streikas, kuris 
prasidėjo geležinkeliu dirb
tuvėse, gali suparaližiuoti 
visą geležinkelių judėjimą.

mą, o žmonių susipratimo 
nušauti negalima; jį galima 
tiktai sujudint, uždegti. Bet 
kada šaudomųjų susiprati
mas užsidega, tada bloga 
būna tiems, kurie šaudo.”

Streikų sudaryta padėtis 
Suvienytose Valstijose yra 
daug rimtesnė, negu visuo
menei rodosi. Kapitalistų 
draugas Hardingas tatai ži
no ir dėlto jis grasina dar
bininkams ginklu. Bet Bris
bane pataria p. Hardingui 
išleisti antrą panašų grąsi- 
nimą, tik ne į darbininkus' 
taikomą, o į geležinkelių ir 
kasyklų savininkus. Gele
žinkeliai pasipūtę sako, kad 
jie nepriimsią nei vieno 
streikierio atgal į darbą. 
Brisbane’o nuomone, Har
dingas turėtų pasakyti ge
ležinkelių magnatams štai 
ką: "Jus tarnaujat visuome
nei ir per ištisus metus tu- 
kot tos visuomenės pinigais. 
Be tų pinigu, kuriuos jus iš
ėmėt iš visuomenės kapšio, 
iki šiol du trečdaliu jūsų J>u- 
tu jau nusibankrutyję. Tai
gi ne JUMS šiandien tarti, 
ka ir kaip jus darysite, bet 
visuomenei, kurios jus esa
te tarnais. Tik visuomenė 
gali tą nutarimą padaryt.

"Aš esu tos visuomenės 
atstovas ir dalyką ištyręs 
aš jums pranešiu, ar jus ga
lėsite ar negalėsite vartoti 
šitą streiką buožės vietoj 
Amerikos darbininkų uni
joms laužyt, įvesdami pa
protį, kad sykį darbininkai 
išėjo streikan, jie jau nega
li būt priimti atgal į darbą.” 

Patarimas labai geras ir 
vietoj. Geležinkelių ir kasy
klų magnatai, gerai žinoda
mi, kad už pakeltas streiko 
lėšas jie galės atsilupti iš vi
suomenės dvigubai, visai 
nesiskubina šį streiką baig
ti, bet dar tyčia nori jį tęs-Į 
ti, kad daugiau suvarginus 
darbininkus ir sunaikinus 
jų organizacijas.

Bet ponas Hardingas var
giai už darbininkus užsi

stos. Jis jau aiškiai parodė, 
kad šitoj atkaklioj klesų ko
voj jis remia kapitalistų pu
sę. Ir negalima norėti, kad 
jis kitaip elgtųsi. Juk jis ne 
darbininkų klesos atstovas _
ir ne jų draugas. Jo kandi-1 ir jo Spring Valley parapi- 
daturą rėmė Wall Streeto; jos kasa. Kiek parapijos pi- 
piniguočiai. tai yra tie patįs. nigų buvo, niekas tikrai ne- 
magnatai, ką valdo geležin-1 žino, nes parapijonįs jų nie
kelius ir kasyklas, ir dabar kad neskaitė, tikėdamiesi, 
jis gina jų reikalus. Tiktai kad "doros mokytojas” ne
didelis darbininkų solidaru- suks.

ir žmones išvaikė.

ATSISAKO DIRBT PO 
SARGYBA.

Bloomington, III. — Į Chi
cago ir Altono geležinkelio 
dirbtuves čionai įvesta ka- 
riumenė, kad apsaugojus 
dirbančius streiklaužius. 
Bet prieš įvedimą lenai ka- 
riumenės užprotestavo kiti 
geležinkelio darbininkai, 
kurie da nestreikavo. Sto
ties pečkuriai, kundukto- 
riai ir mašinistai nutarė pa- 
tol nekelti kojos į dirbtuves 
ir geležinkelio jardus, pa
kol nebus prašalinta iš te
nai kariumenė.

• ———

JI NUNUODIJO KAIRIE
JI KOMUNISTAI.

Lavonas įmestas Dono upėn 
prie Rostovo.

Leidžiant "Keleivį” spau- 
don, iš Konpenhagos atėjo 
šitokia telegrama:

Kopenhaga, 18 liepos. — 
Šiandien "Svenska Dagbla- 
det” gavo nuo savo kores
pondento iš Rygos žinių, 
kad važiuojant į Kaukazo 
maudynes tapo nužudytas 
Mikalojus Leninas.

Žinia, kuri da nėra pa
tvirtinta, sako, kad Mask
vos kairiasparniai nunuodi
jo Leniną ant traukinio ir 
bėgant traukiniui per tiltą 
netoli Rostovo, įmetė jo la
voną Dono upėn.

Rygos žiniomis, vienas iš 
suokalbininkų esąs dagi 
Trečiojo Internacionalo vir
šininkas ir dabar jisai Kau
kazo maudynėse nuduodąs 
Leniną.

BANDĖ PABĖGTI 1,000 
KALINIŲ.

Dublino kalėjime (Airi
joj) buvo sukilę suimti 
maištininkai ir bandė pa
bėgti. Kalėjimo sargai pra
dėjo šaudyt ir keliatą kali
nių sužeidė. Kaliniai laužė 
plytas iš kalėjimo sienų’ ir 
svaidė jomis į sargus. Kalė
jimas esąs labai apgriautas, 
bet maištas nuslopintas. 
Dalyvavusių sukilime kali
nių buvę arti 1,000.

GALI KILT NAMINĖ 
KARĖ.

darbininkai ir vargingieji 
kaimiečiai, o iš kitos kuni
gai, dvarponiai ir kitokie 
dykaduoniai, šį panedėlį 
ginčuose parliamente jau 
girdėjosi grąsinimų, kad jei 
buržuazija su kunigais ne
atsisakys nuo savo pienų 
pavergti darbininkus ir 
grąžinti baudžiavą, tai iš 
parliamento kova pereisian
ti ant gatvių ir pasibaig
sianti "iliuminacijomis dva
ruose”, kas reikia suprasti, 
jog sukilę žmonės pradės 
deginti dvarus.

AR IMS STREIKIERIUS 
KARIUMENĖN?

Kapitalistų spauda aną
dien paskelbė, kad preziden
tas Hardingas esąs pasiry
žęs paimti gležinkelius ir 
kasyklas į valdžios rankas, 
paskui pašaukti streikierius 
kariumenėn ir pristatyti 
juos prie darbo kaipo karei
vius. Taip visuomet daro 
Francijos kapitalistai. Jei 
mobilizuoti darbininkai at
sisako dirbt, tai tuomet juos 
gali šaudyt.

Bet klausimas, ar Ameri
kos kapitalistai išdrįs tokį 
bandymą daryt? Žinoma, 
jiems tas labai patiktų, bet 
podraug ir baisu, kad nekil
tu revoliucija. Hardingas 
tik pagrasino geležkelie- 
čiams ginklo spėka, ir tuo
jaus daugiau darbininkų 
metė darbą. Sustreikavo ir 
tie gelžkelm skyriai, kurie 
pirma visai nekalbėjo apie 
streiką. Ir Washingtono to
nas tuojaus suminkštėjo. 
Vėliausios žinios sako, kad 
Hardingas jau rengiasi į 
Maine’ą ant vakacijos, ir 
kad tuo tarpu gelžkelių 
streiko klausimu valdžia 
nieko nedarysianti.

NUTVĖRĖ KUNIGĄ SU 
MERGINA.

Port Huron miestelyje. 
Michigano valstijoj, likos 
pagautas su jauna mergina 
kunigas W. W. Culp, kuris 
Spring Valley mieste paliko 
kitą moterį su 9 vaikais. 
Kartu su kunigu prapuolė * • O * X T *

JUODAŠIMČIŲ TERO
RAS ITALIJOJ.

Italijos fašistai, tikrieji 
juodašimčiai, užvaldė Kre- 
monos miestą ir pradėjo 
kelti terorą prieš socialis
tus. Jie sunaikino ir užde
gė darbininkų biržos na
mus, paskui užpuolė socia- 
listij laikrašti "Eco dėl Po- 
polo”, sudaužė mašinas, o 
paskui pradėjo užpuldinėti 
ir naikinti ko-operatvvų 
krautuves. Valdžia siunčia 
Kremonon Kariumenę.

UŽMUŠĖ BANDITŲ 
VADĄ.

Panedėlį Meksikoj likos 
nušautas banditų vadas 
gen. Gorozave ir vienas jo 
eitenantų. Spėjama, kad jo 
vietą dabar užimsiąs antras 
o padėjėjas Yaqui.

AMERIKIEČIAI MAITI
NA RUSIJOJ 10.000,000 

ŽMONIŲ.
Maskvos žiniomis, Ameri

kos valdžios šelpimo admi
nistracija dabartiniu laiku 
šelpia 10,000,000 žmonių 
Rusijoj. Nuo šiol šelpimo 
darbas bus mažinamas, nes 
vasarai atėjus ir Rusijoj 
šiek-tiek maisto pradėjo jau 
atsirasti.

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
A UTOMOBILIUJE.
Greenville, Pa. — Pereitą 

nedėldienį netoli nuo Čia bu
vo užmušta Šulcų šeimyna 
iš penkių žmonių, kuri va
žiavo automobilium iš Alto- 
inos į Erie ant vestuvių. 
Nelaimė atsitiko važiuojant 
jiems skersai geležinkelį, 
kuomet užbėgo traukinis ir 
sudaužė vežimą su žmo
nėmis.

ant

UŽMUŠĖ DU 
ANGLIAKASIU.

Uniontovvn, Pa. — Depu
ty šerifai čia nušovė du 
streikuojančiu angliakasiu 
užtai, kad užėjo ant kompa
nijos žemės. Trečias per
šautas per kaklą ir taip pat 
turėsiąs mirti, žmogžudžiai 
neareštuoti.

MIRĖ 134 METŲ 
ŽMOGUS.

Kentucky valstijoj,
Greasy Creek farmos šį pa
nedėlį mirė John Shell, su
silaukęs 134 metų amžiaus. 
Kiek yra žinoma, tai buvo 
seniausis žmogus pasaulyje. 
Jis paliko vieną sūnų 90 
metų amžiaus, antrą 70 
metų.
NUBAUDĖ 100 MERGŲ.
Ant Coney Island (New 

Yorke) pereitą nedėldienį 
policija areštavo 100 mer
gų, kurios išėjo iš maudy
nių ir pradėjo vaikščioti 
miesto gatvėmis, rodyda
mos žmonėms savo nuogas 
šlaunis ir krutinės. Visas 
šimtas turėjo užsimokėti po 
$5.00 pabaudos. Viena atsi
sakė mokėti, tai buvo užda
ryta dviem dienom belan
gėm

Kunigai su dvarponiais už
simanė gražinti senovės 

baudžiavą.
Lenkų žemėj pasidarė la

bai neramu. Parliamente 
įvyko smarkus susirėmimas 
kunigų ir dvarponių su dar
bininkų ir valstiečių atsto
vais. Kunigai ir dvarponiai, 
kurie skaito save "aukštes
ne klesa”, užsimanė paverg
ti darbo žmones ir susidary
ti sau tokią padėtį, kokią 
jie turėjo prieš Lenkijos pa
dalinimą, kuomet dykaduo
niai jodinėjo darbininkų 
sprandais. Tuo tikslu jie da
bar parliamente nominavo 
avantiurininką Korfantą į 
Lenkijos premjerus naujam 
ministerių kabinetui - suda
ryt. Kaip Lietuvos Seime, 
taip ir Lenkijos parliamen
te klerikalai su dvarininkais 
sudaro didžiumą, nors pas 
lenkus kairiosios partijos 
yra stipresnės kaip Lietu
voj. Balsuojant Korfanto 
nominaciją, už balsavo 219 
atstovų, o prieš — 206. Tai
gi, nors atžagareiviai pa
ėmė viršų, bet jų spėkos ne
daug didesnės, ir dėlto kova 
darosi labai atkakli.

Lenkų panstvos načalni- panijoms,
<as Pilsudskis irgi priešin- Hardingo pasiūlymą, prezi-

HARDINGAS PATARIA 
PRADĖTI KASYKLOSE 

DARBĄ.
Pereitam "Keleivio” nu

mery buvom rašę, kad pre
zidentas Hardingas padare 
angliakasiams ir kasyklų 
savininkams tam tikrą pa
siūlymą, kuriuo tuojaus bu
tų galima pradėti kasyklose 
darbą.

Mainerių unija į šitą pa
siūlymą atsakymo da neda
vė. Kietųjų kasyklų koiapa- 
•rijos tą pasiūlymą priėmė 
tuojaus, o minkštųjų svars
tė visą sąvaitę ir galų gale 
pasidalijo: didžiuma sutiko 
priimti, mažuma gi atmetė.

Taigi toms kasyklų kom- 
, kurios priėmė

gas Korfantui. Jisai susi- 
kvietė visų vienuolikos par
tijų atstovus iš parliamento 
ir pasakė, kad jei Korfan- 
tas organizuos naują minis
terių kabinetą, tai jis, Pil
sudskis, tuojaus rezignuo
siąs. Jis sako, kad renkami 
valdžion žmonės turi būt 
stiprus, turi mokėti vesti 
vidaus ir užsienio reikalus, 
turi nusimanyti apie finan
sus ir šalies ūkį. o Korfan- 
tas tokių kvalifikacijų ne
turįs. Jis yra maištininkas 
ir su nieku nesiskaito. Jis 
yra tas pats Korfantas, ku
ris surinkęs buri banditų 
įsilaužė Sileziįon ir užgrie
bė dalį to krašto, žodžiu, jis 
yra antras Želigovskis. Kle
rikalams ir dvarponiams jis i 
patinka, bet visos kairiosios, 
partijos jam priešingos ir; 
Pilsudskis jo nenori.

Kuo visa tai pasibaigs, dai 
nežinia. Varšuvos laikraš
tis "Przegląd Wieczorny” šį 
panedėlį sako, kad Lenkija 
stovinti ant krašto naminės' 
karės. Socialistų partija iš
leido darbininkams perspė-i 
įimą, jog padėtis yra taip 
įtempta, kad darbo žmonės 
turi būt pasirengę kas va-į 
landa stoti su ginklu ranko
je savo reikalu ginti. Tele
grama priduria, kad krizis 
labai sunkus ir galima lauk
ti visko.

Šitas konfliktas, sako te
legrama toliaus, tai ne pa
prastos varžytinės už vado-j 
vavimą parliamente,’ bet 
mirtina kova už būvį tarpi 
dviejų priešingų klesų, tai 
yra tarp darbininkų ir dy
kaduoniu. tarp išnaudoja
mųjų ir išnaudotoju, tarp 
progreso ir reakcijos. Iš 
vienos pusės stovi miestų nistraciją.

dentas patarė šį panedėlį 
grįžti namo ir "pradėti dar
bą.” Kadangi angliakasiai 
streikuoja, tai kompanijos 
turės jieškoti streiklaužių; 
kad streiklaužius apsaugot, 
ponas Hardingas veikiausia 
duos kasykloms kareivių.

UŽSIDEGĖ STRYTKAR1S 
SU ŽMONĖMIS.

Holyoke, Mass. — šį pa
nedėlį čia užsidegė gatveka- 
ris pilnas žmonių. Motor- 
manas bandė uždaryt moto
rą, bet negalėjo. Niekeno 
nekontroliuojamas karas 
pradėjo lėkti neišpasakytu 
greitumu. Tarp žmonių kilo 
didžiausia panika. Moterįs 
ir vaikai spiegė ne savo bal
sais. Visi veržėsi prie durų, 

i bet kurie iššoko, tie buvo iš- 
i mėtyti į visas puses ir sun
kiai sužeisti. Viena moteris 
likos užmušta. Da didesnė 
baimė apėmė pasažierius, 
kuomet pasirodė, kad ant 
kelio stovi sunkus darbinis 
karas, ir šitas lekia stačiai 
ant jo. Riksmas pakilo ne
išpasakytas ir rodėsi, kad 
mirtis bus neišvengiama vi
siems. Tik už keliolikos 
sieksnių nuo katastrofos 
kažin kas susiprato pagrieb
ti už virvės ir nutraukti 
žardi nuo vielos. Degantis 
karas, netekęs pajėgos, su
stojo ir keliasdešimts žmo
nių buvo išgelbėta nuo mir
ties.

REIKALINGAS ZECE- 
RIS. kuris yra vidutiniai ap
sipažinęs su rankiniu spaus
tuvės darbu. Tuojaus atsi- 
šaukit i "Keleivio" Admi-
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"DRAUGAS” GINA 
SRĖBUS.

Chicagos klerikalų "Drau
gas” nusimetė kaukę ir at
virai pasisakė, kad kur or
ganizuoti darbininkai kovo
ja su kapitalistų skebais, te
nai jisai stojąs už skebus ir 
kapitalistus. Tik pasiklau- 
sykit, ką kunigų laikraštis 
rašo 7 liepos numeryje:

’Tllinois valstijos \Villiam- 
son apskritys visoj Amerikoj 
šiandie pagarsėjo kaipo kruvi
niausią ir netvarkingiausia 
vieta. Rimtosios spaudos tasai 
apskritys lyginamas prie Tur
kijos krikščionių apgyvento 
apskričio. Turkijoje turkai 
skerdžia krikščionis. VVilliam- 
son apskrity organizuoti dar
bininkai skerdžia neorganizuo
tus darbininkus.

"Ir dėl tų Įvykusių baisių 
skerdynių iki šiolei neareštuo
tas nei vienas žmogžudys, 
žmogžudžių iki šiolei ne bau
džia nei valstijos, nei apskričio 
valdžia. O juk jo pirmoji pa
reiga užkirsti kelią piktadary
bėms. ir bent dalinai nuplauti 
nuo valstijos tą kruviną dėmę. 

. "šiuo atveju, federaiė val
džia turėtų išspręsti streikus 
ir streiklaužių klausimą. Nes 
kuomet žmonės gaujos užpuo
lami pasiduoda, ta gauja pasi
davusius skerdžia, Vai reiškia 
vykdo terorą ir anarchiją.

”Su anarchija turi kovoti ! 
apskričio valdžia. Gi jei ta val
džia nieko neveikia, jos vietą 
turi užimti valstijos vyriausy- : 
bė. šiai nieko neveikiant turi ■ 
stoti federaiė valdžia.

"Juk mes negyvename ko- ■ 
kiuose Aprikos raistuose, bet • 
kultūringoj šaly, šalies Įstaty
mai ne vien turi būt pildomi, 
bet ir gerbiami. Kiekvienas 
žmogžudys turi atsakyti už 
savo darbus."

Kaip matote, klerikalų 
organas mokina kapitalstų 
vyriausybę, kaip reikia 
bausti organizuotus darbi
ninkus. Reiškia, jei valdžia 
butų musų klerikalų ranko
se, tai Herrino angliakasiai 
butų visi jau areštuoti ir iš
karti.

Kunigu organas vadina 
streikuojančius darbininkus 
"žmogžudžiais". Bet jis ne
vadina tuo vardu tikrųjų 
žmogžudžių, kurie buvo 
kompanijos tyčia žmogžu
dystės tikslu atgabenti ir 
apginkluoti kulkasvaidžiais. 
Kasyklų kompanija, kuri tų 
razbaininkų prigabeno ir 
surengė skerdynę, nekalta; 
kompanijos superintenden
tas, kuris paleido pirmutini 
šūvį, užmušdamas ant vie
tos ramiai ėjusį streikieri, 
taip pat nekaltas; nekalti 
nei skebai, nei sargai, kurie 
ištisą naktį šaudė iš kulka- 
svaidžių į streikuojančius 
darbininkus. Kalti tiktai 
streikieriai, kam jie pavar
tojo ginklą.

Šitaip kalba kunigų laik
raštis, kuris minta tų pačių 
darbininkų centais. Mes vi
suomet sakėm, kad klerika
lai yra darbininkų nepriete
liai, kad jie visuomet gina < 
kapitalistų pusę. Dabar šitą 
supras turbut ir patįs kata
likai, kurie iki šiol to ne
matė.

komis stiprinti. Todėl S.L.A. 
organas duoda Lietuvos 
žmonėms šitokį- patarimą:

"Jei Lietuvos žmonės nori 
susilaukti iš amerikiečių to
kios paramos, kokią turėjo 
praeityje, tai pirmiausiai turi 
padaryti reformas namieje ir 
prie valstybės vairo pastatyti 
tokius žmones, kurie rūpinsis 
pirmiausiai valstybės reikalais 
ir darbo žmonių gerbūviu, o 
netarnaus vienai klerikalų par
tijai — vienam kunigų luo
mui.”

Kad amerikiečiai pirma 
gausiai Lietuvos reikalams 
aukavo, o dabar liovėsi, tai 
Lietuvos žmonės nieko neži
no ir dėlto jie "reformų” 
nedarys. Bet jie galės val
džią pakeisti, ir pakeis ją, 
kuomet jiems nusibos kleri
kalų despotizmas.

PATARIA PAKEISTI 
VALDŽIĄ.

"Tėvynė" sako, kad 
aukso-sidabro vajaus Ame
rikoje nedaug busią naudos, 
nes žmonės nepasitiki kleri
kalais ir nenori jiems pa
skutinius savo daiktelius 
atiduoti. Iki šiol Amerikcs 
lietuviai gausiai Lietuvos 
reikalams aukavo, bet ma
tydami, kad klerikalų val
džia tik savo partijos reika
lais rūpinasi ir kiekvieną 
pažangesnį žmonių sumany
mą smaugia, nenori dau
giau tokią valdžią savo au-

iš

VIRSTA TIKRAIS 
JUODAŠIMČIAIS.

Kada politikos srity žmo
gus naudojasi tikėjimo obal- 
siais, tai mes sakom, kad jis 
yra klerikalas.

Bet kada jis be jokios ato
dairos skelbia kovą visai pa
žangai, kada jis visomis ke
turiomis priešinas respubli
kai, o karštai stoja už mo
narchiją ir kiekvieną reak
ciją, tai mes sakom, kad jis 
yra juodašimtis.

Šitokių juodašimtiškų pa
linkimų pradėjo rodyt susi
spietė apie Chicagos "Drau
gą” klerikalai. Klesų kovoj 
jie rodo didžiausios neapy
kantos darbininkams, o re
mia plėšraus kapitalo pusę. 
Politikoj jie priešingi respu- 
olikai ir dabar biauriai 
šmeižia Vokietijos socialis
tus, kam jie kovoja su mo- 
narchistais. Štai, 7 liepos 
"Draugo” numery per pusę 
lapo padėtas didelėmis juo
domis raidėmis atngalvis. 
"Socialistai Plukdo Krau
juose Vokietiją”, ir po tuo 
antgalviu rašoma:

"Liepos 4 dieną Vokietijos 
socialistai visgi gerokai pa- 
trukšmavo... Įvairiuose mies
tuose nužudyta 22 žmogų, 
žeistų skaičius nežinomas, 
čiaus jis taip pat turi būt 
mažas.

"Tą dieną visų srovių socia
listai sujungtomis spėkomis 
paskelbė politinį streiką, su
rengė demonstracijas ir riau
šes, atkreiptas prieš monar- 
chistus ir nacionalistus.

"Sakosi, tas jiems buvę rei
kalinga nevien apdrausti res
publiką. bet da ir sustiprinti 
socialistinę valdžią, kuri ėmė 
jau sprūsti jiems iš rankų.”

, Kaip matote, visų pirma 
čia metamas ant socialistų 
biaurus šmeižtas, buk jie 
nužudę 22 žmogų ir daug 
sužeidę. Tuo tarpu gi visas 
pasaulis žino, nes telegra
mose aiškiai tai buvo skel
biama, kad keliolika žmonių 
Vokietijoj buvo užmušta 
susirėmimuose su policija ir 
monarchistais. Taigi ne so
cialistai čia kalti, bet poli
cija ir monarchistai, vadi
nasi, kaip tik tie žmonės, 
kurių pusėje stoja "Drau
go” klerikalai.

Toliaus juodašimčiai iš 
"Draugo” abazo kaltina so
cialistus, kam jie susivieniję 
rengia demonstracijas prieš 
monarchistus. Bet jeigu so
cialistai eitų su monarchis
tais, tai juk jie nebūtų so
cialistai, o tokie pat atžaga
reiviai, kaip "Draugo" aba
zas.
Prie demonstracijų "Drau

gas” prideda da ir riaušes, 
jis sako, kad socialistai ren
gę kartu vienas ir kitas. No
rėdami pasakyt labai sti
priai, "Draugo” redaktorė- 

!iai pasakė labai žioplai. Vi
si juk žino, kad riaušės yra 
reakcija prieš demonstraci-

Su- 
Te
ne

jas. Riaušes paprastai suke
lia arba policija, arba pro
vokatoriai, kad išardžius 
demonstraciją. Taigi saky
ti, kad socialistai rengė de
monstracijas ii- patįs darė 
riaušes, yra labai žiopla.

Da daugiau žioplumo 
klioštorninkų organas naro 
do, kuomet jis sako, kad Vo
kietijos socialistai norį ”ne- 
vien apdrausti respubliką, 
bet da ir sustiprinti socia
listinę valdžią, kuri jau ėmė 
sprūsti jiems iš rankų.”

Iš to išeina, kad socialis
tai galėtų apdrausti respu
bliką visai nestiprindami 
"socialistinės” valdžios. Jie 
galėtų leisti monarchistams 
Daimti šalį i savo rankas, 
dabartinę valdžią nuversti, 
parliamentą išvaikyti, am 
sosto pasodinti karalių, ir 
Vokietijos respublika vis
tiek butų "apdrausta". Ar 
gi galima didesnę nesąmonę 
įsivaizdinti?

Be to, "Draugas” meluo- 
;a, kad dabartinė Vokietijos 
valdžia yra "socialistine’. 
Faktas yra toks, kad val
džioje. tai yra kabinete, so
cialistų tenai beveik nėra, 
lodei socialistinė ii negali 
būt. Nepriklausomųjų So
cialistų Partijos centras tik 
dabar išleido savo nariams 
pranešimą, kad aky vaizdo j 
dabartinės reakcijos partija 
turi pakeisti savo taktiką ir 
būti pasiryžus dalyvauti ka
binete. Vadinasi, iki šiol 
socialistai valdžioje visai 
nedalyvavo. Ir dabartinės 
valdžios socialistai visai ne
gina. Jie tik organizuojasi, 
kad jai griuvus, tuojaus už- 
mti jos vietą, kad neleidus 
monarchistams Įsigalėti.

Bet kodėl lietuviški juo
dašimčiai taip užjaučia Vo
kietijos monarchistams? 
Ogi todėl, kad ir vieni ir kiti 
yra klerikalai. Reikia žinoti, 
kad visas monarchistų liz
das dabar randasi katalikiš
koj Bavarijoj. Tenai susi
spietę visos juodos spėkos ir 
pienuoja nuversti respubli
ką. Kad padarius pradžią, 
jie ruošiasi atskirti Bavari
ją nuo kitų Vokietijos dalių 
ir apskelbti ją monarchija.

Klerikalizmas, kaipo pro
greso priešas ir reakcijos 
talkininkas, visuomet prie
šingas respublikai, nes res
publikoj valdžia renkasi pa
tįs žmonės. Klerikalizmas 
skelbia, kad "visokia val
džia yra nuo Dievo," todėl 
ji negali būt žmonių renka
ma. Dėlto klerikalai ir stoja 
už monarchiją. Dėlto ir mū
siškiai juodvarniai taip pik
tai kranksi, kuomet susipra
tę darbininkai Vokietijoj 
rengiasi ginti respubliką 
nuo monarchistų.

ŠERNUI REIKALINGA 
PAŠALPA.

Dėdės Šerno Draugas ra
šo "Naujienose”, kad Ame
rikos lietuvių rašytojas da
bar guli ligoninėj ir jam la- 
oai reikalinga parama. Sa
ko:

"Tiesa, buvo žmonių ir drau
gijų, kurie aukojo ir aukoja 
savo centus ir dolerius šitam 
musų tautos darbininkui su
šelpti ir sunkias jo senatvės 
dienas palinksminti, bet jų yra 
nedaug ir tų pinigų, kurie su
plaukia iš šitų geraširdžių 
žmonių ir draugijų aukų, toli 
gražu neužtenka. Visa jo kar
šinimo sunkenybė krinta tik 
ant kelių jo artimiausių drau
gų, kurie kad ir kaip norėda
mi, negali panešti visos tos 
naštos, kurią Dėdės palaiky
mas ant jų sudeda.

”Ant galo tai butų ir netei
singa, jei jie vieni tuo rūpin
tųs. Dėdė šernas yra lietuvių 
visuomenės darbininkas, kuris 
savo ilgų metų darbu ir dide
liais nuopelnais lietuvių visuo
menei užsipelnė to, kad toji 
visuomenė atmintų jį ir sun
kią valandą jam tokią pagalbą 
duotų, kuri tikrai pagelbėtų.

"Dėdė šernas nebuvo katali
kas: nebuvo socialistas ir ne
buvo net karštas patriotas;

bet jo raštai kiekvienos šitų 
srovių ir partijų žmones Uidi- 
no, kėlė, lavino. Jis visiems 
mums gerą darė ir mes visi ly
giai turime jį atminti.”

“DEMOKRATIJA PAVOJUJE”
Amerikos kapitalistų

Aukas Dėdei Šernui pata-1 spauda pradėjo kelti di
ria siųsti per "Naujienas”, džiausį riksmą, kad demo-

REIKALAUJA "VALYT” 
LIETUVOS ATSTOVYBĘ.

Klerikalai baisiai nusi
gando pamatę "Keleivyje” 
p. Pilėno paskelbtą slaptą p. 
Čarneckio telegramą, siųstą 
užsienio reikalų ministeriui 
dėl padarymo Atstovybėj 
* džiabo” kunigui Kemešiui. 
Toj telegramoj p. Čarneckis 
aiškino, kad Atstovybei rei-l 
kia vieno raštininko dau
giau dėlto, kad Amerikoj 
dabar prasidėjo streikai. 
Toks tvirtinimas reiškia ap
gaudinėjimą Lietuvos val
džios, nes Atstovybė su 
Amerikos streikais nieko 
bendra neturi, todėl kuomet 
toji telegrama likos pa
skelbta, klerikalai labai su
judo ir pradėjo reikalauti, 
kad iš Atstovybės butų "iš-1 
šluoti visi 
Pavyzdžiui, 
tam numery

"Lietuvoje 
dėta valdžios

i džiausį riksmą, kad demo
kratijai gręsia didelis pavo
jus, nes Iilinojaus valstijoj 
susirėmime tarp streikuo
jančių ’ir stneiklaužiaujan- 
čių angliakasių buvo už
mušta keliolika skebų, ir nei 
vienas streikuojančiųjų ne
buvo areštuotas; negana to, 
apskrities daktaro (korone
rio) teismas pripažino, kad 
dėl tos skerdynės yra kalta 
kasyklos kompanija, nes ji 
• nugabeno streiklaužių, ap
ginklavo juos, ir tie pirmu
tiniai pradėjo i streikierius 

[ šaudyt.
Skerdynės streiko metu 

"demokratinėj” Amerikoj 
nėra naujiena. Čia retas 
streikas apsieina be kraujo 
ir smurto. Tik tokiuose at
sitikimuose paprastai būna 
sumušti streikuojantįs dar
bininkai, ir paskui tie patįs 
streikuojantįs darbininkai 
būna dėlto kaltinami ir 
areštuojami. Tokie atsitiki
mai čia vadinama: "tvarkos 
vvkinimu.” Kada privati
niai kompanijų galvažu
džiai ir policija suskaldo 
str'eikieriams galvas ir pas- 

Ikui sugrūda juos į kalėji
mą, tai plutokratų spauda 
tuomet rašo, kad "tvarka 
Įvykinta".

Bet Illinojuje atsitiko vi
sai priešingai, čia gavo į 
kailį kasyklų kompanija, ir 
teismas pripažino, kad ji 
pati kalta. Todėl pelnagro- 
bių "demokratijai” ir pasi
darė pavojus. Tik pasiklau- 
s.vkit, kairy dėlto verkia re
akcinis Bostono "Herald” 
13 liepos numery:

"Ko mes norime Suvieny
tose Amerikos Valstijose: 
demokratijos, monarchijos, 
oligarchijos ar sovietų val
džios? Demokratija pavoju
je; tvarkos nėra.

"Nei Indų, nei MeksKko- 
Inų, nei Tarkų skerdynės ne
buvo tokios žvėriškos, kaip 
Iilinojaus skerdynė, kuri 
Įvyko tuojaus po to, kaip tik 
angliakasių unijos prezi
dentas Levvis nusiuntė vie
tos angliakasių pirmininkui 
telegramą ir pasakė, kad 
tie, kurie dirba kasykloje be 
unijos sutikimo, turi būt 
vaišinami kaip 'paprasti 
streiklaužiai'.” 

Į "Rodos, Suvienytų Vals
tijų konstitucija gvarantuo- 
ja gyvybę, laisvę, turtą ir 

I teisę laisvai dirbti. Šita 
konstitucija sako, kad val
džia turi susidėt iš ekzekū- 
tyvio, legislatyvio ir teis
minio departamentų; tenai 
nei žodžio nėra pasakyta 
apie angliakasių uniją, gelž
keliečių uniją, ar kokią ki
tą uniją; o betgi ramus dar
bininkai yra skerdžiami

laisvamaniai". 
"Garsas" 28- 
rašo: 
jau, rodos, pra- 
Įstaigas nuo jų

valyti, jie ten sudaro aprusė- 
jusį ii* apipuvusį gaivalą, tik 
reikia palinkėti, kad tasai va
lymo darbas butų paskubin
tas. Randasi jų ir Lietuvos At
stovybėje VVashingtone. Ro
dos, trys ar keturi. Tiesiog, j 
reikia stebėtis iš p. Čarneckio! 
pakantrumo, kad nežiūrint 
Įvairių ju šunybių, dar vis juos 
neprašalinama...”

Iš p. Pilėno paskelbtų raš
tų esą aišku, jog — I

"Atstovybes kai kurių tar
nautojų ištikimybė ir discipli
na neišlaikoma. Kas gali ga
rantuoti, kad nebus išduoti 
svarbieji raštai, apeinanti Lie- Į 
tuvos valstybės svarbiausius 
dienos klausimus...

"Taigi dėl Lietuvos meilės, 
dėl Lietuvos- valstybės labo, 
bent iš svarbesnių valstybės! 
vietų laisvamaniai tuojaus pri
valo būti prašalinti. Lietuvos! 
Atstovybė VVashingtone yra Į 
viena iš svarbiausių Įstaigų.! 
Juo mažiaus laisvamanių rasis! 
valstybės Įstaigose, tuo grei
čiau Lietuva galės susitvarkv-Į 
ti ir tuo mažiaus pavojaus 
gręs Lietuvos laisvei.”
Apie Lietuvos laisvę kle

rikalai, žinoma, čia kalba 
tik dėlto, kad "demokratiš- 
kiau" išrodytu. Tikrenybėj 
gi jiems rupi visai kas kita: 
jie nori paimti į savo rankas 
visas valstybės įstaigas, kad 
žmonės nežinotų, ką jie te
nai veikia. Jiems rodosi, pa
vyzdžiui, kad jei Atstovybėj I 
* laisvamanių” nebūtų, tai 
toks dalykas, kaip toji p. • 
Čarneckio telegrama, nebu- L 
tų aikštėn išėjęs. Taigi, kuo-r 
met tie atžagareiviai kalba h 
apie Lietuvos "laisvę”, tai ] 
jie turi omenėj savo šmuge- vien dėlto, kad jie drįsta 
lio politiką, kurią jie nori Į dirbti darbą be angliakasių 
slėpti nuo visuomenės.

vyzdis Amerikos jaunuo-ičia kapitalistu spauda n£ i • i • « * ^«i ...
mokratijos apsaugojimą!

"Nejaugi norint tvarką 
palaikyti, prezidentas, mi- 
nisterių kabinetas, senato
riai ir kongresmanai, gelž
kelių darbo taryba, guber
natoriai, šerifai ir visi kiti 
valdininkai turi pirma gau
ti leidimą iš darbininkų va
dų? Jei taip, tai mes gyve
nam jau nebe demokratijoj 
ar respublikoj,. bet monar
chijoj ar oligarchijoj, kuri 
Įstatymais nors ir nepripa
žinta, bet kuri veikia ii- ku
rios priešaky stovi Gomper
sas, Lewis, Jevvell ir kiti val
dovai. Tai yra tiktai žings
nis iki Lenino ir Trockio."

Šitaip rašo Bostono šim
taprocentinių pelnagrobių 
organas. Ant tos pat notos 
traukia ir kiti buržuazijos 
didlapiąį. Jie mato didžiau- 
sį pavojų tame, kad organi
zuoti darbininkai, kurių 
spėkomis laikosi visa šalis,; 
pradeda ginti savo reikalus. Į 
Konstitucija gvarantuojan- ! 
ti teisę visiems laisvai dirb-, 
ti ir gyventi.

Bet kada kapitalistas ap-' 
skelbia lokautą, išmesdamas 
iš darbo tūkstančius : 
nių. tai tuomet tie laikraš- neturįs _ 
čiai užmiršta apie konstitu- darbininkus jokių prirody- 
cijos gvarantijas.

Konstitucija taip pat gva- 
rantuoja asmens ir buto ne
liečiamybę. Sulyg Suvieny
tų Valstijų konstitucijos, 
žmogaus namai yra jo tvir
tovė, ir niekas neturi teisės 
jį tenai pajudint. Bet kada 
darbininkai sustreikuoja, 
kompanijos išmeta juos iš 
namų laukan, ir da pati vai- 

i džia padeda juos mesti.
Štai pora žinių iš tų pačių 

kapitalistinių laikraščių:

į

iiams, kurie kariavo už de-jmato jokio 'pavojaus demo- 
mokratiins * IfvsHiaF’ VonitoKefn oVi_kratijai’.’. Kapitalistų aki

mis žiūrint, čia tik "tvarkos 
vykinimas”.

Reiškia, buržuazijos "de
mokratija”, tai laisvas ir 
niekelio, netrukdomas dar
bininkų plėšimas. Kaip tik 
darbininkai savo plėšikams 
pasipriešina, tuojaus prasi
deda riksmas apie pavojų 
"demokratijai".

PANAIKINO 70 ANGLIA
KASIŲ BYLĄ.

Pagarsėjusiam Mingo ap
skrity, West Virginijos val
stijoj, buvo areštuota daug 
angliakasių pereitą vasarą. 
Buvo suimti beveik visi 
veiklesni organizacijos na
riai ir viršininkai, ir visi bu
vo sugrusti kalėjiman. Juos 
kaltino "žmogžudyste” ir 
"suokalbiu nuversti esamą 
valdžią". Beveik per ištisus 
metus žmonės buvo atskirti 
nuo šeimynų ir laikomi ka
lėjime tokiose sąlygose, ko
kiose sreras ukiniųkas kiau
lių nelaikytų. Ir kada dabar 
atėjo laikas teismui, teisė
jas bylą išmeta, nes proku- 

žmo- roras prisipažino, kad jis 
prieš suimtuosius

mų, kuriais pasiremiant ga
lėtų sustatyti bylą.

Septvniasdešimts žmonių 
likos paliuosuota, bet klau
simas, kas dabar jiems atly
gins už sugaištą laiką ir su
naikintą sveikatą kalėji
muose?

SURUM-BURUM
"Laisvė” praneša, kad Ru

sijos valdžia atidarinėja 
mirusių carų ir '^šventųjų” 
grabus ir jiesko juose 
brangakmenių. Sidabrinius 
grabus konfiskuoja.

Didelė permaina! Kiek 
laiko atgal ta pati bolševi
kų valdžia skelbė, kad jai 
aukso ir sidabro nereikia.

Kad Rusijos bolševikai 
auksą ir sidabrą mažai ver
tino, galima suprast ir iš to,

ŠERIFAI INĖJO ANT 
MERGINOS.

Įsilaužė į miegamąjį kambarį, 
kur ji gulėjo, prikėlė ir liepė 

rengtis.
Pawtucket, R. I., 11 liepos. — 

Ginkluoti Įsakymais išmesti iš 
namų streikuojančius Lonsdale 
audinyčių darbininkus, deputų 
šerifai Įsilaužė šiandien į 20 me- jog John Reedą jie palaido
tų amžiaus gražuolės Dorės Re- jo sidabriniame grabe, 
mington miegamąjį kambarį. Klausimas: ar dabar bol- 
kur ji miegojo, Įsakė jai tuojaus ševikai ir John Reedą išims 
apsirengti ir išsikraustyt. j iš sidabrinio grabo?

P-Iė Remington sako, kad tai 
buvo didžiausia beteisė, ir ji ke
tina šerifus skųsti.

I Lenino ir Trockio davat- 
jka "Laisvė” per visą laiką 

Šiandien čia^šerifai išmėtė iš1 gkelbė ka<} Vengrijos dar- 
penkias streikuojančias. [ Įnįn];i; respublikos valdžią 
LSj_John? su 4 nuvertė socialistai — "so-

_ -. - - - 41 cialpatriotai”. Dabar gi sa-
1- i _________ ____________

niam ų ] 
šeimynas: Johną Blocką su 
vaikais, Michaelą Pzyiylą su 4 
vakiais, Johną Pollittą su 4 vai
kais, Tomą Laviną su 5 vaikais, 
ir da vieną su keliais vaikais.— 
'"Boston American", July 12.)

unijos sutikimo.
"Gelžketių darbo taryba, 

tai yra valdiškoji taikymo 
taryba, išsprendė ginčą ne- 
sulyg gelžkeliečių unijos 
pirmininko Jewell’o noro, 
ir, vietoj klausyti įstatymų, 
tuojaus apskelbta gelžkelių 
dirbtuvėse streikas ir daro
ma pastangų sulaikyti gelž
kelių judėjimą. Kitos gelž
keliečių unijos raginamos 
dirbtuvių darbininkams pa
dėti, ir p. Gompersas, darbi
ninkų karalius, užgiria 
[streikierių žygius, dėl ku
riu smurto (violence) jau 
reikėjo mobilizuoti šešiose 
valstijose miliciją ir prezi
dentas turėjo reikalauti 
tvarkos palaikymo.

"Nežiūrint angliakasių 
unijos prezidento kurstan
čios prie žmogžudystės tele
gramos, Suvienytų Valstijų

NORĖJO UŽMUŠT FRAN
CUOS PREZIDENTĄ.
Gustav Bouvet, jaunas 

anarchistas, šovė Paryžiuje 
policijos viršininką, many
damas, kad tai Franci jos 
prezidentas, kurį jis norėjo 
nudėt. Policija anarchistą 
suėmė ir veikiausia jį nužu
dys. Jis yra da jaunas vy
ras, bet džiovos jau suėstas 
ir labai sudžiūvęs. Jis leido 
ir redagavo savaitinį anar
chistų laikraštį.

-----w—
MAJORAS IŠSPROGDINO

TEISMO RUMUS.
Lentini miesto majoras 

Filadelfo Castro, kuris buvo 
areštuotas už darymą bom
bų, išsprogdino teismo ru-l 
mus, užmušdamas visus bu- prezidentas pasikviečia jį 
vusius tenai žmones. Apie pas save ant pietų ir laukia 
tai pranešama iš Romos, jo nuosprendžio, ar Suvie- 
Lentini miestas randasi Si- nytų Valstijų kasyklos ga- 
cilijoj. ' ‘lės dirbti, ar ne. Koks pa-

MESDAMI LAUKAN, UŽMU- 
ŠĖ 3 ANGLIAKASIUS.
Kas diena išmeta po 65 

šeimynas.
Unientown, Pa., 11 liepos. — 

Angliakasių streiko padėtis 
Fayette apskrity pasidarė labai 
įtempta, nes šiandien mirė mai- 
nerys Alex Koosky, kuris buvo 
peršautas pereitą nedėldiehį ko
voj su šerifais streikierių šėtrų 
kolonijoj, netoli Point Marion. 
kur kiti du streikieriai buvo nu
šauti ant vietos, šaud/me kalti
namas Atlantic Coal Co. perdė- 
tinis L. S. Lincoln, kuris strei
kui kilus buvo prisaikintas būti 
Šerifu, ir penki jo draugai.

Mėtymas streikuojančių an
gliakasių iš namų eina toliaus. 
Kas diena išmetama po 65 šei
mynas. Rytoj Įneis galėn darb
davių ultimatumas, kad iš kom
panijos namų turi išsikrauštyt 
visi streikieriai. — , ("Boston 
Evening Transcript”, July 12.)

vo No. 138 ant pirmo pusla
pio ji sako: "Dolin surado 
tik vieną didelį ir garbingą 
žmogų, tai Herbert Hoove- 
rį, tą patį Hooverį, kurį se
natorius AVatson prirodė 
esant kontr-revoliucionie- 
rium prieš Rusijos Sovietų 
valdžią ir kuris nuvertė 
Vengrijos Darbininkų Res
publiką.”

Tai kada "Laisvė” atšauks 
savo šmeižtus ant socia
listų ?

"Dirva” sako, kad "Eu
ropos socialistai ilgą laiką 
bandė laikyti Leniną uz sa- 
vo vadą."

Ištiesų, jeigu jau butų 
pripažinta, kad ant Marso 
randasi žmonės, tai galima 
butų sakyti, kad to laikraš
čio redaktorėlis nuo Marso 
pas mumis nesenai atsi
kraustė ir todėl taip mažai 
musų judėjimą tesupranta, 
c rašyti nori...

♦

Šitos žinios parodo, kad 
darbininkams nėra jokių 
konstitucijos gvarantijų. 
Juos netik mėto laukan iš 
namų, bet ir šaudo. Vienok

Petrikienė savo prakalbo
se dažnai sako: "Kas ne su 
mumis, ant to n.js spjau
name.”

Kažin, ar užteks jai sei
lių apspjauti visus, kurie su 
ja neina?

Laisvės Mylėtojas.

t ♦
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MONTELLO, MASS. Jo vieną išvažiavimą, kuris PHILADELPHIA, PA. 
Pamaldos už dūšias čyščiuįe I ™n.°į. nebuvo skaitlingas Dar apie garsųjį katalikų 
užsibaigė policijos belangėj.; -■ - 1Mkn,k«-

pirktos mišios už dūšias ken-I lnwood giraitėj. lajuje”'
čiančias čyščiuje, tai suva-j Nutarta pasitikti draugą visus 
ziavo daug tų dusių draugų,Grigaitį, kuris važiuodamas Tiek "fonių" 
ir giminių. Daugelis jų bu-J Lietuvą gal sustos Ne\v geriamu 
yo jau is pat ryto dvasios:yorke. Išrinkta komisija jo ju buvo, 
šventos pagavime, todėl 1 pasitikimui L 
parėję po mišių namo ant. vakarėlio ar prakalbu, 
kiemo pradėjo vieni kitus, 
taip laiminti, kad knygos ir 
rąžančiai lakstė į visas pu
ses. Kad užbaigus šitas "ce
remonijas” tikrai katalikiš- ’ 
kai, pribuvo policija su me
dinėmis žvakėmis ir suso
dinus maldininkus į veži
mus po "baldakimu”, nuga
beno visus su procesijom i 
belangę.

Vietos anglų laikraštis, 
"Brockton Daily Enterpri- 
se”, 11 liepos paskelbė šito
kius rezultatus:

Elzbieta Šimkuvienė, gy
venanti po N r. 135 North 
Cary st., buvo atrasta kalta 
už kėlimą lermo ir nubaus
ta užsimokėti $5.00 pabau
dos. Mušime Kristinos Gra
bauskienės ji buvo atrasta 
nekalta.

Gasparas Valunkevičius, 
gyvenantis po tuo pačiu nu
meriu, buvo nuteistas užsi
mokėti $10.00 pabaudos.

Tarnas Jasiukevičius ir 
Edvardas Tamulevičius, ku
rie buvo areštuoti už kėli
mą betvarkės, buvo paleisti

. be bausmės.
Antanas Sutkus buvo nu

baustas $5.00 už betvarkės 
kėlimą.

Jonas Gudauskas buvo 
nubaustas $10.00 už sumuši
ma Martino Grubauskio ir 
$5.00 už kėlimą betvarkės. _

Kristina Grabauskienė
buvo nubausta $5.00 už
Įima betvarkės.

Martinas Grabauskas, 
žiūrint kad buvo gerai 
šventintas, užsimokėjo $10.- 
00 pabaudos už kėlimą be
tvarkės.

Tai taip būna tiems žmo
nėms, kurie šviečia savo 
protą gerdami munšainą ir 
skaitydami maldaknyges 
bei "Darbininką” su "Drau- 
gu .

Jeigu jie užsirašytų "Ke
leivį", tai ir jų pakaušiai bu
tų sveiki, ir kišeniai čieli, ir 
jų giminiu dūšioms čyščiu- 
ie butu daug lengviaus.

Yenta.

per muturzę, sakydama: 
"Še tau, bestija, še tau, ju- 
došiau, še tau, r...!" Apygir- 

. ,. .. , . »......... »--------- ■ Katalikų piknikas, kurį tis klebonas pažiurėjo į tą
Aną dieną čia ouvo uz-. važiavimas ant 23 d. liepos šimet jie parengė "fordžiu-ltragi-komediją, palingavo 
ktosmišios uz dusiasken-1mvaitai lajuje”, buvo garsesnis už galva ir sako: "Nevedusiam

Nutarta pasitikti draugą visus praėjusius piknikus, visgi geriau yra gyventi..." 
nėra nei ant Pavaikščiojęs po daržą ir 

j ‘ ‘ .ko
medijų, girdžiu, vienas pa- 
rapijonas pasilipęs ant kė
dės šaukia: "Čia parsiduoda 
po 10c. tikietai pamatymui 
Afrikos gorilos!” Bėgu pa
sižiūrėti ir aš, iš kur čia ta 
gorila atsirado. Prasistu-

. # # .----------- -------------r---------- rzą
ii Lietuvą gal sustos New'geriausių "sorkių”, kiek čia’prisižiūrėjęs įvairiausių k< 
VnrLp Tčrinktn knmisiia in in hnvn YnoA m o n rmtiLn i vinnocYpač man patiko j 

ir surengimui, parapijonų maršavimas: du i 
į žingsniu pirmyn, du į vieną | 

i Dėl tam tikrų priežasčių &>ną, du į kitą, penkis atgal < 
nutarta permainyti susirin-,ir plumt ant pečių! Taip 
kimų dieną. Dabar bus lai- 'margavo didžiuma piknikie- 
komi susirinkimai utarnin- rių. Atsibodus žiūrėti i tą J 

įkų vakarais (vieton ketver-^maršavimą, pasukau į kitą:męs pro žmones žiuriu sėdi 
!gų). Nesivėlinkite, draugai, jSor.ą. žiuriu, po medžiu gi Ji į girtutėlis kunigas tarpe 
ateiti ant susirinkimų, kurie■ apsiseilėjęs vyras, o ant jo dviejų savo parapijonkų. O ■ ■» - • i i ««X 4... _ * * 1 _ — 1  i . < v • 1 • i •! v ▼ •

skerečioja, bando parapi- 
jonką apsikabinti ir pabu
čiuoti. Parapijonai žiuri 
kaip ant kokių dyvų. Vienas 
safiunčikąs atsisukęs į pa
rapijomis sako: ”Ačiu die- ______  _______ ______
vui, kad čia nėra kokio be- dirbtuvės.'Streiko tikslas ~ 
dievio ar bolševiko,„nes tuoj panaikinti skebšapes. Mat,

J‘ "x . i . *x Netru- dabar daugelis unijistų at- 
__ parapijonai pradėjo sitraukia nuo unijos ir susi

dėję po kokį tuziną ar dau
giau uždeda mažas šapeles 
ir lenktyniuodami vieni su 
kitais pradeda imti darbus 
pigiau. žinoma, darbda
viams tokios šapelės labai 
patiko ir į unijistų šapas jie

PHILADELPHIA, PA. 
Rubsiuvių streikas ir kiti 

dalykai.
11 d. liepos, 10 valandą 

ryte sustreikavo visos lietu
viškos ir žydiškos kriaučių

kė-

ne- 
ap-

BROOKLYN, N. Y.
Iš L.S.S. 19 kuopos veikimo.

Per tūlą laiką laikraščiuo
se nieko nesimatė apie mu
su kuopos veikimą. Taip at
rodė, kad niekas-nėra vei
kiama. Bet ištikrujų kitaip 
yra. Kad ir vasaros karščiai 
užėjo, vienok kuopa regulia
riai laiko mėnesinius susi
rinkimus ir apkalba įvai
rius šių dienų klausimus. 
Ypatingai praėjusiam pus
metiniam susirinkime, ku
ris įvyko 6 d. liepos, padary
ta gana daug svarbių nuta
rimų. Šiame susirinkime bu
vo išduota ir priimta pus
metinė atskaita, taipgi gau
tas laiškas nuo drg. K. Liut
kaus iš Baltimore, Md., ku
riame jis pranešė, kad Bro- 
oklyne randasi 1000 egz. 
jam pavestų knygelių "Dar
bininkai ir jų ateitis". Drg. 
Liutkus pavedė tas knyge
les kuopai pasiųsti jas į Lie
tuvą socialdemokratams. 
Kuopa išrinko to darbo at
likimui komisiją ir knygelės 
greitu laiku bus pasiųstos. 
Taipgi radosi ir iš kuopos 
draugų, kurie irgi pasižadė
jo paaukauti knygelių ir 
kartu pasiųsti į Lietuvą 
draugams. Jeigu tik Lietu
vos cenzūra tas knygeles 
praleis, tai bus suteikta ne
mažai dvasinės paramos 
Lietuvos darbininkams.

L.S.S. 19 kuopa jau turė-

nrasideda lygiai 8 vai. va-:užlupusi moteriškė krausto,čia lietus pila. Viena para- ko kraujo.
v_— iiom ” a l Tai šitaip musų katalikai

"fordžiula-
kare.

L.S.S. 19 kp. sekr.
M. M-son.

LAWRENCE, MASS.
Iš L.T. Kooperacijos 

veikimo.
1918 metais susispietė bū

relis lietuvių ir sutvėrė Lie
tuvių Tautos Kooperaciją. 
Iš pradžių sudėjo pirkdami 
šėrus vos $300. žinoma,kaip 
kiekvieno darbo pradžia yra 
sunki, taip ir šitas darbas 
buvo nelengvas. Kiti musų 
broliai lietuviai juokavo, 
kad iš to, girdi, nieko ne
bus. Bet tie, ką pradėjo dar
bą, nenuleido rankų: varė 
agitaciją ir pardavinėjo šė
rus. Per porą-trejatą metų 
šėrininkų priaugo ligi 200. 
Pirmutinis kooperacijos 
tikslas buvo kepti duoną ir 
kitus kepamus valgius. Pri- 
vatiškos kepyklos pradėjo 
varyt su kooperacija kon
kurenciją, bet ta konkuren
cija neilgam buvo, nes pa
vieniams prieš grupą žmo
nių sunku atsispirk

Dabar kooperacija užbai
gė statyt savo bekernę (ke
pyklą) vertės $15.000. žemė 
su namu buvo jau pirmiau 
nupirkta už $3,000. Koope
racija turi keturis arklius 
su vežimais, dirba septyni 
darbininkai, keturi viduj, o 
trįs išvežioja duoną, pajus, 
keikus ir kitką. Dabar ko
operacijos turtas yra ap
skaitomas iki $25,000. Apy
vartos daro i metus $50,000.

Kepykla įtaisyta moder
niškai, - visokius nešvaru
mus iš miltų atskiria maši
nomis ir kepa švarią ir gar- 
džią duoną.

L.T.K. Komitetas.

NASHUA, N. H. 
Aukos streikieriams.

Nashua streikieriai buvo 
pasiuntę į Brooklyn, N. Y. 
du kolektorių parinkti au
kų parėmimai Nashua strei
kierių. Brooklyniečiai gau
siai sušelpė mumis, už ką 
mariame jiems širdingiausi 
ačiū. Amalgafriated Cloth- 
ing VVorkers of America 
aukavo 500 dolerių, o šv. 
■Jurgio draugystė — 100 do
lerių. Tos didelės paramos, 
kokią suteikė broklyniečiai, 
Nashua darbininkai niekuo
met neužmirš.

Komitetas.

BROOKLYN, N. Y. 
Pranešimas.

L.S.S. 19-toji kuopa, Bro
oklyn, N. Y., rengia išvažia
vimą nedėldienyje, liepos 23 
d. Išvažiavimo vieta: 
Inwood giraitėj. Važiuoti 
reikia sekamai: paimti 242 
Van Cortland Park trauki
nį ir važiuoti iki 207th st. 
(Traukinį galima paimti po 
Woolworth trobesiu arba 
ant Times Sųuare). Išlipus 
ant 207 gatvės, reikia eiti Į 
vakarus — HudSon upės 
link. Pirmas kalnas tuoj už 
Broadway ir bus išvažiavi
mo vieta.

Visi norintieji praleisti 
smagiai laiką, kviečiami at
važiuoti Komisija.

jam kišenius. "Apklynijus”ipijonka laiko išskėtus liet-! 
kišenius moteriškė kad gi: sargį ant kunigo šventos' apvaikščiojo

paduotų į gazietas. 
kus parapijonai 
kalbėtis, kad gręsia pavo
jus, nes Ja nužiūrimas vie- 
nas-kitas bedievis. Todėl jie 
susitarę *_ ..čiupo kunigą už 
ranki! ir kaip išiaudų kulį 
įvertė i automobilį.

Kunigą išvežus namo, tar
pe parapijonų iškilo karė, pradėjo darbo nebeduoti. 
Pralieta nemažai katalikiš- Tad turėjo ivvkti streikas.

Rytinėje miesto dalyje, 
lietuviai pasistatė naują 

. Bet ta bažnyčia
maciuuo uiuiciisAt kliu gi .sargi am Kunigo sveuvus apvainsuiuju luiuzium- lietuviai
pradės šveisti gulintį vyrą I galvos. Kunigėlis rankomis jaus” šventę. Philadelphietis bažnyčią.

Yra šeši milionai pusiau nedapenetų vaikų

netiek panaši į bažnyčią, 
kiek į didelį garadžių. Seno
ji bažnyčia nors ir mažesnė, 
bet daugiau panašesnė į 
bažnyčią, nes turi šiokį-tokį 
bokšteli ir tame bokštely 
yra nemažas varpas, kuris 
lietuviams daug pinigų kaš
tavo. Dabar iš senosios baž
nyčios padarė pulruimį.

Nekurie parapijonai pra
dėjo kunigėliui sakyti, kad 
tas viskas labai nedailiai iš
žiūri. Taip atrodo, kad pa
rapijonai boles grajina baž
nyčioje, o kunigas pamal
das laiko garadžiųje. Ant 
pamaldų visai mažai žmo
nių susirenka. Kunigas ne
paiso, kad mažai žmonių su
sirenka pamaldų klausyti, 
bile tik pulruimy biznis eina 
gerai. Aš patarčiau ir iš 
naujosios bažnyčios padary
ti pulruimį, tai biznis eitų 
dar geriau. O kunigas pa
maldas gali atlikti savo 
kambary. Biznis tai biznis!

Ašerukas.
A

Į

r

Kuomet kūnas išlėto nyksta, nes negauna 
tinkamo maisto, tai daktarai tą vadina 
"Nedapenėjimu Dažnai praeina ilgas lai
kas iki jis pastebima, ir gali būti kad vaikai 
visur apie jus kenčia nuo to. Gali būti, kad 
ir jūsų vaikai nėra pirmos klesos kūno sto- 
\v, nors niekad to nepatėmijant.
NEDAPENĖJIMAS UŽPRAŠO LIGAS.
Apskritai tėvai neganėtinai rimtai su

pranta svarbą, kad vaikai nedapenimi. Daž
nai tas prasideda kuomet vaikas dar labai 
mažas. Nors didžiuma kūdikių gimsta svei
ki, bet beaugant jų reikalai nejučiomis ap
leidžiami. Per visas mokyklos dienas, o 
ypąč kada vaikas apleidžia vaikystės dienas 
ir bręsta į jaunuolį, jo sveikata reikia aty- 
džiai prižiūrėti. i

Ligos tarpsta pas nedapenėtas vaikus. 
Pavyzdžiui, jei vaikas pagauna kiekvieną 
ligą, tai jis neturi atsilaikymo galės, 
kurios jo kūnas turėtų, jei butų tinkamai 
maitinamas. Pikčiausia liga, tai džiova, ku
ri yra lengviau gaunama nedapenetų vaikų.

KAIP JUS APSAUGOSIT SAVO 
VAIKUS?

Ar statytu tėvas bei motina savo vaikus suki
niai į pavoju? žinoma, ne; vienok tėvai su ge
riausiais norais dažnai nežino, kad jų vaikas ne
gauna užtektinai pieno. Pridėjus Bordeno Eagle 
Brand prie valgio, motina gali būti tikra, jog jos 
vaikai gauna tinkamo maisto, kad nuveikus visas 
nelaimes.

Nesenai atrasta, kad Eagle Brand pienas turi 
visus reikalingus elementus pataisymui nedape- 
nėjimo. Daryti tarpe mokyklos vaikų bandymai 
parodo, kad vaikai penimi Eagle Brand pienu, ap
skritai įgija septynius svarus daugiau svorio, ; 
negu tie, kuriuos penėjo pienu iš paprastų -bute
lių. Daugelis vaikų augo du syk greičiau, negu 
paprastai.

Jų mokytojos pareiškė po tam, kad šitie vaikai 
netik geriau ir sveikiau išrodė, kad greitai pažan
gia vo ir moksle. Ir, žinoma, jų motinos džiaugėsi, 
kad jų vaikai greitai sveiko ir vikrėjo.

KAS YRA ŠILTAS APSAUGOJANTIS 
MAISTAS?

Eagle Brand yra pienas, gryniausia rūšis rie
baus pieno, sumaišyta su cukrum, šitas moksliš
kas sumaišymas pieno ir pridėtinės karbobydratų 
vertybės suteikia Eagle Brand visus reikalingus 
veiksnius nedapenėjimo nugalėjimui.

Eagle Brand turi ganėtinai proteinu arba kū
no budavojančiu ir pataisančiu substancijų; ja* 
me apsčiai yra kalkių arba kaulus budavojančivs 
medžiagos; jis turi reikalingus vitaminus — ne 
vieną, bet visus tris; bet ypač jis turi savy šitą 
pridėtinę karbobydratų vertybę, karbohydratal 
yra naudingiausi energijos gamintojai. Proteinai 
ir riebalai taipgi teikia energijos, bet karbohy* 

’ 4ijrtai lengviau įeina kunan ir todėl greičiau pa- 
' gamina energijos, mažiau nuvargindami virškini

mo aparatą. Kadangi kiekvienas kūno pasijudi
nimas, viskas ką vaikas daro, reikalauja energi-

labi
>3, lai šitas pridėtinis karbobydratų veiksnis yra 

labai .įdirbus. Eagle Brand Piene. Nes jeigu vai-, 
kas negauna užtektinai energijos iš savo valgio, 
tai jo kūnas tikrenybėje kurinasi, kad pagami
nus energijos, ir iš to kyla netekimas svorio su 
visomis jo rimtomis pasekmėmis.

Eagle Brand labai lengvai suvirškinamas. Ypa
tingai Eagle Brand Pieno pagaminimo procesas 
veikia į pieno kaseiną, taip, kad jis nekrekėja vai
ko viduriuose. Teisybę sakant, Eagle Brand su
teikia visus auginio veksnius suvirškinamiausioj 
formoje. Maitinamas tokiu maistu kame yra 
Eagle Brand pieno, nedapenėtas vaikas turėtų 
laipsniškai atgauti sveikatą ir vikrumą normaliu 
vaiko.

SOUTH FORK, PA.
Iš lietuvių darbininkų 

gyvenimo.
Paviršutiniai pažvelgus į 

musų koloniją atrodo vis
kas ramu, bet prisižiūrėjus 
arčiau vietos darbininkų 
gyvenimui matosi gana 
daug peiktinų dalykų. Kad 
nepagirtinai elgiasi žmonės, 
kurie nemoka nei skaityt, 
nei rašyt, tad nėra dyvų. 
Bet kad blogai elgiasi tie, 
ką pažįsta juodą ant balto 
ir skaito progresyvius laik
raščius, tad reikia stebėtis. 
Paveizdan, jeigu vienas 
žmogelis už kokį mažm'ožį 
supyksta ant kito, tai tuo
jaus bėga pas skvajerą skųs
tis ir tąsosi po teismus. Kiti 
gi daro dar blogiau: jeigu 
vienas ant antro supyko, tai 
tykoja, kad anam akmeniu 
galvą pramušus arba kirviu 
kojas nukirtus. Yra ir tokių 
drąsuolių, kurie vieni an
triems strėnas žada sulau
žyti. Ar reikia tad geresnio 
lietuvių darbininkų "pro
greso”, kaip pas mus?

Meskite, broliai tuos se
novės barbarizmo įpročius 
ir gyvenkite kaipo civilizuo
ti žmonės. ♦ ♦ ♦

Anglies kompanija buvo 
išmetusi iš savo stubų kelia- 
tą streikierių šeimynų, bet 
pranešus apie tai šerifui 
kompanijos buvo priverstos 
sugrąžinti tas šeimynas at
gal į butus.

Nesenai streikieriai paga
vo du streiklaužiu ir taip 
juos pavaišino, kad jie kol 
gyvi bus tą streiką atsimins.

Bitis.

Palik pas savo krautuvninką nuolatinį 
užsakymą ant Eagle Brand ir vartok jį nuo
latos per tūlą laiką. Eagle Brand nėra bran
gus, kadangi kiekviena jo dalelė yra grynas 
maistas tokioj formoj, kuri geriausia tinka 
vaiko reikalams.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York.

PIRMIAUSIA TeMYK
Pirmiausias ir vyriausias pagerėjimo pasirodymas nedapenėtame vaike yra svorio padidėjimas.

SVORIO DIDĖJIMĄ.

ELIZABETH, N. J. 
Streikieriai laikosi gerai.
Elizabeth’o geležkeliečiai 

visi išėjo į streiką ir laikosi 
'didžiausioj vienybėj. Ypač 
gerai laikosi lietuviai. 
Streiklaužiauja tik keletas 
anglų ir italų Centrai R. R. 
of New .Jersey šapose. Dar
bininkai yra pilni vilties, 
kad streikas bus laimėtas.

Lietuviai darbininkai ne
važiuokite į čia darbo jieš- 
koti, nepaisant kas jumis 
neprikalbinėtų. M. S.

dėjimą, nes tai pirmas ženklas Eagle Brand veiksmingumo. Neskaitant Eagle Brand kaipo gėrimo, 
duodamo sykį į dieną su rytiniu ar popietiniu valgiu, daugelis motinų stengiasi jį kiek galima pla
čiau vartoti virtuose valgiuose irgi.

Nedapenėtas vaikas visados kodas. Jei susirūpinęs savo vaiko sveikatą, duok jam rcguliariškai 
Eagle Brand pieno. Atskiesk jį pagal mokslišką formulą paduotą žemiau. Tėmyk vaiko svorio di-

SPRINGFIELD. MASS. 
Mirė Antanas B. Jorkėnas.

27 d. birželio, 1922, persi
skyrė su šiuo pasauliu Anta
nas B. Jorkėnas, išsirgęs 
vos tik vieną sąvaitę plau
čių uždegimu. Velionis turė
jo 41 m. amžiaus, prigulėjo 
prie Lietuvos Sūnų drau
gystės, Springfield, Mass., 
birvo "Keleivio” skaitytojas 
per 17 metų. Paliko didelia
me nuliudime savo moterį. 
Tapo palaidotas ant šv. My
kolo kapinių.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

F. Jorkienė



Ir “Amerikos Lietuvis" prieš 
streikuojančius angliakasius daugumoje ūkininkai 

___________ L- i u i varpioc on
Protaujantiems darbinin

kams jau yra žinoma, kai 
jeigu šioje šalyje kur-nors 
iškyla darbininkų streikas 
už didesnį kąsnį duonos, už 
geresnes darbo sąlygas, tai 
kapitalistiškoji spauda vi
sada stengiasi palaikyti 
kompanijų pusę, o apkal
tinti darbininkus. Kur tik 
iškyla streikas, kompanijos 
beveik visada stengiasi 
streiką sulaužyti, darbinin
kų unijas sugriauti, pakrik- 
dyti. Prasidėjus streikui, 
kompanijos parsigabena vi
sokių šnipų-provokatorių, 
apginkluotų padaužų-
streiklaužių, apstato dirb
tuves policija ir milicija, iš
reikalauja nuo sau prielan
kių teisėjų indžionkšinus 
prieš streikierius ir užsiun
do kunigus, kurie vardan 
savo dievo-dolerio ragina 
streikuojančius darbinin
kus grįžti darban. Labiau 
aktyvius ir susipratusius 
darbininkus kompanijų tar
nai sumuša, i kalėjimus su
kemša, o kai-kuriuos ir iš 
šio svieto išvaro. Ir taip 
kuone kiekviename streike 
liejasi nekaltas darbo žmo
nių kraujas vien už jų tei
singus reikalavimas. Kada 
šitaip dedasi, tai kapitalis
tinė ir buržuazinė spauda 
tyli.

Bet ve, kelios savaitės at
gal, Herrin, III., kur tęsiasi 
angliakasių streikas, kom
panijos pradėjo darbą su 
nusamdytais mušeikomis- 
streiklaužiais. Apstatė kul- 
kasvaidžiais kasyklas ir net 
aplinkinius kelius užbloka
vo. Ir kada pasitaikė anglia
kasiams streikieriams pro 
ten važiuoti, tai tie žmoni
jos išmatos streiklaužiai 
atidarė ugnį į streikierius ir 
tris jų nušovė. Žinoma, su
sirinkę angliakasiai nuveikė 
užpuolikus ir kelis jų pa
siuntė pas Abraomą. Kapi
talistiškoji spauda šitai iš
girdusi tiesiog patrako. 
Kartu su darbininkų prie
šais ant angliakasių užsi-i 
rūstino ir "bepartvviškas" 
"Amerikos Lietuvis" (Žiū
rėkite jo straipsni No. 26: 
"Anglių kasėjai ir jų kruvi
nas darbas III. valstijoj"). 
Šitas laikraštpalaikis išva
dina angliakasius tamsiau
sia žmonių kliasa, bepro
čiais, girtuokliais, karžy
giais atsigėrusiais žmonių 
kraujo. Matyt, "A. L." leidė
jui ir jo redaktoriui labai 
gaila, kad tose kompanijos 
surengtose skerdynėse žuvo 
mažiau streikierių, negu 
streiklaužių. "Amerikos Lie
tuviui" kur-kas butų buvę 
maloniau girdėti, kad 
streiklaužiai nors kokį šim
tą streikierių butų pakrėtė, 
netik vyrų, bet ir moterų ir 
mažų vaikų. 0 tai būt buvęs 
smagus nuotikis! O juk šio
je šalyje nesykį taip atsiti
ko. Betgi dabartinis atsiti
kimas. kad streiklaužiai ta
po nugalėti, tai didelė rete
nybė Amerikos istorijoj. 
Užtai, tur'but, ir "Amerikos 
Lietuvis" negali tverti pik
tumu ant "tamsunų" anglia
kasių.

Bet aš norėčiau "Ameri
kos Lietuvi" paklausti: ką 
jis darytu, jeigu vieną gra
žią dieną įsiveržtu jo ofisan 
plėšikas, smogtų lazda jo 
leidėjui labuonėn ir griebtų 
visas nuo "romatizmo" gy
duoles, kuriomis taip "pa- 
mačlyvai" jis gydo save 
skaitytojus? Reabcjonės, 
kad "A. L." leidėjas nenorė
tų skirtis su romatizmo gy
duolėmis, iš kurių daro ge
ra biznį, ir pradėtų gintis 
nuo užpuoliko-plėšiko. Taip 
buvo ir čionai. Kada anglia
kasiai dirba kasyklose, tai

nimą. O kada jų darbą už
ima streiklaužiai ir dar juos 
užpuola, užmušinėja, tai jie 
pilną tiesą turi nuo pasam
dytų, iš kažin-kur atsivilku- 
sių žmogžud žių-st veikiau - 
žiu gintis. O kad tas skerdy
nes surengė pati kompani
ja. tai pripažino ir prisai- 
kintujų teismas.

Labai ačiū "Amerikos 
Lietuviui" už atvirumą,kaip 
jis atsineša link organizuo
tų darbo žmonių, streikuo
jančių angliakasių. Tai pui
kus "bepartyviškumas" gin
ti besočių kapitalistų reika- 
kalus ir kunigo Purickio 
šmugeli.

Rankpelnis.

Kas veža, tam ir 
krauna.

ni misterių Kabinetas įne
šė į St. Seimą patvirtinti 
valstybinio žemės mokesnio 
pakeitimo sumanymą. Ten 
numatoma žemės mokesnį 
už šiuos metus žymiai pa
kelti ir toliau imti už 1 hek
tarą I rūšies žemės 55 auks. 
(už dešimt. — 60 auks.), II 
rūšies — 40 auks. (už de
šimt. 44 auks.), III rūšies — 
25 auks. ir IV — 15 auks.

Dėl ko toks pakėlimas net 
ketveriopai už kai kurias 
žemės rūšis? Sakoma, kad 
markės kursui kritus, vis
kas pabrango, valstybinės 
išlaidos padidėjo, ir, nepą- 
didinus žemės mokesnio, 
kaip reikalauja Ministerių i 
Kabinetas, valstybė negalės 
sumegzti galo su galu. Čia 
yra ir tiesos: markės kur
sas krito ir valstybinės iš
laidos padidėjo, valdinin-] 
kams algos pakeltos, me
džiagų ir dirbinių, perkamų 
valstybės reikalams užsie
niuose. kainos žymiai pašo
ko. Bet visgi ne tiek kartų, 
kiek manoma pakelti žemės 
mokesnis. Valdininkams al
gos padidintos daugiausia 
tik dvigubai, ir tai tik aukš
tesniems, o žemesniesiems 
— ne daugiau kaip pusiau 
Ir kodėl tik valstiečiai turė
tų sumokėti visus išlaidu 
padidinimus? Valdžia sako
si, kad jau visi mokesniai 
atatinkamai pakelti, ir dau
giau iš niekur nebegalima j 
paimt,' kaip tik iš ūkininkų, j 
Bet ar tai tiesa, tai leistina 
paabejoti. O pagaliau ūki 
įlinkai ar beištesės mokėt' 
sumanytus jiems mokes
nius. Žinoma, jeigu turėt 
galvoj vien šitą mokesnį, tai 
prie dabartinės pinigų ver
tės jis neišrodvtų per dide
lis. Bet juk be valvtybinic 
mokesnio kai kur kita tiek 
ar bent maaa kiek mažiau 
sumokama savivaldybių rei
kalams. O kokia suma susi
darys. jei paversime pini
gais tikra verte rekvizici
jas, pastotes, tai tuomet iš
eis ne po 55 auks. nuo hek
taro, bet gal viso 250 auks 
Ar gali ūkis pakelti tokius 
mokesnius? Ir dar tokiu 
metu, kaip ūkio produktai 
palyginti su fabrikų išdir 
bintais prisieina parduot1 
pigiau, nes išvežimas užru- 
bežin užgintas, taigi užsie
ninių kainų nepaimsi,, o vi
sos ūkio reikmenos eina iš 
užsienio. Tai jau vien dėlto I 
sunku išlaikyti ūkyje lyg 
švara. į

Ir daugelis labai apsirin
ka. tvirtindami, kad ūkinin
kai apsivertė pinigais, neži 
no ką su jais daryti. Bet ia; 
tik grynas prasimanymas 
Žinoma, kai kurie ūkininką1' 
parubežiuose, kur verčia
masi šmugeliu, ar šiaip ku 

jie pelno sau iš to pragyve- riam pasisekė priauklėti ke-1

lėtą atliekamų gyvulių, gal 
ir turi gerokai pinigų. Bet 
tai tik vienas kitas, o savo 

i sun
kiai verčias su pinigais. Ir, 

j pavyzdžiui, kur ūkis nusto- 
| ja arklio, kritus ar pavogus, 
tai tiesiog gręsia suirimas, 
nes nėra iš ko Įsigyti kito. 
Daugelis sodžių susilaiko 
skirstytis vienasėdžiais vien 
dėl to, kad neturi lėšų trio- 
boms persikelt L

Bet paskučiausiam atsiti
kime, jei kitokios išeities 
nebūtų ir nepriklausomybės 
išlaikymas to reikalautų, 
ūkininkai galėtų Įtempti vi
są savo išgalę, kad suteikus 
valstybei lėšų. Bet kol gali
ma be to apsieiti, tai reikia 
leisti, kad ūkininkai iš savo 
pelno galėtų Įdėti bent dali 

lukiui pagerinti ir jo našu
mui pakelti, tuomet reika
lui ištikus iš jo ir daugiau 
galima bus paimti, 

j Dabar gi musų ponui Fi
nansų Ministeriui reiktų 
pasidairyti ir jis gal rastų 
iš kur pasiimti stingamus. 
milionus. Juk, pavyzdžiui, 
dar neišjieškotas mokestis 
nuo savininkų už jų par
duotus miškus. O mokestis 
nuo apyvartos prekyboje ar 
tiek galėtų duoti, jeigu jis 
butų tinkamai paimtas. Tas 
galima matyt, kiek sumoka 
to mokesnio koperatyvai ir 
privatus pirkliai. Pastarieji 
sumoka bent dešimts sykių 
mažiau, negu koperatyvai, 
bet juk apyvartas daro nė 
kiek nemažesnes. Arba kad 
ir patentinis mokestis jis 

[prie dabartinių kainų išro- 
: do juokingai mažas.

Pagaliau jau metas butų 
[ eiti prie visiško mokesnių 
pertvarkymo, prie įvedimo 
tiesioginių mokesnių, kad 
nebūtų perdedami ant var
totojų, kaip dabar atsitinka, 
metas iau butų pagalvoti 
apie progresyvio mokesnio 
nuo pelno įvedimą, kari i 
kiekvienas mokėtų sulyg [ 
savo išgalių, kas daugiau 
turi, daugiau ir duoda. Jei
gu valdžia neturi šiam rei-i 
kalni valdininkų, tai jau 
šiuo atveju nereikėtų bijo-? 
tis valdininkų skaičių padi
dinimo — nes 2-3 mil. auks., į 
išleisti jų išlaikymui,-atneš: gas valstijų įstatymams? 
dešimts, o gal ir šimtą mili-Į Matomai, kairieji nenorėję 
jonų auks. tiksliai išrinkto [ pasirodyt "ignorantais” ta- 
mokesnio. [me klausime. Bet tautiečiai

Tuomet nereikės kiekvie- [ apie "valstijų Įstatymus" ir- 
ną naują valstybinę išlaidą i gi neperdaugiausiai žinojo 
skirstyti ant nelaimingų j Jie tankiai reikalavo adv. 
hektaru. Rausvys.

‘ ("L. U")

Apie Sveikatą

Kaip tautiečiai supliekė 
kairiuosius.

S.LA. seimas, Detroit, 
Mich., turėjo dvi stiprias 
frakcijas: tautiečių ir kai
riųjų arba "bolševikų", 
kaip tautiečiai juos vadino, 
šitos dvi frakcijos tūluose 
klausimuose gana stipriai 
kovojo. Tečiaus reikia pri
pažint. kad tautiečių frakci
ja buvo gudresnė ir seime 
ii paėmė ant kairiųjų viršų, 
nežiūrint to, kad kairiųjų 
frakcija buvo skaitlingesnė.

Man teko lankyt vieną po
pietinę seimo sesiją, ir toj 
trumi>oj valandoj pastebė
jau, kad kairieji yra men
kai išsilavinę ir negali to
kiuose seimuose tinkamai 
orientuotis. Į pirmą seimo 
sesiją kairieji atėjo organi
zuoti. Kada tautiečiai ska
niai valgė vištas (o gal gai
džius) Tuler Hotely, tai 
kairieji prakaitavo salėj... ir 
svarstė seimo eigą. Tečiaus 
tasai jų susiorganizavimas 
buvo nekokis, kiek man te
ko pastebėt aukčiau minė-, 
toj sesijoj, žiūrint į kairių
jų frakciją, buvo galima pa
stebėt joje tokių delegatų 
kurie dalyvavo daugelyje 
S.L.A. seimų ir turėjo gera 
pažinti tautiečių miklumo ir 

i gudrumo, vienok jie savo 
"kokusą” nesuorganizavo 
taip, kaip jis turėjo būt.

Tiesa, jie išrinko T. Dun
duli savo minčių reiškėju ii 
dirigantu. Tai čia jie ir pa- 

idarė didžiausią savo klaidą 
[Tas žmogiukas tiek pažįsta 
. S.L.A. reikalus ir jo Įstatus, 
[kiek lydeka žmonių istori- 
iią. Be to, šitas jų pastaty
mas Dundulio ant diriguo- 

[tės pagrindo, neleido jiems 
svarstyt kuopų piešimų ir 
[sudaryt bendrą frontą tuos 
įnešimus apgint. Kada Įne- 

I Šimų komisija perskaito 
j Įnešimą, kuris tautiečiams 
[yra pavojingas, tai ir ganr 
argumentų — "priešingas" 
valstijų įstatymams". Bet 
nei vienas iš kairiųjų 

‘ nepareikalavo iš tautiečii 
paaiškinimo: kodėl tas ai 
kitas Įnešimas yra priešin- 

i gas

,r

į K. Gugio paaiškinimų. C 
kadangi Gugis buvo aplei
dęs senną, tai jiems buvo 
dar lengviau, nes tada ne
reikėjo jokių ilgy šnekų, 
kaslink įnešimo gerumo, ar 
blogumo, tik nasako: "šif 
įnešimas priešingas valsti
jų įstatymams" — ir to už
tenka. Po tokio tautiečių už- 

! reiškimo Tadas atsistojęs 
i pasako savo parapijonams 
tą patį, ką jis girdėjo iš tau 
tiečių lupų,ir tokis Įnešimas 
be pasipriešinimo tampa at 
mestas.

Vienos kuopos buvo pa 
duotas sumanymas. kad 
S.L.A. Pildomosios Tarybos 
nariai, išbuvę joje du metu, 
negalėtų būt renkami į Pil
domąją Tarybą ant sekan
čių dviejų metų, šitas Įne
šimas tapo priimtas be pa
sipriešinimo. Tautiečiai jam 
nesipriešino. Šito Įnešime, 
priėmimas be pasipriešini-

VAIKAMS REIKIA DUO
TI UŽTEKTINAI DAR- 

| ŽOVIŲ.
Daržovės ir vaisiai pagal 

įurodymą tūlų gydytojų 
•eikalinga ir turi būti duo- 
lama vaikams. Priežasčių 
yra daug, bet svarbiausios 
kad daržovėse ir vaisiuose 
randasi daug medžiagos, 
kuri pagelbsti ir daug pri- 
luoda stiprumo kaulams ir 
tvarko vidurius. Rukštu- 
nas ir sultys vaisių ar dar
žovių prilaiko vidurius.

Į Žalios daržovės (lapai) 
turi savyje daug geležies, 

Į kuri taip reikalinga vidu
jams.
Skirtumas tarp daržovių ir 

raišių vartojimo yra mažas,: mo iš tautiečių pusės davė 
ies abiejuose randasi me- 
Ižiagos, kurios nesiranda 
mėsoj ar žuvyse. Džiovin
tuose vaisiuose randasi 
Jaugiau cukraus, kuris pri
duoda viduriams šilumą. 
Pagal Suvienytų Valstijų 
Xgrikulturos Departamen- 
o pranešimą, vaisiai ir dar
žovės priduoda netik daug 
litrogenos, bet ir kitų labai 
•eikalingų medžiagų valy
mui sistemos ir auginimui 
kūno.

man progą suprast tautie
čių gudrumą ir kairiųjų žio
plumą. Šitas įnešimas ii 
principo tautiečiams buvo 
priešingas, bet jie prieš jį 
nekovojo. Mat, jie aiškiai 
permatė, kad tas įnešimas 
vienaip ir kitaip bus. užgir- 
tas. vistiek jis neturi nieko 
bendra su "valstijų Įstaty
mais". todėl tuomi "baubu" 
jie kairiųjų nei negąsdino. 
Nes tautiečiai aiškiai supra
to, kad šio įnešimo atrėmi
mas "priešingumu valstijų 
įstatymams" nūs niekas

daugiau, kai tik pasirody
mas kairiesiems, kad jie 
tą argumentą vartoja tik 
kairiųjų supliekimui.

Kad tautiečiai protavo 
taip, o ne kitaip, tai aš čia 
paduosiu vieno kairiųjų 
frakcijos delegato kalbą. 
Jis kalbėjo už viršminėtą 
sumanymą, ir tautiečiai nie
ko į jo kalbą neatsakė.

Kada įnešimų komisija 
perskaitė kalbamąjį įneši
mą, visi tautiečiai tylėjo. 
Tada vienas iš kairiųjų, 
gražus, jaunas vyrukas, at
sistojo ir pasakė: "Mes savo 
centralinį komitetą negali
me nuverst taip, kaip kokį 
carą." Tą pasakęs atsisė
do. šitas nedaaugęs jo pa
sakymas man davė suprast, 
*ad kairiųjų pozicija yra 
visai silpna ir nepribrendus 
savo frakcijos mierius ap
ginti. Todėl maniau, kad da
bar tautiečiai atsistos ir tą 
kairiųjų frakciją sutašys 
taip, kad tas sumanymas 
bus atmestas. Susivyliau — 
nei vienas iš tautiečių nei 
burnos neatvėrė, jei neskai- 
tyt jų nusišypsojimo iš kai
riojo kalbos.

Toliau. Antras svarbus 
sumanymas buvo paduotas 
tūlos kuopos, būtent, kad 
apskričiai turėtų teisę rinki 
<avo atstovus i S. L, A. sei
mą. Kada šis sumanymas 
buvo perskaitytas, tai tau
tiečiai pradėjo įrodinėt, kad 
jis esąs nereikalingas. Ir tie 
jų argumentai seimo pirmi
ninką p. Gegužį privedė ir
gi prie nedaaugusio išsireiš
kimo, kad "busią tik dau
giau bosų". Čia vėl maniau, 
kad kairieji ims apgint tą 
naudingą organizacijai su
manymą ir parodys, kad bo
sai bosų ima bijotis. Bet kas 
tau — nieko tokio. įnešimas 
tapo atmestas. Ir kada ma
čiau, kad mano draugai kai
rieji to Įnešimo neapgina ir 
jau rengiasi leist ant nu- 
balsavimo, tai buvau besike- 
(ęs nuo kėdės prašyt pata
riamo balso tame klausime. 
Bet kadangi sėdėjau prie 
durių, toli nuo pirmininko 
‘r dar tuoj mintis žaibo 
greitumu perbėgo per ma
ne, kad balso negausiu, tai 
ir susiraminau. šitoks 
kairiųjų netaktiškas velki
nas sugadino man ūpą ir aš 
turėjau apleist seimo sesiją.

Sekančio seimo vietos 
balsavimas.

Kodėl sekantį S.L.A. sei
mą nubalsavo į Wilkes-Bar- , 
re, o ne Chicagon—juk kai- ' 
riujų buvo didžiuma ir jie . 
visi norėjo, kad sekantis 
seimas Įvyktų Chicagoj ? 
Todėl, kad tautiečiai buvo 
gudresni už kairiuosius!

Tautiečiai savo "kokuso 
susirinkime nutarė nomi- 
nuot sekančiam seimui ly
giai kelis miestus ir mieste-, 
liūs, bet griežtai nutarė lai
kytis už Wilkes-Barre. Taip 
ir padarė. Kad buvo nomi
nuoti lygiai keli miesteliai, 
tai kairieji matydami, kad1 
tas miestas jiems arčiau ir 
parankiau, jie balsavo už ji. 
Ir tokiu budu jie suskaldė 
savo balsus. Tautiečiai gi, 
visi kai vienas, po didžiau
sia disciplina, laikės ir bal
savo už Wilkes-Barre. To
kiu budu kairieji prakišo.

Tas dar kartą oarodo,kad 
musų kairieji yra persilpni 
dalyvaut tokiuose seimuose. 
Bet klausimas: kokiems ga
lams jie taip smelkias į tos 
organizacijos seimus? Gal 
todėl, kad jie dar nesupran
ta to, kad jie yra persilpni 
juose dalyvaut.

Laisvės Mylėtojas. 
7-7-22.

—*

Kas sako, kad prakalbas 
sakyti yra lengvas darbas, 
tas klysta. Tik pasižiūrėkit 
i Jukelį: jis net kornus ant 
rankų pirštų užmušė bero- 
dydamas 
"faktus’’.

komunistiškus
A. darbukas.

Kunigų sauvaliavimas 
Lietuvos mokyklose.

ž. Kalvarija. Davatkų ir 
jėzuitų laikraščiams pradė
jo užkliūti 2. Kalvarijos 
liaudies mokyklų mokyto
jai. Kitur net išvadinti visi 
žydelio Markso pasekėjais. 
Bet ar ištikrųjų Markso pa
sekėjai visi? Matomai da
vatkų laikraščio "Tėvynės 
Sargo" korespondentas bus 
paklydęs, na, bet ką pada
rysi, kad liežuvauti toks jau 
davatkų stono nusistaty
mas, nors ir žino Dieve pri
sakymą "nekalbėk neteisei 
prieš artimą tavo."

Kalti yra 2em. Kalvarijos 
valse, mokytojai tuo, kam 
tylėjo, kam neskelbė viešai 
laikraščiuose tikybos moky
tojo kun. J. Gerulio nuopel
nų mokyklose, kuris visoj 
parapijoje buvo įsigalėjęs, 
kai vokiečių žandaras. Kun. 
Gerulis sutvėrė įvairias 
krikščioniškas brostvininkų 
partijas, nors sakėsi švente
nybių pilnas, bet bobos jį 
temylėjo, o vyrai gana buvo 
nepatenkinti, kam tėvelis 
dangiškas su jų žmonomis 
girtuokliavo naktimis, kam 
septintąjį sakramentą mai- 
’-o su šeštuoju...

Jau 1920-21 mokslo me
tais, kuomet iš Šarnelės 
liaudies mokyklos buvo išsi
krausčiusi, tikriau sakant 
pašalinta, kaip silpna peda
gogė ir vaikus rykštėmis 
plakusi, kun. Gerulio su du-

nutarė prašyt instrukto
riaus, kad mokytojo neper
mainytų ir jeigu grąžintų 
panelę Ef. J., tėvai vaikų 
nebeleisią. Jei kunigėliui 
patinkanti panelė, tegul jis 
parsikviečia ją klebonijom.. 
Taipgi tėvai prašė, kad mo
kytojas nežiūrėtų kunigėlio 
ir davatkų pliotkų, ir neda
lytų jokių revizijų po vaikų 
krepšius, nes jie žiną ką 
duodą, nes ir taip vaikai be
simokindami pasilpnėja. Ki
tos bobelės žinovės spėlioja, 
kad mokytoja (panelė) bu
tų, tai ir kunigėlis ją mylė
tų, kaip miestelyje panelę 
Stanislavą..., o kad vyriškis, 
ką ten...

Rudenį 1921 m. mokyto
jai miestelyje persimaino: 
kunigėlio numylėtinė mo
kytoja Stasė, su katra nak
timis girtuokliavo, nebegrį
žo. Kaimuose atsidarė dar 
dvi naujos mokyklos. Kuni
gėlis su gerosios Stasės vie
ton parėjusia panele pradė
jo nesutari, nors visas pa
stangas dėjo, kad mylėtis, 
net rankos smeigėsi bučiuot, 
kad tik meilė butų... bet 
kuomet mokytoja dvasiškos 
asabos meilės nenorėjo, pra
dėjo kun. daryt šmeižimus, 
net mokyklos nebelankė. 

: Pradėjo kilt "ermideris” 
' Kubakių ir Jezdauskiškių 
kaimų mokyklose. Mokiniai 

v.v. nusideda kunigėliui tai bėg
sią ir kunu numylėta, pane-' darni iš tikybos pamokų, tai 
’ė Efruzina Jundulaitė ir'mėsą valgą pasninko die- 
mokyklą užėmus kitam mo- nose. 
Rytojui, kunigėlis mokyklo-' 
je pradėjo ermiderius kelt. 
Įpuolęs pas mokytoji laike 
savos pamokos įsivedė jį 
i mokyklą ir rodydamas 
ranka į suklupdytus 
dikius suriko: 
nas tave tvarka! Ar taip tu
ri vaikai klūpoti?!” Mat . ~ w _ -----
vaikai iš nuovargio klupoji- pamoką. Pamokas nedau- 
mo buvo jau ant kulnu be- giau tęsęs kaip 15 minutų. 
susėdą (paklupdyti vaikai Visą tą vizitatorius patikri- 
turėjo visi balsu poterius no. Miestelio ir kiti mokvto- 
kalbėt. Mat kunigėlis velnią 
varė laukan, ir daugiausiai 
buvo klupdomi tie vaikai, 
<atrų tėvai "cicilikai”. O 
iems jokios bausmės nie

kad nebuvo, su katrų moti
nomis kunigėlis turėjo am
žinus reikalu." nėr dienas ir 
naktis...). Mokytojas pažiu
rėjo į išverktomis akimis 
beklūpančius kūdikius, tar
tum prašančius pasigailėji
mo. bet įdukusiam kunigui 
nieko neišdrįso atsakyt.

skandalas iškilo” mokykloje. J3, po’kiek laiko pabudęs,su- 
Kai-kas kunigėliui šnipšte-! keikęs ir liepęs tą pat at
ėjęs, kad mokykloje esąs kartot... Pradž. Mokslo De- 
vienas 9 metų griešninkas,I partmentas prašė, vyskupo 
katras mokykloje pasninko ’ ’
dienomis valgąs mėsą. Ku
nigėlis Įsikarščiavo, kaip 
višta su ančiukais prie van
dens, ir pasakė to pakęst ne
galįs ir ketino daryt atatin
kamus žygius, kad tokiems 
smertelniems griekams bu
tų užkirstas kelias.

Po kiek laiko miestelyje 
tarpe staršųjų davatkų ir 
politikierių bobų pasklydo 
kalbos, kad šarnelės kaime 
mokytojas esąs "cicilikas” 
ir ten dangus griūna — vai
kai pasninko dienomis val
go mėsą. Viename kunigėlio 
su davatkomis posėdyje tar
tasi, šventos galvos laužy
tos, kaip mokytojas reikia 
pašalint. Visame valsčiuje 
turi būti mokytojai sulyg 
krikšč. demokratų dūdos... i L. Balso” pranešimu, birže- 
lšvadų padaryt negalėjo, lio 13 d. Šilutėj turgus bu- 
nes mėsą duoda vaikams[ vęs vidutinis. Kviečių cent. 
vaikų tėvai, bet ne mokyto- kainavęs 600 auks., rugių 
.jas. Pasklydo po žmones 350 — 400 auks., bulvių nuo 
gandas, kad kunigėlis nori į 60-80 auks., sviesto svaras 
mokyklą grąžint savą nu- 40 auks., kiaušiniu dešimtis 
mylėtą širdies "patieką"... 40 auks., žuvies svaras 13 
?anelę Efruziną Jundulaitę, auks., paršiukų pora 3000 
kuri jų vaikus rykštėmis auks., mėsos krautuvėse 
olakė. Susirinko i šarnelės kaina buvo pakilusi. Svaras 
mokyklą kartą kuone visi kiaulienos 50 auks., jautie- 
vaikų tėvai ir vienbalsiai nos 35-40 auks.

ku-
"Kokia

Kovo 8 d. š.m. atvyko iš 
Kauno vizitatorius, kuris iš
tardė nevien mokytojus, ne
kuriu vaikų tėvus, bet ir 
kunigėlį. Kuoakių mokyto
jas su liudininkais išrodė, 
kad kunigėlis jo mokyklą 
teaplankė tik 6 kartus, o i 
mokyklos dienyną užrašė 21

, jai įrodė, kad visur panašus 
į griekai... Ot ir septintas 
, prisakymas... Vienas žmo- 
i gelis nusiskundė vizitato- 
. riui, kad kunigėlis įbaugino 
. jo sūnų, kad šis nuo tikybos 
. pamokų parbėgdavo ir pa

sislėpdavo palovyje nuo ki
tų kunigo atsiųstų jieškoto- 
jų... Kitas miestelio mokinės 
globėjas įrodė, kad kunigė
lis laike pamokos užsnūdęs, 
nes buvęs pilnas kažkokio 

j kvapo... ir mokiniui pabai- 
Kitą kartą dar didesnis gus apsakyt šventąją istori

kun. Geruli nuo tikybos pa
mokų dėstymo paliuosuot.

Visur Purickio sūnų ran
dasi. Nori kunigai pavergti 
mokyklas, kad ten meilužė
mis džiaugtis.

Sermegėlis.

ORIGINALUS VAGYS.
E. Klaipėda. "Prūsų L.

B." pranešimu, naktį iš 16 
ir 17 birželio į Lietuvos at
stovybę Klaipėdoj įsiskver
bė vagys. Rytą atėję tar
nautojai radę viską išardy
ta ir išmėtyta ir pavogta 
antspaudas. Kitų vagysčių 
kol kas nesusekta.

KAINOS.
E. Klaipėda. (Šilutė) "P.
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Eserų bylos apžvalga.
Eseru gynėjai atsisakė. ! koi’jui apie ruošimą Preo- 
(Koresp. iš Maskvos), bražensko pulko nuginkla- 
Teismo posėdy buvo pa-vimo ir pataręs išnaudoti 

skaityta Vanderveldės, tai, kad sukelti gvardijos 
Libknecnto, Rozenfeldo ir pulkus. Eserų Centro Komi- 
Voterso pareiškimas, kad tetas buk tai sankcionavęs, 
jie atsisaką toliau vesti kai- Anot Semionovo, eserai sa- 
tinamųjų eserų gynimą, ’ vo darbuose susidūrę su Įti
nęs : 1) teismas atmetė 4, ta jiems visai nežinoma or-
gynėjus ir neleido Įvesti ste-i 
nogramų atatinkamai inter
nacionalų Berlyno konfe
rencijos nutarimams: 2) 
teismas pareiškė manąs pa
statyti klausimą, ar leisti 
toliau svetimšaliams gynė
jams dalyvauti teisme ar 
juos pašalinti nuo gynimo;
3) Krylenko ir Lunačarskis 
pareiškė esą Berlyno sutar
tis neprivaloma teismui; ir
4) Bucharinas pareiškė
Berlyno sutartis esanti su
laužyta. i

Tribunolas atsakydamas Į 
šitą gynėjų pareiškimą aiš- ; 
kino taip: Berlyno sutartis, j 
kaipo politinis aktas, nega
linti būt Tribunolo svarsto
ma ir negalinti veikti Į by
los krypsnį. Tiktai Sovietų 
Centro Vyriausybė galinti 
duoti instrukcijų valdžios 
organams. Kas dėl neleidi
mo keturiems menševikams 
ginti eserus teisme, tai Įvy
kę dėl to, kad jie neturėję 
teismo pasitikėjimo, kas nu
matoma Įstatymų 17 
straipsniu.

Toliau teismas užginčija 
buk norėję pašalinti svetim
šalius gynėjus iš teismo. 
Tribunolas nuimąs nuo sa
vęs atsakomybę už steno
gramų neleidimą, nes tai 
esą ne jo tačiau, kaipo ad- 
ministratyvės tvarkos da
lykas, teismo komendanto 
kompetencija, kuris klau
sąs teismo pirmininko.

Gi teismo komendantas, 
esąs, gavės iš pirmininko 
Įsakymą leisti stenogramas, 
jei tik gynėjai tuo reikalu 
kreipsis.

Pagalios Tribunolas kalti
na svetimšalius gynėjus, esą 
pavartoję kreipdamiesi Į 
teismą netinkamą toną, lin
kę Įtarti teismą šališkume, 
ir sulyginę ji su buržuazijos 
teismais. Tribunolas pabrė
žia. kad byla vedama garan
tuojant kaltinamųjų gyni
mo teises ir turint tikslą iš
vesti aikštėn individualę 
kiekvieno kaltę.

Kaltinamųjų parodymai.
(IX teismo diena).

Kaltinamasis Donskoi pa
rodė, kad jis 1918 m. vasario- 
mėn. buvęs paskirtas ešerį] 
partijos politinės komisijos 
vedėju. Stengdamiesi visais 
budais sudaryti naują val
džia eserai sutikę dalyvauti 
Sovietuose ir raudonojoj 
gyardijoj. Visose organiza- . 
cijose eserai stengėsi pra
vesti idėją 
tiktai aplink ’TJčreditelnoje 
Sobranie’’ (Steigiamąjį Sei
mą).

Atsakydamas Į Krylenkos 
paklausimą Donskoi pa
tvirtina — eserai palaikę 
bruzdėjimą tose kariuome
nės dalyse, kurios Sovietų 
valdžios buvo nuginkluoja
mos.

Semionov’as — centralinė 
proceso figūra. Jis iš antro
sios kaltinamųjų grupės 
(atsivertėlių), kuri duoda 
daugiausia kaltinamos me
džiagos. Semionovas smul
kiai pasakoja apie ešerį] 
darbuotę raudonosios armi
jos skyriuj, kad pakreipti 
raudonarmiečius savo pu
sėn ir paskiau nuversti bol
ševikus. Štabo skyriuj ese
rai koncentravę senojo ge
neralinio štabo jėgas.

Toliau Semionovas sten
giasi sugriauti Donskoi’jo, 
Goco ir Bergo parodyfmus 
apie karo darbuotę: Dons
koi esą inėjęs karo komisi- 
jon ir be jo joki karo klausi- užrekorduoti kiekvieną gi
rnai nebuvę rišami. Jis, Se-įmimą, apsivedima ir miri- 
mionovas, pranešęs Dons- mą, ir kodėl reikia pranešti

Pajieškau švogerio Jono Tamo
šausko, pirmiau gyveno Rumford, 
Me.; 5 metai kaip išvažiavo ir gir
dėjau, kad gyvena Philadelphijoj. 
Turiu svarbų reikalą, kas apie jį ži
no malonės pranešt arba pats lai at- 
dšaukia. (30)

Alex Jonditis
R. F. D. 1, West Peru, Me.
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Ar žinai, skaitytojau, kaip lą gausit. Adresuokit taip: 
dabar stovi Lietuvos rubežiai? ‘ "rripivia"

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas ?

i Ar žinai, kas dabar valdo
Klaipėdą ?

Ar žinai pilną Lietuvos sutar
ti su Sovietų Rusija?

Jei šitų ir daug kitų dalykų 
nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

čia rasi visus faktus, prade-
• darit nuo 1905 metų Revoliuci

jos ir baigiant šiomis dienomis.
Lietuvos Respublikos Istorija 

tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
veikalas apima visą laikotarpi 
nuo 1905 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius

apie susirgimus limpamomis 
ligomis. Toki rekordai išti- 
kro žmoniškas knygų vedi
mas ir gali būti sulygintas 
su pirklystės knygų vedimu. 
Lygiai kaip pirklio knygos 
parodo jam. ar jis pelną ar 
nuostolius turi, taip statisti
kai parodys ar apielinkės 
sveikatos dalykai geryn ai 
blogyn eina.

Kodėl gimimo rekordai 
taip svarbus? Tavo vaikas 
ar mergaitė reikalaus gimi
mo paliudymo, kuomet pra
dės lankyli mokyklą, ir vė 
liaus parodyti amžių, tėvu 
vardus, gimimo vietą, gau
ti darbo popieras, parodyti 
pilietystę, imti civiliškos 
tarnystės egzaminus, gauti 
pasportus ir parodyti teisę 
paveldėti turtą. j

Gimimo, apsivedimo. mi
rimo ir limpamų ligų rekor
dai turi didelės svarbos žmo
nių sveikatos tyrinėtojams 
ir žmonėms, kurie užsiima 
socialiu darbu, gydytojams 
ir mokslininkams, kurie 
studijuoja kaip išnaikinti ,ių: Jono, Miko, Antano, Vinco i 
nereikalingas Ilgas ir ap- h-unsko valsčiaus. Kazys Gibas, gy- _____ __ „ >.v-
saugoti Žmones nuo mirties. ■en?ntls Lietuvoje, nori žinoti apie Į 7oj‘~ietoj7 kuTprab^ra au-

N UO tokių Statistikų mes Į rintieji daugiaus žinių apie jį rašy- 
galime matyti mirties ratai it: 
kiekvienos vietos ir ar rata Į 183 H. st., so. Boston, Mass. 
didinasi ar mažyn eina. 
Kuomet didinasi, skaitlinės 
parodo kodėl,. kaip pirklio r P f i ’ i r I Pajieškau gyvenimui drauges, nuoknVgOS rodo polną ar pra- Į 28 iki 35 metų senumo. Katra mylit 
laimėjimą. Kuomet gydyto-Į-53.^ gyvenimą, meldžiu atsiliepti, 
JO raportai rodo, jog hm- a. Meiiautskas (29)
pama liga, kaip karštlige. 4016 Woodlan<i avė., Cleveland, Ohij 
auga, SVeikatOS vilšininkai Pajieškau apsivedimui merginos, 
tuoj bando surasti ligos I "tylinčios gyventi ant farmų, nuo 18 
pradžią ir sustabdyti ligą. "

Kiekvieno kūdikio gimi- Įskaityti ir rašyti anglų kalboj, 
mas turi būti užrašytas, ne- S,.'"S 
tik kad yra kūdikio teisė, -rąžinsiu kiekvienai, 
bet dėlto" kad galėtume tu- P o Box į JlannaN^hua, Mont. 
rėti teisingų surašu kudi------------------------------
kių mirčių. 'Daug nuveikta 
dabartiniais metais apsau-l ti paklusni, darbšti, švari, mylinti 
goti gyvastis naujai girnų- lr nePr,«uiinti jokiai bažny-

® I ,al- As csu gaous 32 metų vaikinas,Šių kūdikių, ir tas buvo ga-Į paklusnus ir darbštus, uždirbu nuo 
Įima, nes statistikos parodė ?3() ,ki .$3^. savaitej- Myliu namus, x- w i Knygas ir tinkamą moterj. Nerūkau,ilgu priežastis. ew I orko Į negeriu ir niekuo blogu neužsiimu,
valstijoj 20 metu atgal apie Ęažny^ai nepriklausau. Meldžiu at- 

- - - - - - Įsišaukti ir paveikslą prisiųsti, kurį
ant pareikalavimo sugražinsiu. (30)

J. S.
3215 Michigan Avė., Detroit, Mich. I

cigaretai

ii
I Pajieškau pusbrolių Juozapo ir
I Boleslovo Lencickių, paeina iš Šedu-
I 'os 'Miestelio. Meldžiu atsišaukti ar- Į
| >a kas apie juos žinot, praneškit šiuo
i įdresu: (30)
i Zuzana Beinoriute
I 28 Lawr.*nce st., Hartford, Conn. I

Aš, Natalija Dudaitč, Fajieskau sa-
I .o brolio Petro Dūdos. Pirmiau jis
I ryveno Lawrence, Mass. Jeigu gy-l
Į .'as, meldžiu atsišaukti arba kas apie
I į žinote praneškite, busiu dėkinga.

Natalija Dudaitė-Sriopšienė (31)
Sta. 12, Box 410, I^awrence, Mass. Į

Aš, Bronius Bolson, pajieškau savo
ėvo Stanislovo Bolson. Turiu labai ' rirpt i>p<m *
varbų reikalą dėl insurance atsiėmi-Į , uimca 1 kcm>A.
no. Meldžiu greitai atsišaukti se- Parsiduąda čeveryky štordis, ge- 
ančiu antrašu: (31) roJ vietoj, tarp lietuvių. Savininką

Bronius Bolson galima matyt visitdos.
81 Charles st., Waterbury, Conn. į, _ SMOLSK1S & MĄČYS 

________________________________ 110a Mashington st..

/

ganizacija, kurios priešaky 
stovėjęs Filonenko, kuris 
buk turėjęs jau numatytus 
ir busimos valdžios narius, 
kaip Lvovą, Palčinskį, Pie- 
šechonovą ir kt. Eserai buk 
žinoję, kad Filonenko gau
na lėšų iš dešiniųjų grupių, 
dvasiškuos ir kt.

Ešery Centro K-to biuras 
Petrograde sutikęs padary
ti su Filonenko tiktai kari
nę sutarti ir visais budais 
tęsęs pasitarimus dėl politi
nės sutarties.

Buvusi ir dar viena orga
nizacija — Ivanovo, dėl ku
rios paaiškėję, kad ji daran
ti pastangas nuversti bolše
viku valdžią su pagalba vo
kiečių ginkluotos jėgos.

Eserų C. K. nutaręs pa
laikyti ryšius su Ivanovo or
ganizacija tiktai informaci
jų tikslu.

Atsakydamas Į gynėjo 
Tagerio klausimą Semiono
vas nurodo, kad 1919 m. va
sarą eserai turėję pakanka
mai jėgų bolševikų valdžiai 
nuversti.

Toliau jis pripažino, kad 
streikų metu visas eserų 
Centro Komitetas buvęs 
priešingas sukilimui.

Iš sekančių Semionovo at
sakymų Į Tagerio klausimus 
paaiškėjo, kad jisai, Semio
novas, savo rizikų ir atsako
mybe pats aktyviai organi
zavęs daug Įvairių bruzdy- 
nių.

Lichač’as patvirtino Se
mionovo žodžius apie de-________ _______ ____
monstracijos organizavimą jsg kūdikiai mirė iš kiekvie- 
ties ”Tavričeski dvorec”,bet no tūkstančio gimusių, bet 

dabartinis padėjimas daug 
geresnis. Pereitais metais 
tik 75 mirė iš kiekvieno 
tūkstančio gimusių. Į parsiduoda ceverykų

Trisdešimts metu atgal R . -J<k.ALTLV^ r- ... v. j i I Biznis išdirbtas per daugeli metųgCneralė mirties rata dėl Į ’abai puikiai, daro didelę apyvartą, 
visos New Yorko valstijos Kas nori padaryt gerą pradžią savo 
i. • » x i • i "• I syvenimni, lai tuojaus atsišaukiabuvo suvirs 20 ant kiekvie- ypatiškai arba laišku. (32)
no tūkstančio žmonių, pe-1 a k. neviackas 
reitais metais tik 12. Tie !l18 
faktai parodo didelį pelną parsiduoda pigiai 5-kių kam- i 
ant kreditinės pusės didės-153™* namas, gražus piazai, maudy- 

I ne ir garadžius; barnė, karvė ir ke
liolika vištų. Yra labai gražioj lietu
vių apgyvento] vietoj Shawsheen 
River Park, Billerica, Mass. Šimtai 
žmonių suvažiuoja ant vakacijų. Pa
gal Shatvsheen upę.

Parsiduoda labai pigiai, nes sąvi-1 - -į , .
ninkas eina į biznį ir pinigai reika- 11V turi darDUS vyrams KeS- 
iingi. Kreipkitės pas C29) tingšapčse ir rolingmilėse

Sha.sheen River Park, Bridgeport, Conn. Reikaiin- 
Billerica Mass geTO bud° Vyrai’ &a,inti

----------- ----------------------------- dirbti sunkų ir karstą dar- 
parsiduoda storas lenkų ir ha. Darbas nuolatinis, geros lietuvių apgyventoj vietoj. Parsiduo-I i .

da pigiai, nes savininkas turi kitą I darbo iSlygOS, geFOS algOS, 
biznį, o du kartu negali laikyti. Lie- n§ra streiko. Gerą gVVeni- 
tuviui. mokančiam lenkų kalbą, gera* —
proga. Pasinaudokite. Kreipkitės:

244 Lakevevv ave„ Lowell, Mass.

atmetė kaltinimą buk iš- 
anksto buvo paruošta gin
kluoto puolimo planas.

Lichač’as ir Timofiejey’as, 
atsakydami Į pirmininko 
Piatakovo klausimą, paro
dė, kad eseru C. K-to nusi
statymu iniciatyvą ginkluo
tai kovai sukelt reikią pa
likti bolševikams, o ne Stei
giamajam Seimui (Učredil- 
kai”). . ___________  ____

Kas dėl sausio 5 d. Įvykių, nės rokundų knygos, 
tai, Semionovo žodžiais, vi----  ■■
sas planas buvo išdirbtas 
garnizono pasitarime. Ese
rų C.K. buvęs tos nuomonės, 
kad kovos iniciatyva turinti 
eiti iš masių ir ypač Šėmio- 
novsko pulko, kuris pirmu
tinis turėjo stoti Steigiamą
jį Susirinkimą ginti.

Pagalios Semionovas pa
reiškė, kad eserų C. K. at
kalbėjęs Lichačą pasirengu
sį sukelti Semionovską pul
ką, ir pradėti ginkluotą 
kovą.

Kaltinamasis Gendel- 
man’as pasakė kalbą dėl Se
mionovo rolės šiame procese 
ir pavadino jį provokato
rium.

Besibaigiant posėdžiui 
pirmininkas Piatakov’ as
paaiškino, kad raštu paduo
tas kaltinamojo Gendelma- 
no pareiškimas dėl Tribu
nolo nutarimo svetimšalių 
gynėjų atsisakymo klausi
mu, kaipo einąs savo turi
nio politiniais puolimais 
prieš priimtą jau Tribunolo 
nutarimą, pridėtas prie da- 
ykų neskelbiant jo viešai 
teisme. Ar.

(”L. ž.”)

Knygų vedimas.
Pirklys, kuris nevestų savo 

biznio" knygų, neužilgo nu- 
sibankrutytų. Bet daugelis 
žmonių nori žinoti kodėl, 

. sulyg Įstatymų, reikalinga

1O*
Jie yra GERI!

c

Pajieškau švogerio Kazimiero Na
vicko, Kauno gub., Garždų parap., 
'ogų kaimo: pirmiau gyveno Argeii- 

| inoj, girdėjau atvažiavo Amerikon. 
\as apie jį žino malonėkit pranešt 
:rba pats lai atsišaukia. (31)

Jonas Gustevičia
Box 125,

(32)
e

i -» ’ ‘
Norvood, Mass.

GERA PROGA, JEIGU 
NORI BŪT TURTINGU;
Pajieškau partnerio, kuris galėtų ir valsčius, jos rubežius ir visas 

l . . D | prisidėti su $1800 prie vieno geriauy
Biack Lock, Pa. šio ir pelningiausio'biznio — Gasoš 

. . ,,, .. , * I line Service Station; Tire Repairi
Kazimieras Gibas ’iesko savo bro- Į Węlding ir Automobile Supplv. Biz-

“ Ims pilnai išdirbtas per pereitus dų 
M metu. Visi įtaisai ir mašinos pagal 

šiandieninės mados, šapa randasi ge- 

tomobilių kas valanda. Pelno daro- 
- . ma $10,000 į metus. Priežastis jieš-

(30) Į lojimo partnerio — mano giminai
tis apleidžia biznį ir važiuoja į Lie
tuvą, o aš vienas likęs negaliu tinka
mai biznį prižiūrėti. Turi mokėti 
kiek angliškai kalbėti. Darbo ir biz
nio aš išmokinsiu. Delei platesnių 
paaiškinimų kreipkitės ypatiškai ar
ba laišku šiuo antrašu:

OHIO WELDING & TIRE 
REPAIR CO. 

Service Station 
350 W. Thornton st., Akron, Ohio.

—:-------------------------------------------- ,

APSIVEDIMAI.

PARDAVIMAI

I

(30)

REIKALAVIMAI.

kaimynes šalis.
Knygos turinys susideda iš 

sekamų skyrių:
1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis, T 
nėja, kad caras yra Dievo patep-1 
tinis ir jo negalima nuversti. •

4. Caro valdžia griūva.
5. Klerikalai ruošia monarchi-' 

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę re

mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura

chą ant Lietuvos sosto.
9. Mokina Urachą "Tėve Mu- 

!sų.”
10. Vokietijos revoliucija iš-

I

Su 
pa
su-

REIKALINGAS KRIAUČIUS.
Darbas daugiau ant senų drabu- blaško klerikalų pienus, 

žiu, prosyt ir taisyt ir kiek padėt 
ant naujų. Kas norit nuolatinį darbą 
turė^ atsišaukit greitai, kartu 
neškite, už kiek dirbtumet ant 
vaitės.

M. ARMINAS
2720 S. Washington Ave„

Saginaw,

pra- 
sa- 

(30)

Mich.

KALVIS AR DAILYDĖ.. kuris 
moka geležies arba medžio darbą, o 
taipgi ir kuris nori tokiu amato mo
kytis, lai tuoj atsišaukia žemiau nu
rodytu adresu. Darbas ant visados. 
Adresas:

S. ROKLAN,
45 Mechanic st.,

Newton Upper I'alls, Mats.

REIKALINGAS GERAS
KR1AI ČIUS.

Kuris gerai supranta ”systein 
work" arba tokis, katras moka kirp
ti ir vesti visą kostumerisko kriau
čių storo biznį.

Dėl platesnių žinių kreipkitės: 
LUCKY TAILORS (30) 

2238 Caniff Avė-
Han'.tramck. Mieli.

REIKALAUJAME AGENTŲ IR 
AGENČIŲ dėl pardavinėjimo musų 
gyduolių. Musų agentai uždirba su 
musų gyduolėmis nuo 50 iki 100 do
lerių ir daugiaus savaitėje. Rašykite 
dėl platesnių informacijų: (29)

DEKSNIS OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford. Conn.

100 LIETUVIŲ VAŽIUOS Į 
LIETUVĄ ANT LAIVO 

"BERENGARI A”
"Naujienų” redaktorius Pius 

Grigaitis iš Chicagos lydės di
delę lietuvių ekskursiją iš su
virs 100 lietuvių ant laivo 
"Berengaria", kuris išplauks 
Rugpiučio 8 d. Kas norėtų kar
tu su Grigaičiu važiuot į Lietu
vą, užsisakykit sau vietas ant 
laivo ”Berengaria. Kreipkitės į 
vietos agentus.

REIKALAUJAM VYRU!
Bridgeport Brass Compa-

Pajieskojimai
Pajieškau Vilimo Jermolavičiaus, 

seniau jis gyveno New Yorke. mes 
pametėm jo adresą. Kas apie jį žino 
malonės pranešti.

Alex Jermoiovich
Box 398 No. Easton. Mass.

Pajieškau pusbrolio Romaliio Dū
rio, Gailii/nų kaimo, Pabaisko vals
čiaus, Ukmerjrės apskričio. Tunu 
prie jo labai svarbu reikalu. Meldžiu 
jo paties atsišaukti ar kas žino apie 
jį pranešti man, už ką busiu dė
kinga.

Miss Felicija Bakučionaitė
618 Sammalt avė., Mestfie’d, N. J.

Pajieškau savo brolio Ipnasio Kaz
lausko, paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Trakų apskričio. Žiežmarių vals
čiaus, Lekavičių kaimo, Kietaviškių 
parapijos. Noriu sužinot apie j) ir 

i turiu svarbių žinių jam pranešti. 
Į Meldžiu atsišauki arba kas apie Jį 
žinote praneškit, už ką busiu labai 
dėkinga.

L’cvusė Kazlauskiutė
875 Bank st.. Waterbury, Conn.

Pajieškau savo vyro Jono Kukio, 
angliškai pasivadinės Kenedy. Paei
na iš Suvalkų rėdybos, Kalvarijos 
parapijos, Jonavos dvaro, 15 metų 
kaip mane apleido. Jis yra kokiu 5 
pėdų aukščio ir raupuotas. Gyveno
me Scotland, Glasgotv mieste. Ginė
jau. kad gyvenęs Kanadoj. Kas anie 
jį žinote, malonėkite pranešti šiuo I 
antrašu:

Pranciška Kukienė

mui vietą galima rast netoli 
darbo vietos. Kreipkitės 

parduodu’ i ypatiškai arba laišku: (30)
EMPLOYMENT OFFICE 

miestelyj, labai gera vieta kas nori BRIDGEPORT BRASS Co. 
padaryt pinigų. Aš parduodu dau
giau 100 siutų į metus tik viduje, no
rint pavažinėt į apieiinkę galima 
parduot da apie 300-400 daugiau. 
Randa pigi. Kas pageidaujat pirkti. e e
tuojaus, tam paliksiu gatavų orde- įPrie Furniee arba Potroom 
rių už $300 ar daugiau. Aš turiu rei
kalą važiuot į Lietuvą, kitaip nepar- 
duečiau nė už $2,000.00, dabar par
duosiu už $1,000.

P. LAURENS. Tailor, 
NO. BENNINGTON, VT.

BRIDGEPORT, CONN.

REIKALINGI VYRAI

dirbime alumino.
Astuonios valandos dar

bo. Geros algos. Nuolatinis 
darbas. Nėra nesusiprati- 

PARSinuoDA biznis. Į mų su darbininkais. Geras
Gražioj vietoj, apgyventoj dau- Į hiiy/Joc nrivatinėsp špimx’- 

giausia lietuviais ir lenkais. Biznį su I Duraas pnidUnese SCimv

"KELEIVIS
255 Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE, MASS.: 
Viršininkų adresai:

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas, 
, ................ 6 YVhiling are., Holyoke, Mas*.
kuriame prirodl- Pageib. Antanas Ražukevičius,

' 580 So. Summer st.,
Holyoke, Mas*.

; Sekretorius Domininkas Velička,
383 Park st., Holyoke, Mass. 

Kasierius Liudvikas Matulevičius,
51 Adam st., Holyoke, Mass. 

Kasos globėjai:
1 ' Aleksandras Saga i) a, 

’ 588 So. Summer st.,
Hoiyoke, Mass.

£ Stasys Pikturna,
503 Bridge st.. Holyoke, Mass. 

Maršalka Aleksandras Milkevičius,
357 Park st., Holyoke, Mass.

Susirinkimai atsibuna antrų nedėL 
dienj kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie
ro draugystės kliube, 44 Sargent st, 
Holyoke, Mass.

11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.
13. Lietuva apskelbta respub

lika.
14.

tuo i j a.
15. Kova dėl Steig. Seimo.
16. Karės stovis ir kitos re

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.
20. Taikos sutartis su Rusija. I
21. Svarbesnieji St. Seimo iš

leisti įstatymai.
22. žemės reformos įstatymas.
23. Namų ir kambarių sam

dymo Įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis užima Vilnių.
29. Želigovskis puola ant 

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

Širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi- 

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mu

šiu.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

kimas.
35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Prancūzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai

Laikinoji Lietuvos konsti-

I LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, ILL.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius,

802—8th st.
Pagelbininkas Kaz. Anibraziunas,

1421 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Viri. Rudzinski,

1420 S. Victory st. 
Finansų raštininkas A. Salučka,

1320 S. Victory st. 
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd.
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis,

1126—lOth st
J. Povilaitis, 1206—lOth st.

Į Knygiai: W. Gabris, 1027—8th st.
J. Jokūbaitis, 728—lOth st 

Maršalai: A. Delkus, 919—8th st.
J. Jokūbaitis, 114 S. \Vater st 

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th st.

£ $
l

i 
I •L’
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70 DAINŲ!
Choru ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 ehoralių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyru arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina 1 d. 50c. ;
Atyda! Kas ims iš karto 20 

knygų, gaus už 25 dol.
Siųsk pinigus ir rašyk:

M. PETRAUSKAS
769 Broadway, So. Boston, Mass j

s

!

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo l---> po pietų;
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVE^
DETROIT, MICH.

( imiuviaiA ir X>IZ.,1, su i . - , .v • ,

visais įtaisais parduodu pigiau. Atei- Į F1OSC IT StllOOS 1SSI 1’3.11(1 <LVO- 
Ja pigiai. Atsilankykit arba 

‘ (3*)7Į rašykit: (30)
Philadelphia. Pa. ALUMINUM CQMPANY 

OF AMERICA 
Massena, N. Y.

(Geižkelio stotis —
Massena Springs, N. Y.

PAJIEŠKAU BIZNIERIAUS.
Kas norėtų paleisti į spaudą 

dramatiškus veikalus, turėtų 
gerą pasisekimą. Platesnių ži
nių meldžiu reikalauti po šiuo 
antrašu:

Šiaulių apskr., 
Šiupylių kaimo.

L. Raupiui — dėl A. B.

kit ir pažiūrėkit, kada norit. Priežai- 4 
tis pardavimo — išvažiuojam į kitą ĮJ 
miestą.

J. LOMSARGIS 
1122 S. 2nd st..

APTIEKORIŲ ATYDA1.
Gera kampinė vieta tinkama dėl 

pptiekos. Aptieka labai reikalinga 
i šiame miestelyje. Gera proga aptie- 
koriui padaryt gerą biznį. Atsišaukit 
po numeriu: (30)

1080 YVashington st..
Norwood, Mass.

i

i
1935 Carlton st., Philadelphia, Pa.'

DETROIT, MICH,
Šiuomi pranešu visiems gerbia

miems lietuviams, kad aš perku tr 
parduodu NAMUS, LOTUS ir FAR- 
mas. Norėdami ką pirkt ar parduot, 
meldžiu kreiptis ypatiškai ar laišku: 

K. ŽURAITft
11325 Hamiiton avė..

Main office: 217 Majestic Bldg. 
DETROIT, MICH.

. Birž. 28 
Liepos 26

’TITTSBURGH” Liep. 29 
"MAJESTIC” .. Liepos 8 
"OLYMPIC” .. Liepos 15 

vietą iškalno. Parvažiuosite

Lawrence’o Lietuviai
Važiuokite į Lietuvą tik per Urbšos ir Sekio Agentūrą.

Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis:
’TITTSBURGH” Birž.24
"SAMARIA" 
"LACONIA”

Užsisakykite ant šių laivų 
kuogeriausiai ir

Iš New Yorko laivai išeina tankiai ir ateikite pas mus 
paklausti kainų ir dienų išplaukimo.

Siunčiame pinigus į Lietuvą greičiausiai ir žemiausiu 
kursu. Taipgi apmokame Lietuvoje ir doleriais. Darome 
visokius įgaliojimus, daviernastis. Esame registruoti No
tarai visose pasaulio valstybėse. Parduodame namus, lo
tus. Kokį tik reikalą turėtumėt atlikti, visada užeikite 
pirmiausia pas mus. Iš kitų miestų klauskite patarimų 
laiškais.

greitai.

URBsA, SEKYS IR KO.
101 OAK ST, LAWRE.\CE, MASS.

Tel. 70581.



e KELEIVIS

HDMORiSTIKA

GRAMOTNO KUNIGO 
NEGROMOTNA 

GROMATA.

i les. Kiek tokiu nebova. ir 
, vese jau senei isnika. Teip 
i ir dabar: išnaikins tus vė
sus. kurie yra prišynge Die
vą valei, kaip yra psaimiesĮ 
Dovida parašyta: kaipo pe
lai nug viejo Lakioje, teip 
Viešpats Dievas ant griešnu 
neatboje. Ir teip yra tekra 

į tiesa: kas priš Dievą? 
1 Nieks. Jis vienas Galingas 
ir Teisyngas. Aš kad tik at
rasiu jusu ”Keleivie” kas 
negera, aš nenukensiu jums 
nerašęs ir ne išmetiniejes 

(jusu netekusiu darbu. Jusu 
(priederme yra ženes žmo- 
i nims anreikšte, bet sava no- 
į sės kešte kor nereik, ten ne 
i jusu biznis, apie Tykiejima 
‘dalikus. bo jus švtu daliku, 
jtekrai galiu sakite, nesu- 
prontat; jus pri šytokiu da-

«

—še tau abrozėlis ir ty
lėk! — pratarė kunigas ir > 
nuėjo šalin nuo vaiko.

Ašerukas. j

Kalėjime, 
ką pasmerktas? 
greitą važiavimą.

—Už
—Už

O tu?
—Už
—Kaip tai?
—Mat negana greit va

žiavau su pavogtu automo- 
bilium.

negreitą važiavimą.

Aukso amžius.
—Tėveli, kada buvo aukso 

amžius?
—Tada, kai žiųunės apie 

auksą nežinojo.

Keleivio i edaktonus jp.:u parjJione esat paukšte- 
gavo nuo^ \ieno dvasiškojo pjynksDU ir be spar-
tėvelio laišką, kurį talpina-inu ne ga|e^ aukštin jiase- 
me čia juokų skyriuje, pa- torite pažemes slun-
likdami jo originale žemai
tišką kalbą ir rašybą.

Taigi pasiklausykit, 
šitas neženotas tėvas 
ja:

"Aš parskaites jusu 
leivi” radau netekusi 
usipuldiniejema ant konegu. 
Kas jusu do biznis pri kone
gu sava noses kaišiote? Ko- 
diel konega pri jusu nekešas 
Jus kaip šunis lojete kaip 
tik imanydame. bet negana Džj Bamba liovėsi 
dar to, dar jums rupi ir kiek ...

; C-

. ką 
pori-

"Ke- 
jusu

koneks jem uz ^ava darba. 
Ar tas yra jusu biznis? Aš 
mėšlių kad tas dalikas ne 

)jums turi rupiete, bet yra 
geresniu uz jumis kas tus 
dalikus svarstą. Ir matit, 
jus niekada konegou niek 
nedouaat, bet kad ir kete 
douda, jums yra gailo. Gal 
norietomet, kad jums už 
šliubus, mešes. laidoves ir 
uz ketas Bažnyčes apeigas, 
kas yra konega darbas? Jusi 
gal norėt prisekabinte, bet 
ne jusu nose tas padarite. 
Jums šerdes skaust, kad ko
neks daugiau pupelna kaip 
jus. Bet ons yra nu Dievą 
pašauktas y ta stoną, vo ju
su Laikraste yra tik žmo
nių dornu suvadžiojems ir 
dugiau nieką. Kas jusu raš
tuose yra, tekras melas, nie
kad niera teisybes, bet ve- 
sad šmiežemas tykiejema 
katalekeška ir kunegu. Tas 
yra jusu usyjememas, pats 
katalekas būdamas ir pats 
iš sava tykiejema jukis. Ar 
brolau ne sarmata tun da
ryte? Jug tu kad ir kaip no- 
rięsi, bet nebeatsekratisi nu 
toš šventos., katalekeškos 
Bažnyčes, jug tavi gvmdv- 
toje par tava-kumas ir par 
konega pakrekšteje tavi ir 
deve tau varda katalekesko 
Baznycio ir par Lupas tava 
kurnu tu atsežadieie velne ir 
jo puikybes. Kor yra dabar 
tava prižadiejemas, sakik 
mon brolau milas, kas su 
tavim dieses anoi dienoje, 
kad tu apleisi šy-pasauli kas 
dada su tavimi dieses, kad 
jau reiks tau stote veids i 
veidą, akės i aki su sava su- 
tvertoju ir atperktiju ir ve- 
sokiu tau maloniu devieju? 
Jau tau nebebus užtarytoju, 
bet tik bus tas pats velnes, 
kor tavi vede kozna dien vis 
i ketas blogas pasekmes: 
jis permas tava bus Liudi- 
tojes tava blogu darbu: iš 
ketos poses bus tava pateis 
Aniolas sargas: tas ir nebe- 
rodis tau sava malones, bet 
skus tavi priš Teisingiausij'i 
Teisiji ir Vešu Galingiausiji 
Viešpati Dievą. Kaip tu 
misliįi, mielas brolau, ar tu 
mislijiji iš šyto dalika, kuri 
dabar skaitai, kad tas yra 
nieko? Ne, mielas brolau, 
jeg tu teip mislitumi, tad 
Labai klisti... Atmink, dar 
turi čiesa, kol dar tavi Vies- 
patas Dievas nešauk pas 
savi unt sava Teismą, bet 
jegu stosi su tuščioms rur- 
komis, kas tada tavi ustos7 
Niekas, tik gali gere darba 
imogu ustote, nekas ketas 
gytokie žmoneles tik yra(,w„ 
priš Aukščiausiji ir Galin- tėvo, nei m< 
jpąusiji Dievą menke dulke- klausė vaikas.

kiote, pažolinus, pačiukšti- 
p.us, kaip kokie vabaloka, 
vot ir jusu godroms ir iš
mintingoms.”

"Keleivio” juokų sky
riaus redakcija mielai su- 

itinka šito dūšių ganytojo' 
pamokslus talpinti, ir linki, i 

I kad dvasia šventa teiktų 
t jam kuodaugiausia įkvėpi- 
!mo. Nuo to laiko, kaip sa- 
liunai užsidarė ir "lojaris” 
------------------------ 1 spy- 

čius” sakęs, juokų skyrius 
"Keleivyje” buvo apleistas. 
Dabar šitą vietą galės už
imti naujai pasirodžiusio ( 
misiionieriaus pamokslai. 
Tik butų geistina, kad jis 
pasirašytų pilną savo pa-į 
vard 
fiją- ...
eina, kad jis yra labai storas 
paukštis, visas apaugęs 
plunksnomis ir augštai le
kioja. Taigi Įdomu butų ži
noti Į koki paukštį jis pa
našus: ar i dvasią šventą, 
ar Į kalakutą.

Dzūkas nusipirko polcka 
flagę.

Maciejus Cibukas, kuris 
paeina iš Vilniaus guberni
jos, nusipirko pas žydus la
bai dryžuotus marškinius ir 
parsinešęs namo parodė 
gaspadine’i, ar gražus jo pir
kinys.

"Ogi kibą tu pasiutai!•” 
sušuko gaspadinė. "Kokio 
gi kontro flagę tu čia nupir
kai?”

Dzūkeliui cvankt į galvą, 
kad čia tikrai gali būt jo 
"ojezyznos” vėliava. Ir jis 
pririšęs tuos marškinius 
prie šluotkočio iškabino per 
langą ir pridėjo parašą I 
"Polcka flagė”.

Vėlai gulė — vėlai kelia.
—Kelkis tu, nugulėtšoni! 

Antai saulutė iau kur pa
kilo.

Didelis daiktas, kad jidę ir prisiųstu fotogra-l 77, J“1? Kaa ji
i. Iš šito jo pamokslo iš-'įskilo. Dėlto kada ji atsigu-

lė, o aš tik po pusiaunakčio 
teguliau.

Ko ji verkė?
Vyras randa savo žmoną 

apsiašarojusią:
—Mano mieloji! Kas gi! 

tave nuskriaudė?
—Ne... niekasss!
—Na tik pasakvk man, aš 

jam tuoj atkeršysiu!
—Na tai atkeršyk — 

krienus tarkavau ir nuo 
ašaroju. Atkeršyk jiems!

aš 
to

Rinkoje.
—Vienos žąsies neparduo

du. Kad nori — imk abidvi.
—Kodėl?
—Todėl, kad jiedvi abi 

drauge augo ir labai supra- 
tusios tarp savęs.

Spardo asilus.
—Ką gi Tamsta 

Esi moteris, o spardaisi 
kumelė.

—Su asilais kitaip nė 
galima.

darai? 
kai

ne-

—Kas iš Rusijos gyvento
jų nebadauja?

—Komisarai ir utėlės.

i

, TREČIOS KLESOS PASAŽIE
RIAMS NEREIKIA FRAKCI

JOS VIZOS.
Cunard Linija gavo praneši

mą, kad trečios klesos j>asažie- 
riams, keliaujantiems per Fran-. 
< iją, nereikia francuzų konsuiio 
vizos. Kilų klesų pasažieriams 
vizos reikalingos.

SVARBl PRIŽIl RĖTI KŪDIKIUS
vasaros karščiuose.

Kaistas ozas ąitneša naujas kūdi
kių penėjimo problemas. Kūdikių au 
girnas ir jų bujojimas nesiliauja u 
■asąres karščiuose, jeigu molinos ži

no, kaip juos penėti.
Turbut viena iš didžiausių pro

blemų vasaros karščiuose — tai kunii- 
1 ių penėjimas,*’ sako beveik kiekvie
nas šeimynos daktaras, patardamas 
motinoms apie kūdikių auklėjimą.

švarus ir sveikas maistas, tai di- 
cžiausia apsauga kūdikio sveikatos 
nuo visokiu ligų.

Tos motinos, kurios gali penėti kū
dikius savo krūtimis, yra laimingos, j 
nes kūdikiams negresia jokis pa
vojus.

Po motinos pienui kūdikiams yra 
geriausias Borden’s Eugle Bra: d 
Pienas, šis pienas yra ariimiausias 1 
motinos pienui. Jis yra tikras, šva-Į 
rus, riebus ir maistingas. Kudik'o vi-i 
duriai ji lengviausia permala. Jis iš-i 
augino daugiau sveiku kūdikių, ne gu i 
'• isi maistai sudėti į krūvą. Atmink, 
kad švarus ir tyras maistas, tyras I 
vanduo, švarus užlaikymas ir siste- 
tnapškas penėjimas yra didžiausia 
kūdikio apsauga nuo visokių ligų, 
ypač vasaros karščiuose.

Jeigu nori gaut nurodymus savo 
kalboj, kaip penėti kūdikius, rašyk 
Eabv VVelfare Department, The| 
BorJen Building, 350 Madison Avė, i 
Ne-.v York City.

iDelko avelės, o ne kiaulės?
Sykį kunigas atėjo pas 

savo parapijoną į svečius. 
Besikalbėdami jiedu gero
kai išsitraukė mėnulio švie
sos. Parapijonas Įsidrąsinęs 
klausia kunigo:

—Kodėl kunigai savo pa- 
rapijonus vadina brangio
mis avelėmis, o ne kiaulė
mis? Juk kiaulės protinges
ni sutvėrimai.

—Kadangi tu esi mano 
geras parapijonas, tai aš 
tau pasakysiu, tik tu nie
kam kitam nesakyk. Savo 
parapijonus mes vadiname 
brangiomis avelėmis todėl, 
kad avelių vilnos brangios 
ir kuomet jas kerpame, tai 
avelės tyli. Tiesa, kiaulių 
šeriai ilgi brangus, bet pra
dėk gyvai kiauliai šerius. 
rauti, tai pamatysi, kaip ji j 
pradės žviegti. Bedieviai, iš- į 
girdę kiaulę‘žviegiant, pa-’ 
sakys, kad mes šmugelį va-' 
rom.

Ankstybi metai..
Jurgis: Ką rašo šįmet 

naujas kalendorius, koki 
bus orai ateinančiais me
tais?

Jonas; Orai, nežinau koki 
bus, bet metus rodo labai 
ankstybus; žolės busią daug 
— jau per šventą Jurgį bus 
galima pasipjaut...

Baltrus tai girdėdamas 
įsikišo: O per šventą Joną 
bus galima ir pasikart. Tai 
tikrai bus ankstybi metai.

J. iš P.

Teisine.
Teisėjas:— Ką apskųsta

sis sau velija: dvi dienas ka
lėjimo ar dešimts dolerių7

Apskųstasis:— Meldžiu 
man duoti dešimts dolerių.

Koks buvo dievas Perkūnas?
Perkūnas buvo vyriausis seno
vės lietuviu 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, 
kokiu stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai ji garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasaulį, ir. kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė lie
tuvių tautą?

Ar žinot apie dievą Pa
trimpą ?

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

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 Įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra). ;

Knyga netikybinio pobūdžio, į 
bet grimas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti Į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
nopieros, turi apie 300 pusią- , 
pių skaitymo ir kamuoja tik- į telefonas, 
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas, $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio" redakcijoj, 
nigus, ir tuojaus gausi knygą. jos JANUŠKEVIČIUS

"KELEIVIS”, - į Byx 211,
255 Broadway, So. Boston, Mass

I

Į

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
DuK*: tavais šriub

Laivais Į

LIETUVĄ .
NEVY YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrą 
Stredą. Puikiai it;;is>iu 
lyti kambariai dal 2, 4 .r 
6 ypatų.

CHAS. KAUt'.ALlN 
Trečia K lesu. Puikus uzda- 
99 Stote St, itostou. J.tos^.

i S

ŠVEDUOS

LINDA
I LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEVY YORKO IKI LIEPOJ AUS 

per Gotheii burgą, Švediją. Pasažn-riai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 

L1EPOJŲ
S S. DROTTN1NGIIOLM 

Liepos 15, Rugpiučio 19 
S. S. STOCKHOLM 

Liepos 27. Rugsėjo 5
Trečios klesos kainos:

HAMBURGĄ------------- $103.50;
DANZ1GĄ ir PiLIAVĄ $106.50 
LIEPOJ V ir KLAIPĖDĄ — $107

Su dair.okčjimu $5.00 taksų, 
ireeios klesos pasazieriai turi ką- 

i>inus tiktai su 2I—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos paspirto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar

LIETUVOS POLITIKA.,
Auga vaikai, mainos laikai, 
Politika jiems patika...

Ach politika-tika-tika-tika, 
poiitika-tika-tika, politika 

gudrioji!...
Seniai geidžia jaunų pačių, 
O jaunieji jau nė jokių...

Ach politika-tika-tika ir t.t.
Laisvo žodžio žmonės geidžia, 
Tik ponybė jiems neleidžia.. 

Ach politika-tika-tika
atėjo su mergina į teatrą ir,Caro jungo nebeliko, 

Tik statutai jo paliko...
Ach politika-tika-tika 

žandarija vėl atgyja, 
Policija—milicija.,

Ach politika-tika-tika 
žvalgybiniai "puikiai” veikia, 
Tik auksinų daug jiems reikia...

Ach politika-tika-tika ir t.t.
Kunigėliai, prekininkai, 
Visi geri šmugelninkai.. 

Ach politika-tika-tika ir t.t.
Lenkai šaukia: taikos reikia! 
žulikovskio bandos veikia... 

Ach politika-tika-tika ir t.t.
Anglai, Francai, Tautų Lyga — 
Mus paglosto ir vėl myga.. 

Ach politika-tika-tika ir t.t.
Smetoninė ir Šeiminė, 
Vis lietuviška degtinė!,.

Ach politika-tika-tika-tika, 
poiitika-tika-tika, politika 

gudrioji!,.

I

Dvidešimts penkių centų 
sportas.

Syki lietuviškas sportelis

priėjęs prie tikietų parda
vėjo paklausė:

—Ar galiu gauti du tikie- 
tu už 25c. pirmose sėdy
nėse?

—Taip, — atsakė parda
vėjas, — gali gaut pačioj 
pirmutinėj eilėj prie durų.

Imk abrozėlį ir tylėk.
Kunigas bekalėdodamas 

užtiko vieną smarkų vaiką 
ir pradėjo jį klausinėti vi
sokių niekniekių. Vaikas į 
visus kunigo klausimus 
smarkiai ir teisingai atkir
to. Pagalios kunigas klau
sia:

—Na, vaikeli, kad tu toks 
smarkus ir gudrus, tai pa
sakyk man, kur Dievas gy
veno, kaip nebuvo dangaus 
ir žemės?

—O kur tu, kunigėli, gy
venai, kuomet neturėjai nei 

nei motinos? — už-

SHED1SH AMER1CAN LINE. 
21-24 Statė Street. New York City.Geriausias ir tiesiausias susinėsi

mas per vandenį su LIETUVA. 
Laiva: iš Rotterdamo nuveža pa- 

sažierius tiesiai į PiLIAVĄ.
Laivai išplauks iš New Yorko

DOTTERDAMLiepos 22 ■ “

■UVlMSlniMU
" Rugpiučio 12 ■ ■

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios ’ klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė St, Boston, Mass.

Iš BOSTONO Į LIETUVĄ 
per Liverpoolj

Ant nauju, didelių, patogių, greitų, 
•ilieium deginamu

SCYTHIA .... 
ELYSIA ........
SAM ARIA ... 
ASSYRIA ....

TAIPGI Iš NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija 

LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas L'TARNINKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southamptone
MAURETANIA AQU1TANIA 

BERENGARIA

CUNARD-ANCHOR LINES
126 Statė st„ Boston, Mass.

laivu
21

3
23
15

.. Liepos 
Rugpiučio 
R'jiroiuėi'i 
. Rugsėjo

KAIP Aš SKALBIU SAVO 
DRABUŽIUS.

Aš esu užtektinai senoviška, vie
nok tikiu, kad nuo to laiko, i.ai tapo 
išrastos skalbimo mašinos ir geres
nieji muilai, musų močiutės negalėjo 
padaryt taip, kaip mes padaram.

Aš visuomet išmirkinu save drabu
žius. Po išsortavimui aš mirkinu juos 
į Rinso. vartodama jo užtektinai, kad' 
butų tirštos putos. Aš leidžiu 
mirkti valandą arba daugiau, jviųs 
yra laiko, nes aš atradau, kad Rinso 
nekenkia drabužių audiniams, 
išvalo purvą geriau, negu bšle 
kitas muilas.

Tuomet aš išgrumdau juos. Po pir
mo isgrumdymo vanduo palieka labai, 
purvinas, vienok visas purvas jau bu-; 
r.a išimtas. Aš trinu tf,_ ’*v:------ '
Į dėvėtas vietas. Kas tri: 
savaitės aš savo baitus d

jiems ■ 
jeigu

j1

Rinso' 
kokis į

j Draugai, skaitykite ir pla
tinkite darbo žmonių laik- 

tik labiausia’rašti "Keleivį”. Preniimcra-I 
s ar keturios (a S2.09 metams.

aa .^a. v vanduo (IPtiDUZiUS iŠ- , 
virinu, vartodama užtektinai Rinso. |

GREITA KELIONĖ I LIETUVĄ.
S.S. "DROTTNINGHOLM”, švedi- į 

jos-Amerikos Linijos laivas išplaukė' 
iš New Yorko Birželio 10 <L su 1329 
pasažieriais ir pasiekė Gothenburgą 
Birželio 19 vakare. Ant rytojaus iš
leido savo pasažierius. Baltijos šalių 
pasažieriai buvo tuojaus gelžkeliu iš-' 
siųsti į Stockholm. kur susėdo ant 

t laivo ii- 21 d. birželio buvo namie. 
; Kelionė tesėsi išviso 11 dienu. i

S.S. "STOCKHOLM”, švedijos- 
Amerikos Linijos laivas, išplaukė iš 
Gothenburgo, Švedijos, Liepos 8 su 
161 antros ir 38u trečios klesos pasa- 

i žieriais ir pribuvo New Yorkan 18 
i Liepos. Ant šio laivo atvažiavo nema- 
I žai žmonių ir iš Lietuvos.

I

I
I

i .

FARMOS!
PARSIDUODA KARMA.

110 akrų žemės. 50 akru čystes, 
prie didelio kelio, 14 galvijų. 2 ar
kliai, 2 kiaulės, 14 vištų, ančių ir 
daugybė vištukų. Farma labai gera, 

, gazas ir vanduo stuboje, 
farmes Įrankiai, inžinas malkoms 
pinuti ir koniim kapoti. Kreipkitės 
tuojaus, nes savininkas važiuoja Lie- Nusiųsk pi- tuvį^ (30)

W V S —„
V -- ---------- ~ O

Ashburnham. Mass.

LINKSMA NAUJIENA!

Skaityk šią naujieną, 
Ji daug laimės neša — 
I)el Jusu sveikatos 
Salutaras ligas peša.

ir t.t.

L-nis.
(Iš ”J. Kai.”)

i

su

Pasiekiant LIETUVĄ Į 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie

PINICUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RaNTUODAMI. PAR i'RAU-

laivakortes|
Į LIETUVA PARDUODAM
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ x
APRUPINAM PRADEDANT ! KIAM GIMINES IŠ LIETU- 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI i VOS. NOTARhALIšKA KAN- 
PASODIN1MO ANT LAIVO. CELIARIJA.
JEI NORI TURĖT PUIKU PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I

LITSUANIAN TRAVEL BUREAŪ
136 East 42nd St NEVV YORK, N. Y.

FARMOS! FARMOS!
Sveikos ir pelningos New Jersey 

farmos, visokio brangumo ir didumo, 
tik penkiasdešimts mailių nuo New 
Yorko miesto. Matvkit mane pirma 
negu pirksit. Aš turiu tokių farmų, 
kokių tik jus norit. Rašykit arba .-rt- 
silankykit. (^9)

MATHIAS NEMETH
429 East 16th st, New York City

FARMOS! FARMOS!
Aš turiu 200 gerų farmų ant par

davimo. Pirkite farmas, tąsyk nebijo-; . 
šit bedarbės ir sunkių laikų. Parduo-, 
du pigiausia kaina ir su mažu Įmokė-' 
jimu. Duodu ant lengvų išmokėjimų. 
I»el daugiau informacijų klauskit 
farmu katalogo. (31)

JOS. STANKUS Farm A gene.v 
FOUNTAIN, M1CII.

LINIJA 9Broadvay; Ne^Aork.N.Y

SnėI LIETUVA
PER HAMBURGA,PiUA\Ą 
/• ARE A LIEPOJĄ *

/'y VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
Lietuviai važiuojanti Į Piliavą

/ aplenkia Lenkų karidorį. _
3 KLESA PADALINTA J KAMBARIUS 

Su 2, 4, 6, ir 8 ievoms. Laivai išplauks 
LITU AM A ...y........................ Liepos 26
POLONI A ............................... Rugpiučio 9

iš NEW YORKO AR BOSTONO:
J Hamburgą $10X50 I Piliavą $106.50 

| Liepoją ir Memelį $107.
Mes apmokam gelžkelio tikietą nuo 

Bostono į New Yorką.

KĄ-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
j VAIRIU LIGŲ IŠĖJO SALUTA- 
RAS BITTERIS Iš MUSU CHE
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTARO BITTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpą 
laiką.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite, tai neimkite kitokio, liet rei
kalaukite tiesiog iš musų.
SALL'TARAS DRUG & CHEMICAL 

CO, DEPT. 18.
1707 So. Hnlsted st.. Chicaco, III.

KYLA.
Tas žmogus, kuris išrado šį pa

tentą. buvo du sykiu operuojamas 
nuo kylos, taipgi bandė derėt viso- i 

i kius diržus, koki tik yra iki šiam 
. laikui išrasti, vienok niekas nepagel- 
I bėjo. Per daugelį metų ligos nirkan- ( 
1 kintas, atrado naują sistemą kylos 
■ arba patrūkimo gydymui. Aš nešiu- > 
'■ lau išbandymui gyduolių, nes žmonės,' 
kurie turi šią naują sistemą, nepaiso j 
apie išbandymus, bet su džiaugsmu 
užmoka ir kitiems rekomenduoja, čia 
nėia reikalo meluot.

Delei persitikrinimo meldžiu kreip
us ypatiškai arba laišku žemiau pa
duotu adresu, įdedant už 2c. štampą 
atsakymui. (32)

J. F. RICHAKD
131 Walnut st., Holyoke, Msss.

•i v Yc

I

%

United rernHambur# 
AmericanESSAmerican 
Lines Inc.ZZZ‘ Line *

e
Tarp New Yorko ir Hamburgo 

Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europon 
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 

nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st, laike pietų.
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val

gymui kambariai, salionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 
pasažieriams. 

Laivai "Hansa”, ”Bayern”, ’’Wuerttemberg’* ir rMount 
Clay” turi kelis specia liūs kambarius.

* Du nauji 20,000 tonu trijų sriubų laivai.
RESOLUTE IR RELIANCE 

išplauks kas antras utarnink is su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasažieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St, Boston. Maso.

IŠRADĖJAI!
Prisiųikite man savi, braiži- V 

. # nius išradimo išegzaminavimui.
kartą Reikalaukite išradimų knygu- 
u A tės "Patarimai Išradėjams,”

KYLA IŠGYDOMA 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus,; 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien' 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
L ylos. X yra taip padaryta, kad 1 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ....... .........
resno negu diržas. Jokių diržų ar 1 kuri duodama dykai, 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne-'V •*-*—*«—
siojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar-'A 
be. Gauta aukso medalius. Mes pri- I 
siusime ką sakome, atsiųsime jums V 
išmėginimui visai DYKAI. (?) A

PLAPAO LA BORĄTORI ES J
3058 Stuart Bldg, St. Uuis, Mu. *

i

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

NAKTIN LABINK* 
Re*. Patent Atty.

1 PARK ROW. NEW YORK

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami huną labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausių linijų. 

___ X LAIVAKORČIŲ KAINOS:
] Kauną iš Bostono ar New Yorko $10.5.15. Karės taksą $5. 

Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS KOTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST, , BOSTON, MASS.



KELEIVIS ~

Krikščionys! SužadinkitDVI BYLOS.
Kauno Apygardos Teis- ‘.šnaujo savyje patriotinius

V 10 v*XY llLl^HVVv 11 *<0 # «

tos šeimynos liko be pa- aP*e smulkiojo kredito ka
tilas.

Lt.

II

paštas 
apmokėtas

s pavardė. Pa- 
,. Visoms par-

Kas girdėti Lietuvoj
(Iš Lietuvos laikraščių)

sas, apie trąšas ir sėklas, 
apie veislinius gyvulius,apie

nybinių nusikaltimų bylo: 
Ministerio Pirmininko buv 

i Į

mas ką tik išnagrinėjo ir iš
sprendė vadinamąją anglies

T

1 
I

jausmus ir padarykit kas 
reikia, kad kun. Purickis 

bylą. Tos bvlos trumpas tu- Kaunan,
rinys yra toks. 1920 metais 
vyriausioji valdžia sudarė 
su viena vokiečių firma su
tartį, kuria einant vokiečiai 
turėjo pirstatyii Lietuvos 
gelžkeliams 12,000 tonų an
glių (apie 700 vagonų). Su
tartis buvo sudaryta neti
kusiai, be jokių priėmimo 
sąlygų.

, Juk Joniškio bylos šešėlis 
■ yra tiek didelis ir tiek tam

sus, kad jis žymia dalim gu
la ant visos jūsų partijos 
viršūnės. Bukit patriotais 
iki pat galo!

Turint valdžią savo ran
kose, jums negi butų sunku 
tai padaryti Tik ščirai pa- 
noi ėkit.

I _______
Kuomet anglis buvo pri- SACHARINO-KOKAINO 

statyta, jos priėmimas ėjo 
tiek netvarkingai, kad vo
kiečiai sugebėjo Įteikti dau-1 
giau šimto vagonų tokių' 
anglių, kuriose arti pusės; 
buvo žemiu, akmenų ar, 
šiaip nedegamos medžiagos., 
Pasidarė valstybei nuos
tolių.

Faktas iškilo eikštėn, pa
teko Seiman; buvo paskirta 
ypatinga komisija. Iš Sei
mo komisijos reikalas atsi
dūrė teisme ir teismas, by
lą išnagrinėjęs, nuterė: nu
bausti tris gelžkelių valdi
ninkus už netinkamą parei
gų ėjimą. Nubaustųjų tarpe 
yra du buvusiu aukštu val
dininku : gelžkelių direkto
rius inž. Grinkevičius ir 
Traukos tarnybos viršinin
kas inž. Strebeika.

Mes čia nesileisim svars
tyti, ar teismas teisingai iš
sprendė bylą. Ne kiek, 
mums, pagalios, rūpėtų tas! 
pats faktas priminti, nes; 
argi maža kas valdininkų) 
ne tik apsileidžia, bet ima į 
kyšius, apsivagia ir padaro; 
valstybei milijoninių nuos-į 
tolių? Paprastai imant at
sitikimus, pasakytume: kas 
nusikalto Įstatymams, tegu 
neša atsakomybę.

Bet kalbamoji byla suža
dino visuomenėj ypatingos 
domės dėlto, kad prie jos 
prilipo, partinė kova. Bylą 
nagrinėjant, teismo salė bu
vo pilnų pilna, bet tarp pu
blikos ypatingai tirštai 
maišėsi krikščionių demo
kratų ir kitų "gerų” patri
otų. Visi "geri” patriotai, 
bylą tardant, kuo galėdami 
stengėsi iškelti kaltininkus 
ir buvo toks Įspūdis, kad 
kaltinimai buvo jiems aiš
kus net be tardvmo. Uoliau
sių kaltintoju tarpe buvo 
patriotinės Gelžkelių Są
jungos” nariai, — inž. Pau- 
įivkunis, Grigaliūnas ir kiti. 
Dėl jų ir dėl daugumos 

. krikščionių kaitinamieji 
valdininkai buvo visų pirma 
neištikimi Lietuvos pilie
čiai.

Kai teismas paskelbė 
smerkiamąjį savo sprendi
mą, ”gerų” patriotų'krūti
nė pradėjo lengvai alsuoti, 
o galvos pakilo aukštyn, 
kaip Dievo kūno procesijoj. 

Anglies byla sukelia mu
myse dar kitokiii minčių. 
Butų labai gražu ir nuosa
ku, kad gerieji tėvynės pa
triotai, sakysim, tie patys 
krikščionys lygiu įnirtimu 
pultų kiekvieną tėvynės 
priešą. Ir todėl mes norėtu
me, jiems padedant, dabar 
priminti dar vieną bylą, tur
but nemažiau suodiną, kaip 
anglies byla. Mes turime 
galvoj Joniškio bylą. Kur 
dabar yra kun. Purickis, 
krikščionių vadas, tiek liūd
nai pagarsėjęs ne tik Lietu
voje, bet ir užsieniuose?

Kun. Purickis, kaip žino
ma. senokai išvažiavo Ka
raliaučiun pasigydyti. Išva
žiavo tuomet, kai tardyto
jas laukė jo nesulaukė, kad 
ateitų pas jį kameron pasi
kalbėtu. Butu buvę pusė bė
dos, jei kun. Purickis iš Ka
raliaučiaus butų vėl grįžęs 
Kaunan. Bet kun. Purickis 
nuvažiavo Berlinan, ten ra
do sau ramų kampelį ir, 
kaip girdėti, nebenori grįžt 
Kaunan.

BYLA.
Teisingumo Ministeriui

St. Seimo nario Vlado 
Požėlos dėl Užsienio 
Reikalų Ministerijos 
valdininkų tarnybinių 
nusikaltimų bylos 
paklausimas.

Da pernai gruodžio mė
nesį dėl Užsienio Reikalų 
Ministerijos valdininkų tar- 

‘ ‘ >s, 
___________________ buvo 
iš St. Seimo tribūnos pa
reikšta, kad visi jos kalti
ninkai patraukti atsakomy
bėn ir pagreitinti jai ati- 

I duota vesti tardytojui ypa
tingai svarbių bylų.

Jau praėjo pusė metų, o 
kaltininkų teismo da negir
dėti. Yra žinių, kad byla dėl 
priklausomų nuo Ministeri
jos priežasčių da ne tiktai 
nebaigiama, bet žada ji už- 

i trukti nežinomam laikui. 
| Dėlto aš klausiu Teisingu
mo Ministerio, kurio žinioje 
lyra byla:

1) Ar visi bylos kaltinin
kai jau patraukti atsakomy
bėn ir ištardyti? Jeigu ne, 
tai kodėl?

2) Ar tiesa, kad vienas tų 
kaltininkų St. Seimo narys 
kun. J. Purickis, nestoja 
teisman, nors tardytojo yra 
pareikalautas ?

3) Kas padaryta yra, ar 
manoma -daryti, norint pri- 
statydinti jį teismui?

4) Kodėl leistą jam išva-Į 
žiuoti užsienin, ir kokiu 
laidu ?

5) Ar apsergėta valstybė 
jo turtu nuo nuostolių,- ku
rių jis savo nusikalstamu 
darbu galėjo jai padaryti? 
Jeigu ne, tai kodėl?

6) Ką manoma daryti, 
kad dėl jo apsergėjus vals
tybę nuo nuostolių?

V. Požėla.
St. Seimas, 16-VI-22.

Igumentų, prikišus žemės 
'Reformos įstatymą, Konsti
tuciją ir kitus šmugelinės 
politikos darbus, minia plo
jo ir matomai prijautė kal
bėtojo žodžiams.

Menkai ką tepaaiškinęs 
savo žodžius, pirmas kalbė
tojas nudūlino į kleboniją. 
Nuo to laiko klebonas tiky
bos pamokų dėstyti į prade
damąją mokyklą visai neat
eina. Irgi boikotas!

Anas.

Kybartai, čia prasidėjo 
"misijos”. Yra atvykę iš 
Mariampolės vienuolyno 3 
kunigai ir sakė per 3 dienas 
pamokslus. Dedelei miniai 
žmonių klausant, ,kunigas 
aiškino, kad prof. sąjungos 
ir Socialdemokratų Partija 
esančios "bedieviškos” jų 
tikslas — tikėjimą griauti; 
tą jie darą Seime, kame nę 
žodžiu apie Dievą neatsi
meną.

Birželio 15 d. įvyko Kyb. 
m. prof. sąjungos susirinki
mas. Dalyvavo apie 50 na
rių. Papildyta 2 nariais Val
dyba ir Revizijos komisija, 
nutarta įvesti narių biletai 
ir padaryti reviziją. Be to 
nutarta, kad vieno mėnesio 
laiku butų grąžinti visi pa
skolinti iš sąjungos pinigai.

—”Man niekas negali už
draust rtugriaut savo na
mus, mano brolis ministeri
joj sėdi.” Taip teisinosi po
nia Čemerkiehė. karšta 
krikščionė demokratė, kuo
met nugriovė stogą nuo na
mo, kuriame gyvena 5 nuo
mininkų šeimos. Jos kreipė
si Į Kybartų Butų Komisiją, 
prašydamos aprūpinti jas 
kambariais. Komisija nu
siuntė raštą valsčiaus val
dybai, kad įsakytų tol ne
griauti namo, kol nebus su
rasti tiem žmonėm kamba
riai. Bet Čemerkienė minė
tais žodžiais teisindamosi, 
vis tik nugriovė stogą, ir

gas Mažeikių žydas išėjo ~u 
vienu Lietuvos piliečiu ”ge- 
šefto” reikalais į Laižuvą — 
ir žydas nebegrįžo.

Kadangi jis iš namų buvo 
pasiėmęs daug pinigų, su
prasta, kad jis bus nužu
dytas.

Viekšnių, Mažeikių. Ak
menės žydai, tam tikrai pa
samdyti žmonės, milicija — 
visa šita armija apie 200 
žmonių—pradėjo uoliai jieš- 
koti nužudyto žydo kūno 
miškuose tarp Mažeikių, 
Viekšnių-Laižuvos.

Vos ne vos po 2 dienų j ieš
kojimo surado užkastą miš
ke tarp Viekšnių ir Lai
žuvos.

Įtarta asmuo, su kuriuo 
nužudytasis išėjo iš namų, 
suimtas, bet užmušime ne
prisipažįsta. B. Ga.

Šaukėnai. Plėšikai. 
šaukėnų-Kurtuvėnų miš
kuose nesenai ėmė veikti 
ginkluotų plėšikų gaujos. 
Per tuos miškus gana pavo
jinga keliauti. Apiplėšta 
daug žmonių. Kaip jau bu
vo pranešta, plėšikų buvo 
nukautas Šaukėnų milici
ninkas, o po- to netoli Šiau
lių Į Bubių pusę važiuojant, 
tų galvažudžių ant plento 
nužudytas Kurtuvėnų vals
čiaus gyventojas Jurevičius.

KATALOGAS.
Visų musų geriausių Kompo

zitorių muzikališki veikalai-gai- 
• dos; kaip tai dainos dėl solo, du
etų, chorų ir lietuviški šokiai 
Įvairiems instrumentams. Lie
tuviškų Rekordų, taipgi lietu
viškų meliodijų Volelių de! 
’Tlayer Piano” ir Įvairių lietu
viškų knygų.

KATALOGĄ pasiunčiame vi
siems ant pareikalavimo dykai.

JOS. F. SUDRIK (32) 
3343 So. Halsted st. Chicago, 111.

SPECIALIS
200 LAIPSNI V 

Suvienytų Valstiją 
Custoni House

HYDROMETRAS
Tik $1.25, paštas 

apmokėtas.
PRIESKONIAI: 

ye 
Bourbon 
Brendy 
Congnac 
Apricot 
Holland

Gin
Rum
Spotch
Trish Corn
Slivovitz
VYNO PRIESKONIAI:
Darbera
Grape 
Marcelle 
Muscatelle 
Port

Musų Geri
* duoda senų laikų skonį ir 

kvepėjimą. Vienos uncijos 
ir 2 g i-

įtre;fra 
'.Vishniak 
Blsckberry 
Anisette 
Benedictine 
Curacao 
Maraschino 
Bitters 
Kuemel 
Creme

de Menthe

Sherry
Erench

Vermouth 
Italian

Vermouth
Extraktai

11 z 
i!
i
i!
i:
i!
i!

Pasvalys. Balandžio 22 d. 
Įvyko trečias Žemės Ūkio ir 
Kultūros draugijų atstovų 
susivažiavimas. JĮ sušaukė 
apskrities valdyba, kad pa
sitartų bendrai apie Įvairius 
žemės ūkio reikalus, nelie
čiant politikos.

Į ŠĮ susivažiavimą atvyko 
labai maža atstovų, bet su
sivažiavimas buvo Įdomus ir 
gyvas. Buvo svarstomi Įvai
rus ūkio reikalai: apie pie- 
ninkystės ir gyvulininkystės 
kursų steigimą apie pavyz
dingus ir bandymo laukus.

> užtenka dėl 1
==?=£ lionų.
1 uncijos honkelė ?1.00
2 uncijų bankelį $1.50
4 uncijų bonkelė $2.50
Geriausio Cukraus Kuleruotas E» 

tractas 4 uncijos 50c.
APYNĮ AI-SELYKLOS (2 į 1) ne

reikia virint. gerai padirbta, 12 kenų 
už $7.50. Didelis kenas išbandy
mui $1.00.

Išbandymo orderis jumis įtikrins, 
kad musų Kvepianti Prieskoniai y r i 

|f-eriausi. Siųsk orderi šiandien. Siųsk 
į pinigus money orderiu arba čekiu, 
i Užganėdinim^s gvarantuotas arba pi
nigai gražinami.

Katalogas varinių daiktų siunčia
mas dvkai. t ? i

, H OME MANUFACTURING 
COMPANY

2650 N. HALSTED ST.. Dept. 
CHICAGO. ILL.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingą vaistą žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokiu naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galzos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligą ir geriausius patarimus suteikiame, r.uo prrtiukimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvadų šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius 
Ąnlrtams per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 

irtus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į AP1TEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET BOSTON, MASS.

Gelvonai. Ukmergės apsk. 
Kunigas streikuoja. Kampe
lis kokių Lietuvoje daug. 
Pažangą šiokią tokią* betgi 
galima pastebėti. Pernai, 
1920 ir 1921 m. laikraščių 
gaudavom visai mažai, šiais 
metais Į musų valsčių laik- 
•aščių pareina daug dau

giau. Gelvonų miestelyje 
randasi 2 mokykli: Širvintų 
vidurinė mokykla ir Gelv. 
pradedamoji mok. Abejose 
dirba po 2 mokytoju.

šįmet pavasarį manoma 
statyti Viduriniajai moky
klai naujus namus. Yra vie
ni buvusio vienuolyno, pas
kui rusų popo muro namai. 
Jiems tik antrą aukštą rei
kėtų pastatyti. Klebonas 
kursto parapijonis neduoti 
mokyklai namų, girdi reik
sią špitolė įtaisyti Dabar 
tuose namuose gyvena mili
cija. Matysime kas tuos na
mus pavers.

22 kovo buvo atvažiavęs 
Katalikų Centro atstovas, 
bene Juozaitis 
darė mitingą, 
tijoms davė garo, iškone
veikė Vai. Saiungą ir S. 
Liaudininkus, So.-demokra- 
tus ir kt Krikščionių demo
kratų politika išgyrė, atei
nančiuose rinkimuose į par
lamentą liepė už ją tik bal
suoti. Paėmus balsą viet pr. 
mok. mokytojui ir išaiški
nus žmonių miniai melagin
gumą kr. dem. kalbėtojo ar- mis dienomis vienas turtin-

stogės.

Dotnava. Meteriologh žemės dirbimo įrankius,apie 
jos stoties daviniai. Birželio1 surengimą šįmet parodos 
12 d. nuo 18-tos valandos iki ir tt.
16-tos valandos 14 birželio 
dangus apsiniaukęs. Gan 
dažnai lynojo; iki šio laiko 
prilyta viso labo 5 milime
trai. Dabar 14. VI. debesiai 
tina, ir mažas vėjas pučia iš 
šiaurės. Barometras slėgi
mas šiandien 752 milime
trai, temperatūra pasekė 
18r C., o naktį nebuvo nu
sileidusi žemiau 14c C. Tai 
retas atsitikimas, kada, žie
miui pučiant, ore taip šilta. 
Tokiu laiku augalai inten- 
singai vystosi.

Išrašykite Lietuvon savo giminėms, kaimynams ir 
pažįstamiems, patys skaitykite ir platinkite

LIETUVOS ŪKININKĄ”
Seniausią ir didžiausią progresyvį Lietuvos darbo žmonių 
laikraštį, kuris teisingai ir aiškiai aprašo valstiečių ir 
kitų darbo žmonių vargus, iškelia aikštėn negerus val
džios darbus, kovoja su šėlstančiu Lietuvoje klerikalizmu. 
Skaitytojams duoda advokatai patarimų teisių klausi
mais, bylų vedime, agronomai ūkio klausimais, veterino- 
riai gyvulių auginime ir gyčtyme, daktarai sveikatos 
klausimais ir šiaip įvairių-įvairiausiais gyvenimo reika
lais. Per metus duoda savo skaitytojams apie iO<H) pata
rimų, iš jų įvairiais klausimais nemaža tenka ameri
kiečiams.
"Lietuvos Ūkininko” prenumeratoriai per metus gauna: 

num. "Lietuvos Ūkininko” su šiais priedais: 
num. "Žemė” geriausio ūkio laikraščio.
num. "Jaunimas” pažangiojo Lietuvos jaunimo laik

raštis, kuris ragina jaunimą lavintis, dorai gy
venti ir t.t.

num. "Savivaldybė ir Koperacija”.
num. "Sveikatą”, žmonių sveikatos laikraštis dakta
rų vedamas.

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Kalendorius. Didelis "Lietuvos Ūkininko”.
Leidžia "Varpo” Bendrovė.

Lietuvos Ūkininko” kaina: metams 80 auks., pusei metu - Q
Leidžia "Varpo” Bendrovė.

Dotnava. Birželio 13 d. 
ūkio mokyklą lankė švieti-! * 
mo ministeris, valstybės 
kontroliaus Ž. U. M-jos at-! 
stovo lydimas. Apžiūrėta 
botanikos, entomologijos, 
fizikos, geologijos su krista
lografija ir mineralogija, 
žemdirbystės, zoologijos, 
zootechnijos kabinėtai, che
mijos laboratorija, mete
orologijos ir selekcijos (sė
klų tobulinimo) stotys. Kuo
met pirmą kartą atvažiavę 
į Dotnavą svečiai pamatė 
tiek erdvingų rūmų, jiems 
atėjo Į galvą mintis, jog 
Kauno universitui trūksta 
namų, kurių čia daug, o su
sisiekimo sąlygos labai pa
togios.

LENKAI TAIKOSI J 
NEUTRALĘ ZONĄ.
Washington, liepos 14 d. 

—Iš Kauno gauta kablegra- 
ma, kad lenkai deda nuola
tinių pastangų užvaldyti ne- 
utralę zopą. Tuo tikslu jie 
rengia pasaulio opiniją, 
skleisdami melagingas ži
nias apie lietuvių neva įsi
veržimus Į ją. Faktai rodo, 
kaip tik priešingai. Lietu
viai tokių Įsiveržimų niekad 
nėra darę, o tik lenkai nuo-j 

i lat juos darydavo ir tebeda-

Kelmė. Gaisras. Birže
lio 9 d. buvo užsidegęs vidu
ry miestelio namas, bet pa
sisekė užgesinti. Jau trečią 
kartą užsidegė dėl nevaly- 
mo kaminų. Iki šiol dar ne
matyti, kad kas imtųsi tą 
pavojų pašalinti.

— Sudegęs per karą mies
telis sparčiai atsistato, iki 
rudens maža liks neatsista- 
čiusiujų. Nudegęs bažnyčios 
stogas jau uždengtas 
skarda.

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite RnGles savo gal
vos odų kasdien per kokių 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
lluftes nuolatos ir į>o to, ir 
tuo bndu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kr.in-’ C.'r. npt:<-ko»c, arba prisiųa- 
hite 75c. tiesia: i iabaratoriją.

r. A D. R1CHTER & CO. 
104-:i4 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

42 auks., 3 mėn. — 22 auks. Atskiras numeris 
auksinai.

Amerikoje: metams — 2 dol., pusei metų — 1 dol.
ADRESAS: "Lietuvos Ūkininkas”, Laisvės Alėja 

i\o. 60, KAUNAS. Telefonas 223.
Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsira
šyti šiose vietose:

So. Boston, Mass., "Sandara”, 327 E St.,
New York, N. Y., Vasiliauskas, 307 West JJOt.h St., 
Chicago, III., "Naujienos”, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III., "Aušros” Knygynas, 3210 So Halsted St., 
E. St. Louis, III.,. Jonas Žičkus, 539 Collinsville Aye. ir 

A. L. 1. Sandaros kuopose. .
NEGAIšUOK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR SAVIŠ

KIAMS ŠIANDIEN!
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$4000 DEVYNI DAIKTAI VERTES $40.00
PASIN AUDOKIT MUSU 

SPECIALIU PARDAVIMU

VIENTNTėLIS LIETUVOS RESPUBLIKOJ
Progresyvis Laikraštis

LIETUVOS ŽINIOS
pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo dėl karo 1915 m., dabar r.uo 

----- 1 kovo, 1922 m.,----- -
vėl pradėjo eiti dienraščiu ta pačia pakraipa.

Rašo geriausi Lietuvos rašytojai. Turi nuolatinių korespondentų 
\ Amerikoje, Anglijoj, Italijoj, Šveicarijoj, Rusijoj ir kitose šalyse.

Paduoda greitai ir sumaningai žinias. Straipsniai teisingiausiai api
budina Lietuvos ir pasaulio politikų. Turi atskira skyrių moky 
kloms. Rutinas reikalas patiems išsirašyti ir užrašyti : avo gimi 
nenis ir pažįstamiems Lietuvoj.

PRENUMERATOS
Lietuvos Respublikoje 1

” i
metams

pusei melų

KAINA 
mėn. 
mėn. 

pus. met. 
ir metams

9i> 
160 
390
8
4
2
1

nu s.

dol.

sv. s t.

. 60, KAUNAS.

Mes norime, kad kiekvienas skaitytojas pasinaudotų šiuo dideliu išpar
davimą. Kiekvienas skaitytojas gali gauti tik vieną šių daiktų setą. (1) 
Puikaus išdirbimo laikrodis, labai parankus kiekvienam darbo žmogui, 
kurį vartoja visi maineriar, gelžke!iečiai, mašinistai ir kiti. Jis padirb
tas iš "FRANCUZISKO PILKO SIDABRO” ir garantuotas ant daugelio 
metų. Kaina $9.00. (2) REVOLVERIS, žinomas visame pasaulyje, 
H. Į R., Amerikoj padirbtas, kurį laike karės vartojo amerikoniški ofi- 
cieriai Francuzijoj ir buvo užgirtas kaip geriausias. Šis revolveris pada
rytas iš geriausio plieno, mėlynas arba nikeliuotas, 22, 32 arba 38 kalibro. 
Šauna šešis kartus vienu užtaisymu. Kaina $17.00. (3) Puikus operos sti
klai, buvo vartojami Amerikos armijos Francijoj. Kaina $4.00. (4) Pui
kus paauksuotas žiedas. Kaina $2.00. (5) Paauksuotas kišeninis peliukas. 
Kaina $2.00. (6) Paauksuotas retežėlis. Kaina $1.75. (7) Kišeninis krep
šelis. Kaina $1.50. (8) Kakiaraikščio špilka, atrodo brangi- Kaina $1.50. 

Rankovėms sagutės, puikiai išdabintos. Kaina $1.25.
Jus nerizikuojat nieko. Mes sugražinsini jūsų pinigus, jeigu busit ne

užganėdinti. Kuomet siųsit užsakymų, iškirpkit šį apskelbimą ir kartu 
su juo prisiųskit 45c. štampomis arba sidabru ir paduokit savo vardą ir 
pilna adresą. Kainą $9.75 užmokėsit, kai aplaikvsit tuos daiktus savo stu- 
...................................................... (30)

Chicago, III.
Mažeikiai. Birželio pirmo-1 M-' NeatidėHokit, rašyk«t ' r '
• •• - - WISSTERN ARMS CO.

2136 W. Chicago Avė., liepi. G. 30,
»

Amerikoje

Anglijoje metam ; 
” pusei metų

ADRESAS: "Lietuvos Žinias", Laisvės Alėja Nr. 
Telefonas 223.

Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti: 
So. Boston, Mass., "Sandara”, 327 E St., 
New Y'ork. N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 301h St., 
Chicago, III., "Naujienos”, '739 So. Halsted St.. 
Chicago, III., "Aušros” Knygj-r.as, 3210 So. Halsted St., 
Rockford, III., Petras Kutras, 1012 Mnin St..
E. St. Louis, III., Jonas Žičkus, 539 Collinsville Avė. ir 
A. L. T. Sandaros kuopose.

NEGAIŠINK LAIKO, UŽSIRAČYK SAU IR 
SAVIŠKIAMS ŠIANDIENI

•• *SifT >

Dirbti! VPVė,iavV Kukardų, visokiu Ženklelių. Guzikuėių, Ant- 
A-TZA MVU v Sz ,paudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS’CO., 90-92 Ferry St. Newark,'N. J.

--------------- —....................    . _ ■ _ ■-N.



v I Policijos susirėmimas su

Vietinės Žinios nak 4
______ j policijos nuovadoj gauta te-

''Darbininko” name primų- !^onu ž,Jia’ kvad i ,Štar Tai;

.. , ,. J kampo Oakland avė. ir litiniams kaliniams
y st. Įsilaužė vagis.

Tuojaus I . ___ _________ _________
Įsėdo vežiman ir nuvažiavo I vien dėlto, kad karės metu ImAoi 4-o L V’nfmrA ofrv _4.21. « 1 i 

Pereitos seredos naktį. Dudley 
"Darbininko” name likos, ~ 
sumuštas ir apiplėštas Juo
zas šveistis, geras parapijo
nas, ir saliunčikas. Jo saliu- 
nas randasi po No. 342 
Broadway, netoli "Darbi
ninko”.

Uždaręs saliuną Šveistis 
nuėjo pas savo broli, kuris 
gyvena ”Darbininko’’ name 
po No. 366 Broadvvay. Prie 
jo priėjo du Vyrai ir kalbė
damiesi kartu įnėjo prieme- 
nėn. šveisčio brolio pati 
žiurėjo per langą ir matė ji 
ateinant, bet negalėdama 
sulaukti jo pasirodant, ji 
nulipo žemyn pažiūrėt, ko 
jis tenai užtruko. Nulipus ji 
rado ji gulinti be žado. Jis 
buvo sumuštas ir apiplėštas. 
Kokiu tai bukiu Įrankiu 
perskelta jam galva, suar
dytas veidas ir smakras. Jo 
kišeniai buvo iškratyti ir 
paimta $45 ir auksinis laik
rodėlis.

Mirštantis šveistis buvo 
nuvežtas miesto ligoninėn. 
Tenai ji kiek atgaivino, bot 
jo gyvastis vistiek esanti da 
pavojuje.

Žmonės dabar šneka: ”Tai 
dievuliau, saliune žmogaus 
neužkabino, o švento Juozo 
susaidės name,- škaplernin- 
kų tvirtovėj, ėmė ir apruba- 
vojo!”

Reikės mokėt po $1 už 
užmuštą šunį.

Lynno policijos viršinin
kas Įsakė policmanams. kad 
visi šunes, kurie tik neturės 
laisnio (leidimo), turi bui 
šaudomi, ir kad šunų savi
ninkai turės mokėt už kiek
vieną nušautą šunį po $1.00. 
Ikišiol būdavo taip:kada po
licmanas nušauna šunį, šu
nų valdininkui tuojaus bu ve 
duodama žinia, tas užmuštą 
šunį paimdavo nuo gatvės 
ir nei už darbą, nei už amu 
niciją miestas savininkui 
nieko neskaitydavo, šaudy
mas palaidii šunų Lynne 
įvestas dėlto, kad tenai la
bai tankiai pasirodo pasiu
tusių šunų ir aprieja žmo
nes.

Ant Marso pasirodė didelis 
baltas plotas.

Harvardo universiteto ob
servatorija gavo iš Lovvellio 
observatorijos žinią, kad 9- 
10 liepos naktį ant planetos 
Marso pasirodė skaisčiai 
baltas plotas, kuris savo di
dumu siekia 300,000 ketur
kampių mylių. Ką tai reiš
kia, Harvardo observatorija 
atsisako paaiškinti, nes dei 
Apsiniaukusio oro ii pati ne
gali iš čia Marsą observuoti. 
Harvardo astronomijos pro
fesorius Pickering, kuris 
tvirtai tiki, kad Marsas yra 
apgyventas, dabar studijuo
ja tą planetą iš Kingstono 
observatorijos, Jamaikoj.

Mirė skurde, palikdamas 
$50,000.

So. Bostone po Nr. 18 
Gatės st. mirė aną dieną tū
las Edmund Walsh, kuris 
gyveno vienas pats dviejuo
se kambarėliuose ir reta; 
kada iš ju išeidavo. Kaimy
nai apgailestaudavo jo liki
mą. manydami, kad jis ne
gali darbo dirbti ir neturi iš 
Ko gyventi. Bet mirus jam 
pasirodė, kad jis paliko $50,- 
000 turto, kuriuo dabar 
lijasi jo giminės.

da-

Gaisras iš rigareto.
Copley Sųuare Hotely 

reitą sąvaitę buvo 
gaisras. Kažin kas iš svečiu 
išmetė iš vieno viršutinių 
langų neužgesintą galą ci
garete, kuris uždegė lango 
uždangą ir kilo ugnis, kuri 
padarė $300 blėdies.

pe- 
kilę"’

Reikalauja politiniams kali- IIETTIUm TAD AP Vi = Linksmas Piknikasr
Rengia A. L. T. Sandaros Naujosios Anglijos Apskritys

LIEPOS 22 ir 23 dd., 1922 m.

TAUTIŠKAM PARKE METHUEN, MASS.
Subatoje prasidės 2 vai. po pietų, nedėlioję lu vai. ryte.

Abi dienas tęsis iki vėlumai nakties.
šis piknikas tai bus to kis kokio iki šiol dar nėra buvę, 

nes jį rengia net V kuopos, ir visos dalyvaus su programų. 
Subatoj bus šokiai, grieš puiki Unijos Orkestrą. Nedėlio
ję bus didelis programas su dainomis, žaislais, ir kalbės 
Steigiamojo

f J 
j.—_ __ .„J

Įtiksiu, kad pareikalauti po- £ 
litiniams kaliniams amnes- j 

...----- _ tijos. Daug žmonių šiandien J
keturi policmanai sėdi Amerikos kalėjimuose <

!

Nedėlioj ant Boston Com- 
mon buvo didelis amnestijos 
mitingus, sušauktas tuo I✓

Parduodame visokius automobilius, 
jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
•andavojame automobilius dėl pasi- 

; važinėjimo; ir užlaikome expertą, 
i mekanika dėl -sutaisyrno mašinų. ( ?i 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadway,
South Boston. Mass. 

Telefonas: So. Boston 51370.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raument| 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini si*

tenai. Ties ta krautuve sto
vėjo sedanas su einančiu 
motoru. Policija suprato, 

j kad tai plėšikų automobi
lius, ir vienas policmanų iš
šoko iš savo vežimo laukan. 
Kaip tik jis iššoko, tuojaus 
du vyrai, kurie stovėjo prie 
krautuvės durų, išsitraukė 
revolverius ir pradėjo šau
dyt. Policmanas likos su
žeistas i koją ir sukrito. Pa
kol kiti policmanai ji pakė
lė. plėšikai susėdo Į savo au
tomobilių ir šaudydami 
prašvilpė pro policijos auto
mobilių ir pabėgo. Policma
nai šaudė iš užpakalio ir 
mano, kad vienam plėšikui 
pataikė.

jie nesutiko eiti kariumenėn 
arba pakritikavo valdžią. 
Jie nėra jokio prasižengimo 
papildę, ir todėl visi teisin
gi žmonės reikalauja, kad 
valdžia juos paliuosuotų. 
Savo reikalavimą mitingas 
išreiškė tam tikroj rezoliu
cijoj, kuri buvo nusiųsta 
šios valstijos senatoriams ir 
kongresmanams.

Seimo narys kap. Ladas Natkevičius ir kiti. 
Kviečia RENGĖJAI.

Atvažiavus į La w nence reikia imti Lowellio karus 
ir važiuoti iki Sawyer St, ten išlipus eiti po deši-

KELRODIS:
ant Essex St. 
nei tiesiai į Parkų. Automobiliais taip pat.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIU SPECIALISTAS) K. ŠIDLAUSKO 
APTIEKOSE 
Visoki Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rų, būna išpildomi teisingai.

✓

ValzbaUakUa ufreg. * V. Pat. OHm. 
Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj pen 
daugiau kaip 50 metų.

Belkalauk^kad^turėt^ Įkaro (kackor)

Turčių kalėjiman nesodina.
Buvęs Bostono majoras 

Fitzgerald kritikuoja Ame- 
valdžią, nurodyda- 

kad šios šalies teisr 
viešpatauja didelė

Bostone anglių jau nebėra.
Bostono anglių aruodai 

jau tušti, ir kada jie bus pri- 
nildvti, tai klausimas, kurio 
Šiandien niekas negali atsa
kyti, pakol angliakasiai su 
kasyklų savininkais da nė
ra susitaikę. Net streikui 
aasibaigus Bostonas tuo
jaus anglių negaus, nes pir
ma pirks artimesnės apie- 
linkės.

Padėkos žodis už su 
teikimą linksmos 

kelionės.

REIKALINGAS RUIMAS.
Moteris su 2-jų metų vaiku reika

lauja 2 fumished ruimus, prie van
denio.

Malonėkit paaiškint kainas.
» MARTHA STENVVHIT

291—3rd st, So. Boston.

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kaina.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY 
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"Visi žino, kad Amerikoj 
šiandien labai neramu,’’ jis 
sako. ”Ir nenuostabu. Musų 
valdžia sakosi vaišinanti vi
sus lygiai. Bet sėdintis ka
lėjimuose žmonės parodo ką 
kitą. Kalėjimai yra pri
kimšti beturčiais; o juk di
dieji Amerikos piktadariai 
vra turtingi ir įtekmingi 
žmonės: tečiaus į kalėjimą 
jie labai retai patenka.

”Mes matėm pavyzdi New 
Yorke keli mėnesiai atgal. 
Žmonės užimantis visuome
nėj aukštą vietą buvo nu
teisti už dideles suktybes 
narduodant statybos me
džiagą; bet kada prisiėjo 
eismui nuosprendį padary

ti, nei vienas tų sukčių ne
gavo kalėjimo.

"Vėliaus mes labai daug 
girdėjome apie valymą New 
Yorke bucket shopų, ir 
mums buvo sakoma, kad ši
tas suktybes Šerais išnaiki
nus. mes turėsime teisingas 
ir švarias pinigines Įstaigas. 
9 betgi paskutinėmis dieno
mis vienas didžiausių šios 
šalies bankų, žinodamas, 
kad vienos aliejaus kompa
nijos šėrai turės nupulti, ty
čia išpardavė juos savo kos- 
lumeriams ir apiplėšė juos 
ant milionų dolerių. Ir šito 
banko menedžeriai skaito
mi labai dorais žmonėmis; 
dėl šito žmonių apiplėšimo 
jiems netik nereikia prieš 
■statymus atsakyt, bet nie
kas nei nemano, kad juos 
■eikėtų bausti užtai.

”Tas pats yra su blaivy
bės Įstatymo vykinimu. Kas 
uri pinigų, tas gali prisi

pirkti degtinės kiek tik no
ri; patįs blaivybės agentai 
jam atveš; tuo tarpu betur- 
ė moteris, kuri renka lau

kuose karvažoles, bus areš- 
uota ir uždaryta kalėji- 

man, jei ji drįs pasidaryti 
a u vyno. Vargšas farmeris 
ain pat gali būt areštuotas 
r pasodintas kalėjiman, jei 

blaivybės agentas atras pas 
iį obuolinės giros, stipres- 
lės kaip pusė nuošimčio al
koholio.”

Visa tai yra tiesa. Bet rei
kia pasakyt, kad ponas 
F'itzgerald irgi negeresnis.

Baisi ekspliozija robo 
dirbtuvėj.

Cąntono miestely, netoli 
Bostono, pereitoj subatoj iš
tiko baisi ekspliozija Grow 
and Co. robo dirbtuvėj, kur 
daromi automobiliams gu
miniai ratlankiai. Sprogi
mas Įvyko tame skyriuje, 
kur guma maišo*ma su ce
mentu ir gimdo smarkiai 
degančius gazus. Dėl šito 
pavojaus tas skyrius stovė
jo atokiai nuo kitų triobų ir 
jame dirbo tik tris darbi
ninkai, kurių vienas buvo 
nesenai da priimtas. Kas 
pagimdė sprogimą, tikrai 
nežinia, bet manoma, kad 
tas naujas darbininkas Įsi- 
drėskė degtuką, norėdamas 
užsidegti cigaretą, ir kad 
nuo to ekspliodavo gazai. 
Ekspliozija sunaikino visą 
šitą dirbtuvės skyrių, ir iš
metė per muro sieną buvu
sius tenai tris darbininkus 
už 40 pėdų tolyn. Kada juos 
rado, jų kūnai buvo baisiai 
sudraskyti ir palaidos mė
sos kabojo nuo galvų iki ko
jų. Plaukai ir ūsai visai nu
svilinti. Juos nugabeno Nor- 
woodo ligoninėn dar gyvus, 
bet išgyti jiems nėra vilties.

Odų darbininkai laimėjo 
streiką.

Pora savaičių atgal Bos
tono apielinkėse buvo su
streikavę odų dirbtuvių dar
bininkai, protestuodami 
prieš numušimą mokesties 
ir įvedimą ilgesnių darbo 
valandų. Šį panedėlį unijos 
valdyba pranešė darbinin
kams, kad kompanijos suti
ko palikti seną sutartį da 
vieniems metams, ir todėl 
streikas skaitosi laimėtas ir 
pabaigtas.

Ant Boston Common sodo 
nusižudė anądien nežino
mas žmogus su dirbtine ko
ja. Ant jo laikrodėlio kabu
tės vra inpiautos raidės 
N. H.”

Paliekant gimtinę šalį, 
miškiai ir visi mano pažįstami 
žingeidavo, kaip pasiseks man 
kelionė, pranešdami, kad turė
siu daug nuovargio pakol pa
sieksiu Amerikos krantus. Bet 
viršminėtas nuovargis nė kiek 
nedraugavo su manim. Nuvy- į 
kus Kaunan Į K. NORKAUS 
raštinę, kurioje atsižymėję as
mens savo prielankumu malo
niai priėmė mane ir paskyrė 
kambarį tvarkingai apstatytą 
gražiais baldais, kuriame teko 
pragyvent dvi dienas, pakol su
tvarkė dokumentus reikalingus 
kelionėn išskiriant Amerikos 
konsulą, šiaip niekur nereikėjo 
eiti, viskas buvo atlikta raštinės 
tarnautojų. Apleidžiant Kauną 
p. K. Norkus su keliais pagelbi-i 
ninkais palydėjo ligi stočiai ir 
aprūpinęs traukiniu praleido su 
linkėjimais kelionėn. Pervažiavę 
sieną jokių kliūčių neturėjom, 
nes mus agentas gerai mokėjo 
vokiečių kalbą ir šiaip gabus 
savo užsiėmime, tad pasirūpi
no, kad nereikėjo keleiviams 
vienoj vietoj ilgai nuobodaut ir 
svetimtaučių buvom greit pra
leidžiami. Karaliaučiuje buvo 
paruošta puiki nakvynė su vi
sais dėl nakvotojų patogumais. 
Eaksus išeinant iš traukinio 
nereikėjo neštis, visur buvo at
vežti. Bremene peržiurėjus gy
dytojams, nuvedė į ramią vietą 
atsilsėt. Tenais davė gerą valgį 
ir guolį ir primokėt už nieką 
nereikėjo. Tris dienas linksmai 
pasiviešėję išplaukėm jura.

Laive keleivius taipgi atsa
kančiai užlaikė, buvo atskiri 
kambariai ir pavyzdingai šva
rus miegami, rašomas ir valgo
mas. Valgio laike visiems man
dagiai patarnavo ir maistas bu
vo pirmos rūšies ir formaliai 
paduotas. Laivo orkestras daž
nai pagrieždavo pakeldamas ge
rą ūpą. Abelnai kelionė ant tiek 
buvo maloni, kad žodžiais sunku 
tinkamai aprašyt, žmonės jau
tėsi kai svečiuose. Tad tardama 
ačiū K. NORKUI ir BALTIC 
STATĖS FINANCE CORP.. 
357 Broadv.av, South Boston, 
Mass., pataria visiems, kurie 
nori legališkai pasiimt savo gi
mines iš Lietuvos, kreiptis 
aukščiaus minėtą įstaigą.

Pilviškietė,
K. Girdauskaitė,

229 Bridgeport Avenue, 
Shelton, Conn.
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ANT PARDAVIMO Dvi Koncer- 
tinkos, geros kaip tik naujos ir gana 
pigios. Tad kam reikalingos, kreipki
tės pas

P. LAPĖNĄ 
Barzdask u tykioj 

399 £ st., So. Boston.

(29)
%

Mass.

PARSIDUODA LUNCH-RLIMIS.
Geras biznis, arti dirbtuvių. Prie

žastis pardavimo savininkas važiuo
ja į Lietuvą. Savininką galima ma- 
tvt bile kada. (29)

ADOMAS LAKNICKAS
53 Pearl st, Chelsea. Mass.

| PETRAS VALUKOMS ;
B . . 1

Tik vienas lietuvis. I 
«• Auksorius ir Laikrodininkas !

•'£ Per 12 metų So. Bostone par- Į
luodu ir taisau visokios rūšies į 

A aikrodžius, žiedus, lenciūgas ir 5 
įf šiaip visokius auksinius ir auk- ( 
Ž suotus daiktus. Darbą ir užsa- ’ 
Ą kymus priimu per paštą ir iš- j 
T pildau teisingai ir greitai. (?) < 
7 P. VALUKOMS I

SO. BOSTON, MASS. Į 
X 375 BROADVVAY ;

l

Ant Causewav streeto li
kos išvogtas auksinių daik
tų magazynas. Vagis išgrę
žė seife skylę ir išnešė už,' 
$12,000 žiedų.

ŠĖRAI! ŠĖRAI! ŠĖRAI!
Kas turi Lithuanian Sales Corpo

ration serus ir norėtų juos parduoti 
ir atsiimti savo pinigus, praneškit 
man. (29)

A. MIZARA
10 Pacific st„ So. Boston, Mass.

« t>

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS:
iki 1 ▼. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D lt 
SO. BOSTON. MASS.

■ ------------------ -- .

Tel.: Richmond 2957-M.

I
Dr. David W. Rosei į

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS 
SLAPTAS

VALANDOS:
Nuo 8 iki
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki
321 HANOVER ST, i 

BOSTON. MASS. |

LIGAS.
IR

10 ryto. 
3 dieną.
8 vakar*.

i

I

i 
* 
i

i
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Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-.V1

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA

(PUIŠĮ UTĖ)
Lietuve Moteris Advokate

253 Broadway, So. Boston, Mass.

♦ ♦i »

!

TeL Beach 69M

DR. D. M. FRIEDMU
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligi ir

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakaro.
1969 WASHINGTON 8T.

BOSTON. MASS.

a

5EVER05 GY0U0LE5 UŽLAIKO 
šeimynos sveikata.

TLuMulAMjA,

apturėję geistiną 
palengvinimu per vartojimu

Nušoko ant gatvės nuo 
antrų lubų.

Ant Harvard gatvės po 
Nr. 28 kilo gaisras panedė- 
io naktį. Pabudus iš miego 
ir negalėdama per liepsnas 
nulipti žemyn laiptais, 39 
metų amžiaus mergina at
sidarė langą ir šoko nuo an- 
trų lubų žemėn, šokdama ji 
susitrenkė sau nugarkaulį 
ir ją reikėjo vežti ligonbu- 

įtin.

Apgavikas Ponzi mano, 
kad jam laikas jau išeiti iš 
kalėjimo. Jis padavė prašy-i 
mą, kad ji paliuosuotų.

Tik ką išėjo iš spaudos 
u j

DĖL PINIGŲ”
Puiki trijų aktų Tolsto- 

’ 1 , Pastatymui

SEVERAS 
reguLATOR

Kapitalistų spauda iškėlė jaus drama? L________
kitą skandalą. Pasirodo.kad reikia 10 žmonių, 9 vyrų ir 
Bilericos. giriose dvkaduo- j merginos.
nių pačios per ’ vikeišiną j Kuopoms ir draugijoms, 
zyvena su svetimais vyrais, kurios nori "lošti teatrą,” 

- \ bet nežino kokį pasirinkti
Bostoną aplankė dideli veikalą, patartina paimti 

karščiai. Daugelis silpnės- "Dėl pinigų.” Knygutės kal
nių žomnįų, nepakeldami na 35c. Gaunama "Keleivio” 
kaitros, apalpo ant gatvių, knygyne.

Į
W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIDS IOWA

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

ta Lietuvos ir visos Europos 
senų gydytojų, kaip geriausis 
biteris taisymui žmogaus vidu
jinės sistemos.

Trejanka susideda iš trijų de- 
vvnerių įvairių šaknų, žievių ir 
žiedų.

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymą Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVŲ 

VAISTAI
Kraujo valymui,

Nervų stiprinimui.
Apetito pataisymui. 

Nuo silpnumo ir kt. 
Kraujo ir Nervų vaistai pagel
bės atgauti pilnai sveikatą 
kiekvienam vyrui ir moterei. 
Didelė bonka (su prisiuntimu) 

$150
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimą, tai

so sugedusias dalis kūno—pri
pildo žmogų gyvybės. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (su pri
siuntimu) $1.50.

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, 

plaukų slinkimo, saulės nude
gimo, gumbo lašai (ypač dėl 
moterų i, vaikams nuo kirmėlių, 
Severo’s visos gyduolės, Nuga- 
Tone, Vitamine, krajavos ra
munėles. citvoras, visokios šak- 
nįs ir žieves.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

& Telefonas 5112-W.

| Dr. A. Gorman-Gumauskas
DENTISTASLIETUVIS

į) Valandos: nuo 10—12 dieną;
A nuo " "
X nuo
K Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
V 705 N. Main st. kamp. Broad st. 
« MONTELLO, MASS.

2 —5 po pietų;
6—8 vakare;

i! 
i! 
i!
* 1

LIETUVIS DENTISTAS

Dr, M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broau-.ray, priešais paštą.
SO. BOSTON Tek So. Boaton 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 ilti 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

Gydytojas 
ir Chirurgas

Moterių StJ prtrjfoja u s 
_ Pab rsite. kad jisai yra 

veiksmingas stijražimui spėkp 
sureguliavimui moferiškp 
funkctjp ir suteikia sistemai 
sveiku, normališk^ padėjimu

t 1.25

KloUskife pas apfiekorili*.'

“ Matai kaip greitai jisai nnstnjo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dažą

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

ir matomai tas palengvino jo skaus
mas tnojans.”

Taip, motinos ! Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietejomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių drangų! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICMTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Gydo užsenijusias ligas 
vyrų ir moterį}; ypatingai ly- 
tiikas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

I

41 Bedford St., kampas Chauncey, Boston, Mass.

MUSŲ

TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS
Persiuntime

PINIGŲ Į LIETUVĄ
Užtikrina

Saugumą—Tikrumą—Pigumą
Pinigai gali būt pasiųsti čekiais, telegramų arba money orderiais. 

Pristatomi paliudijimai ra priėmėjo

ČEKIŲ ĮDĖLIAI 
TAUPYMO ĮDĖLIAI

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

z<




