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Vokietijos respublika 
svyruoja.

ALIANTAI TARIASI, KĄ tai užpuolė rotužę ir įsakė 
DAR^ T. policijai atiduoti ginklus;

ikada ši atsisakė, prasidėjo 
i mušis, per kurį 10 darbinin- 
įkiĮ ir 8 policmanai buvo su
keisti ir po vieną iš abiejų 
1 pusių užmušta. Silezijoj", 
Peiskretscham miestely, 6 
žmones nušovė franeuzai, 
kuriems einant miestelio 
gatve kažin kas iššovė. Su
stojus tuomet franeuzų ka- 

jriumenė šaudė į visas pu
ses per tris valandas.

Sommerschenburge riau
šės kilo kuomet darbininkai 
pareikalavo, kad nuo Gnei- 
senau palociaus butų nuleis
ta kaizerio vėliava. Vietoj 
nuleisti tą vėliavą, junkeriai 
pradėjo iš palociaus šaudyt 
į darbininkus. Demonstran
tai tuomet puolė šturmu ir 
išdraskė visą pilį, šitoj ko
voj penki žmonės buvo už
mušti ir 10 sužeista.

Nepriklausomųjų Socia
listų Partija išleido į savo 
narius manifestą, pareikš
dama, kad akyvaizdoje mi- 
litaristų ir monarchistų re
akcijos, darbininkams rei
kalinga kuodidžiausia vie
nybe ir nepriklausomieji so
cialistai turi būt pasirengę 
eit į kabinetą.

Luebecko miesto taryboj 
socialdemokratai padarė 
įnešimą, kad visi dinastiški 
gatvių vardai butų pakeisti 
revoliucionierių vardais. Ir 
tuojaus tokios gatvės, kaip 
Bismarcko, Wilhelmo, likos 
perkrikštytos į 
Liebknechto ir tt.

Jei valdžia grius, tarp mo- 
narchistų ir komunistų pra

sidės skerdynės.
Londone gauta iš Berlino 

slaptų žinių, kad Vokietija 
priėjo prie piniginio ban- 
kruto ir respublika veikiau
sia turės griūti. Griuvus da
bartinei valdžiai, neišven
giamu budu turės kilti na
minė karė ir didelės skerdy
nės, nes monarchistai norės 
atgaivinti monarchiją, o 
komunistai bandys steigti 
komunizmą. I

Apie tai praneša iš Vo-.l 
kietijos slapti Anglijos vai-' 
d žios agentai, ir Lloyd Ge
orge labai dėl tų žinių susi
rūpinęs. Jis dabar asmeniš
kai tariasi su Italijos užsie
nio reikalų ministeriu, ku
ris randasi Londone, kokių 
žingsnių aliantai turėtų im
tis, jei Vokietijos respubli
ka subirėtų. Eina taip pat 
diplomatiniai susirašinėji
mai su Paryžium.

Dabar išėjo į aikštę, kad 
vokiečių monarchistų buvo 
suplanuota padaryti sukili
mas tuojaus pt> nužudymo 
užsienio reikalų ministerio 
Rathenau, bet tas planas 
atidėta, nes valdžia greitai 
apsižiūrėjo. Savo sumany
mo monarchistai tečiaus 
neišsižadėjo, tik laukia pa
togesnės valandos. Jie tiki
si, kad armija bus jų pusėj. 
Tame ir yra didžiausis res
publikos pavojus. Klerika
lai irgi nori monarchijos.
MILŽINIŠKOS DEMONS
TRACIJOS VOKIETIJOJ5.

Pereitą sąvaitę Vokieti
joj buvo didelės darbininkų 
demonstracijos prieš buržu
aziją. Berlino demonstraci
joj ėjo apie 500,000 darbi
ninkų ir valdžios tarnauto
jų. Tai buvo protestas prieš 
monarchistus ir užsistoji
mas už respubliką. Buvo ti; 
kėtasi, kad monarchistai 
užpuls demonstrantus ir bus 
didelis kraujo praliejimas, 
bet viskas pasibaigė ramiai. 
Policija iV kariumenė gat
vėse beveik nepasirodė, kad 
nieko nesuerzinus, ir de
monstracija išsiskirstė gra
žiausioj tvarkoj. Demons
trantų eilės susitvarkė dar
bininkų apgyventoj miesto 
dalyje/ o paskui su muzika 
ir "raudonomis vėliavomis 
inėjo "priešo teritorijon", 
tai yra buržuazijos distrik- 
tan ir dainuojant revoliuci
nes dainas tenai demonstra
vo. Tai buvo pirmutinis toks 
reginys nuo pirmųjų revo
liucijos dienų.

Kituose miestuose buvo ir 
riaušių. Wiesbadene vienas 
darbininkas buvo užmuštas 
ir 19 sužeista; Sommer- 
schenburge susirinko iš 
apielinkių tūkstančiai dar
bininkų ir sustabdė kasyklo
se darbą;čia buvo užmuštas 
vienas kapitonas, kuris pa
sirodė darbininkams prie
šingas. Policija buvo nugin
kluota ir kunigaikščio rū
mai išplėšti. Zwickau mies
te, Saksonijoj, demonstran-

Marxo,

KRUVINAS MUŠIS SU 
KOMUNISTAIS.

Laikraščiai rašo, kad Ve
ra Cruz mieste, Meksikoj, 

' valdžia areštavo komunistų 
. vadą Heroną Proalą, ir kad 
. jį areštuojant kilo didelis 

mušis su komunistais, laike 
kurio 3 buvo užmušti ir 24 
sužeisti. Iš valdžios pusės 
esąs užmuštas vienas polic
manas ir sužeisti penki ka
reiviai. Po šito atsitikimo 
valdžia nutarusi komunistų 
organizaciją uždaryti.

POPIEŽIAUS ŽANDARAI 
PAKĖLĖ MAIŠTĄ.

Londone gauta iš Romos 
žinių, kad popiežiaus vadi
nami "garbės" žandarai, 
kurie atlieka prie Vatikano 
policijos pareigas ir daboja 
popiežiaus palocius, pereitą 
sąvaitę pakėlė prieš savo 
vyriausybę maišta ir pradė
jo šaukti: "Mirtis komen
dantui !’’ Bet jie tuojaus bu
vę nuginkluoti ir jų kazar- 
mes užėmusi '"šventojo tė
vo" šveicariškoji gvardija.

POPIEŽIUS UŽDRAUDĖ 
ANATOLIO RAŠTUS.
Pereitą sąvaitę popiežius 

uždraudė katalikams skai
tyt Anatolio France’o raš
tus. Anatole France yra pri
pažintas kaipo rašytojas vi
sam pasauly ir už savo ne
paprastą talentą gavo No
belio dovaną pereitais me
tais. Bet ką civilizuotas pa
saulis gerbia, katalikų baž
nyčios galva ant to spjaudo.

BIJOSI SAULĖS.
Anglijoj dabar eina dide

li ginčai tarp mokslo vyrų 
sulyg to, ar saulės šviesa 
sveika žmonėms, ar ne. Ši
tas klausimas kilo dėlto,kad 
parliamente pradėta svars
tyt "šviesos taupymo" su
manymas, t.y., norima įves
ti toks įstatymas, kad vasa
ros metu darbas prasidėtų 
iš ryto viena valanda anks
čiau, taip kad mažiau reikė
tų dirbti prie žiburių, o dau
giau prie saulės šviesos. 
Darbdaviams šitoks įstaty
mas naudingas, nes jie daug 
sutaupina ant šviesos. Bet 
tūli daktarai ir meteorolo
gai pradėjo šitam sumany
mui priešintis, sakydami, 
kad perdaug saulės šviesos 
blogai atsiliepia ant žmo
nių sveikatos. Meteorologas 
Willis nurodo, kad viduti
nio klimato gyventojų ener
gija žymiai pakįla tik pa
vasarį ir rudenį, kuomet 
mes gaunam vidutinišką 
kiekį saulės šviesos; gi žie
mą, kuomet saulės būna 
permaža, ir vasarą, kuomet 
jos yra vėl perdaug, žmo
nės yra daug silpnesni. Kad 
daug saulės šviesos ir karš
čio veikia į žmogų neigia
mai, tai parodo ir pietiniai 
kraštai, kurių gyventojai 
visuomet būna prasčiau iš
sivystę ir silpnesni, negu vi
dutinio klimato tautos. To
dėl Willis pataria "šviesos 
taupymo” sumanymą at
mesti, nes jis blogai atsi
liepsiąs ant darbininkų svei
katos, nuo ko galų gale tu
rėsianti nukentėti ir šalies 
pramonė.
DIDELĖS BOLŠEVIKŲ 

KONCESIJOS.
Vėliausiomis Haagos ži

niomis, bolševikų delegacija 
sutinkanti duoti užsienio 
kapitalistams didelių kon
cesijų naujiems gelžinke- 
liams tiesti ir 4,000,000 hek
tarų (9,880,000 akrų) že
mės agrikultūrai.

x i I | APŠAUDĖ STREIK-Iš streikų lanko. laužius.
---------- l Iš New Orleans praneša- 

GINKLUOTI ANGLIAKA- ma, kad tarp streikuojančių 
ŠIAI STABDO SKEBUS.

Ohio valstijoj neramu.
gelžkeliečių ir kompanijos

_................. w w ______  skebų tenai įvyko susirėmi-
Apie Čheshire kasyklas lau- mas pereitos subatos naktį, 
kiama susirėmimo streikie- Streiklaužiai buvo apšaudy- 
rių su streiklaužiais. Toj.ti ir 4 jų sužeisti, 
apielinkėj dirba 4 neuniji- 
nės kasyklos su kokiu 100. STREIKIERIAI VARTO-
žmonių. Liepos 7 ir 8 d. 
streikieriai pradėjo gin
kluotis ir ruoštis išvaryti iš 
darbo skebus. Penkiolika 
trokų ginkluotų streikierių 
jau buvo pastoję streiklau
žiams kelią pereitoj pėtny- 
čioj, bet pribuvus šerifui su 
savo "depučiais", streikie
riai pasitraukė.

IŠVIJO SKEBUS Iš 
DARBO.

St. Louis, Mo. — St. Louis 
ir San Francisco geležinke
lio prezidentas Kurn čia pa
skelbė, kad streikieriai išvi
jo iš jo dirbtuvių visus ske- 
bus, grąsindami juos nulin- 
čiuoti, jei jie bandytų vėl 
grįžti darban.

CHICAGOJ SUDEGINO 
TRAUKINĮ.

Chicagos žiniomis, perei
tą pėtnyčią tenai ant Balti- 
more & Ohio gelžkelio sto
ties tapo sudegintas prekių 
vagonas, kuris stovėjo ant 
šoninių bėgių. Policija ma
no, kad tai streikierių dar
bas.

STREIKIERIAI DEPOR
TAVO SKEBUS.

Slater, Mo. — Visas šis 
miestukas randasi prakti- 
nai streikuojančių gelžke- 
liečių kontrolėj. Kompanija 
buvo atsigabenus keliasde- 
šimts streiklaužių, bet atėjo 
500 streikierių, sustabdė 
darbą, o streiklaužius suso
dino į trokus, išvežė už 
miesto ir paleidę liepė eiti 
kur kojos neša, bet atgal ne
grįžti. Kiti skebai buvo su-° _______________ I Iki VI V* » V KJUV

PRAŠO GELBĖT SOCIAL-18°^ *n\. 
REVOLIUCIONIERIUS.

Rusijos rašytojas Gorkis 
kreipėsi į francuzų rašyto
ją Anatole France prašyda
mas, kad jis panaudotų sa
vo įtekmę apgynimui social- 
revoliucionierių, kuriuos 
bolševikai rengiasi žudyt. 
Gorkis rašo:

"Rusijos socialrevoliucio- 
nierių byla Maskvoje pri
ėmė dabar tokį pobūdi, kad 
prirengus visuomenės min
tį prie žudymo žmonių, ku
rie su pasišventimu kovojo 
už paliuosavimą Rusijos 
liaudies. Gali būt, kad tams
tos žodžių autoritetingu
mas išgelbės socialistų gy
vastis."

Anatole France pas bolše
vikus stovi didelėj pagar
boj. nes jis užtaria už Rusi
ją ir paaukavo jai savo do
vaną iš Nobelio Fondo, to
dėl Gorkis ir prašo, kad jis 
tartų žodį už teisiamus 
Maskvoje socialrevoliucio- 
įierius.

i liepta važiuoti iš čia laukan. 
Paskui streikieriai apibrie- 
žė apie dirbtuvę "mirties li
niją", per kurią nepralei
džia nei vieno svetimo žmo
gaus. Kompanija kreipėsi į 
gubernatorių prašydama 
kariumenės savo "teisėms" 
orinti. Kas iš to bus, da ne
žinia.
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i Hardingas pataria baigt 
anglies streiką.

SIŪLO MAINERIAMS 
DIRBTI SENOM 

SĄLYGOM.

JA SABOTAŽĄ.
Dumont, N. J. — Strei

kuojantis gelžkeliečiai čia 
sunaikino 40 pasažierinių 
vagonų oro tarmozus (air- 
brakes). Tai esąs pirmuti
nis sabotažas šitam streike.

SUSTREIKAVO DAU
GIAU AUDĖJŲ.

Šį panedėlį Lowellyje su
streikavo Merrimack Mfg. 
Co. audinyčios darbininkai, 
kurie iki šiol da dirbo. Strei
kas kilo dėlto, kad darbinin
kai patyrė, jog nuo šio pa- 
nedėlio kompanija numuša 
jiems 20 nuošimčių algos. 
Merrimack dirbtuvėj dirbo 
2,000 darbininkų.

GELEŽINĖS PRADEDA 
GERIAU DIRBTI.

Geležies dirbtuvės apie 
Pittsburgą turi daug užsa
kymų ir naujų orderiu jau 
nelabai nori priimti. Darbą 
kiek trukdo tiktai anglių 
stoka.

MANCHESTERIO AUDĖ
JAI STREIKUOS 

TOLIAUS.
Manchester, N. H. 

susidarė piliečių komitetas,
kad suvedus audinyčių 
kompanijas su streikuojan
čiais darbininkais ir paban
džius juos sutaikyti. Amos- 
keag audinyčių kompanija 
pareiškė, kad ji sutinka sa
vo atstovus nusiųsti, bet 
algos ir valandų klausimo ji 
nesvarstysianti; tas turį 
pasilikti taip, kaip ji nusta
čiusi 3 vasario, tai yra, alga 
turi būt numušta 20 nuo
šimčių ir darbo laikas turi 

’out pailgintas nuo 48 iki 54 
valandų sąvaitėj. Streikuo
jantis audėjai todėl išleido 
pranešimą, kad jie tuomet 
neturi apie ką su kompani
jos atstovais tartis, ir tęs 
streiką toliaus. Kova darbi
ninkams labai sunki, bet jie 
pasiryžę laikytis iki galo.

POLICIJOS VIRŠININ
KAS PERŠOVĖ SKEBĄ.
Deerfieldo miestelyje, ne

toli Bostono, pereitos suba
tos naktį likos peršautas 
Daniel Leighton, kuris bu
vo nuvykęs tenai dirbti ge- 
ležkelio dirbtuvėj. Jį šovė 
patamsėj policijos viršinin
kas, kuris dabojo degtinės 
šmugelninkus ir manė, kad 
Leighton bėga su degtine. 
Kulipka pataikė jam nuga- 
ron ir jis turbut mirs.

SAKO. PENNSYLVANI-
JOJ DARBININKŲ 

STINGA.
Pennsylvanijos valstijos 

samdymo biurai praneša, 
kad kai kuriose pramonės 
šakose tenai jau pradeda 
stigti darbininkų, -šita sto
ka jaučiama daugiausia 
prie namų statymo ir ant 
farmų. Tarnautojų taip pat 
trūksta. Bedarbių yra tik
tai apie kasyklas, kur an
gliakasiai streikuoja, ir di- 
de’sniuose miestuose, kur 
yra didelių mašinšapių, nes 
tos irgi nekaip juda.

KARIUMENĖ UŽĖMĖ 
DIRBTUVES.

Illinojaus gubernatoriui 
oašaukė penkias kompani
jas valstijos milicijos gele
žinkeliečių streikui laužyt 
Chicagos ir Altono gelžke- 
ių dirbtuvės dabar yra už

imtos milicininkų ir apsta 
tytos kulkasvaidžiais. Ne
galėdama priversti darbi
ninkus eit dirbti, buržuazi
ja rodo savo iltis. Bet ka- 
riumenė ir kulkasvaidžiai 
darbo dirbtuvėse nepada
rys. Darbininkai turi tiktai 
laikytis vienybėj, o buržu
azija turės pasiduoti, nes ji 
pati darbo dirbti nemoka, o 
darbas reikalingas.

POLITIKIERIAI 
SUSIMUŠĖ.

Louisianos legislaturoje 
pereitą ketvergą susimušė 
senatorius Stewart su at
stovu Claiborne’u. Ginčas 
kilo dėl biliaus, kurį vienas 
ių inešė, o kitas pasidarba
vo, kad ji atmetus. Prieši
ninkai išdaužė vienas kitam 

'akis ii' susikruvino.

i

Tuo tarpu išrinkta komisija 
bandytų nustatyt naujas są

lygas.
Pasitaręs su savo minis- 

• teriais, šį panedėlį preziden
tas Hardingas pasišaukė 
ofisan angliakasių atstovus 
ir kompanijų agentus ir pa
tarė jiems susitarti ir pra
dėt darbą, nes miestuose 

. jau stinga anglies. Hardin
gas kalbėjo taip:

"Gerbiamieji, aš gavau ži
nių, kad jūsų derybos užsi
kirto, geriau sakant, kad 
jus bandcte taikytis tokiais 
pienais, kurie reikalaus 
daug laiko išsidirbti. Aš esu 
jums pirma sakęs, jog val
džia velytų, kad jus susitai
kytumėt tarp savęs patįs, 
nes jus geriausia savo rei
kalus suprantat. Valdžia 
jus sutaikyt negali. Ji ne
vers nei vieno žmogaus 
dirbti prieš jo norą. Ji taip
gi nevers nei vieno žmogaus 
samdyti darbininkus prieš 
samdytojo teisę turėti liuo- 
są pasirinkimą.

"Valdžia nebus partizanė. 
Bet valdžiai rupi, kad butų 
pakankamai anglies šalies 
pramonės ir transportacijos 
reikalavimams, ir kad atei
nančią žiemą piliečiai butų 
apsaugoti nuo kuro bado, 
todėl ji nori, kad kasyklose 
tuojaus prasidėtų darbas.

"Jūsų valdžia nori jums 
pagelbėt. Todėl, tokios min
ties vedamas, aš noriu pa
daryti jums sekamą pasiū
lymą: Tegul kasyklų darbi
ninkai grįžta darban tokio
mis sąlygomis, kokiomis jie 
dirbo iki pereito 31 kovo, ir 
uždarytos dabar kasyklos 
tegul tuojaus atsidaro ir te
gul darbas jose eina be jo
kios pertraukos.

"Senos darbo salvgos te
gul pasilieka galėję iki 10 
rugpiučio.

"Tuojau turi būt sudary
ta anglies komisija, kurion 
3 narius paskirs angliaka
sių unija, 3 narius darbda
viai ir 5 paskirs valdžia. Vi
si tos komisijos nutarimai 
bus galutini.

"f 30 dienu nuo šios die
nos ši komisija nustatys an
gliakasiams laikiną algą, 
kuri bus galėję iki 1 kovo, 
1923 metų.

"Jeigu iki 10 rugpiučio ši 
komisija naujos algos nega
lėtų nustatyt, tai ji turės 
teisės įsakyt, kad darbas ; 
eitų iki 31 kovo senomis są
lygomis.

"Šita komisija ištirs kiek
vieną anglies pramonės fa
zę. Ji peržiūrės, kiek išviso 
kainuoja anglies pagamini
mas ir kiek atsieina jos 
transportacija. Šitokiam ty
rinėjimui prezidentas pa
prašys Kongreso įgaliojimo 
ir paskyrimo reikalingų pi- < 
nigų." i

Pasiremiant tokio tyrinė- i 
jimo rezultatais, paskui ne
sunku butų padaryti pašto- < 
vią sutartį darbininkams su i

I

darbdaviais, sako Hardin
gas.

Angliakasių unijos pir
mininkas Lewis atsakė 
Hardingui, kad jisai nesąs 
unijos įgaliotas tokį pasiū
lymą priimti arba atmesti, 
todėl turėsiąs pirma pasi
tarti su tam tikrais unijos 
komitetais. Toks pasitari
mas busiąs šią subatą Wa- 
shingtone, ir kaip tik busią 
galima, jis tuojaus duosiąs 
Hardingui atsakymą.

Galima tikėtis, kad prezi
dento pasiūlymas bus pri
imtas, ir gali būt, kad šio 
mėnesio pabaigoje maine
riai jau pradės dirbti.

šitas pasiūlymas paliečia 
lygiai kietųjų kaip ir minkš
tųjų anelių kasyklas.

RUBSIUVIŲ DIRBTU
VĖJ RADO BRAVORĄ.

Baltimorėj blaivybės 
agentai padarė Vinco Mac
kevičiaus dirbtuvėj kratą ir 
rado 30 galionų bravorą, 
150 galionų užraugtos bro- 
gos ir 20 galionų gatavo 
munšaino. Pats Mackevi
čius prasišalino, bet jo dar
bininkai likos suimti.' Visa* 
tai atsitiko po Nr. 712 Vine 
st., kur Mackevičius iš pra
džių buvo užsidėjęs rūbų 
siuvimo dirbtuvę. Bet siu
vimo biznis jam nėjo, tai jis 
užsilipdė juodom popierom 
langus ir pradėjo varyt 
šnapsą. Sakoma, kad viri
nama broga iš jo bravoro 
taip smirdėdavo, kad kai
mynai negalėdami tos 
smarvės pakęsti ir įskundė 
valdžiai.

••

VAIKAI NORĖJO SUDE
GINT KONKURENTĄ. 
Kingsville (Kanadoj).

Čionai atvažiavo į svečius iš 
Washingtono valstijos Ed- 
die Sanderson, 10 metų am
žiaus vaikas, ir tuojaus su 
sidraugavo su maža mer
gaite. Jiedu vaikščiojo krū
voj, pirkosi ais-krymą krū
voj ir tt. Tas labai nepatiko 
kitiems vaikams ir jie susi
tarę išvedė j j girion, sukro
vė tenai laužą apie medi, 
pririšo prie jo savo konku
rentą, ir laužą uždegę pabė
go. žmonės eidami keliu iš
girdo vaiką vaitojant ir iš
gelbėjo ji, bet jo kojos buvo 
iau apdegusios.

TRAUKINIS SUDUŽO.
New Jersey valstijoj, tarp 

Camdeno ir Atlantic City 
miestų pereitą sąvaitę nu
šoko nuo bėgių Philadelphi- 
. os ekspresas ir keli vago
nai nusirito nuo kelio. Ne- 
aimėj 7 žmonės buvo už
mušti ir apie 75 sužeisti.

DVI PARAS PLAUKĖ 
ANT BAČKOS.

šį panedėlį Porto Rico 
pakraštin išplaukė ant tuš
čios bačkos žmogus vardu 
Alfredo Mandoza, kuris pe
reitoj subatoj išplaukė su 
septyniais kitais ant jūrių 
ir jų laivas ant jūrių apvir
to aukštyn kojomis. Mendo- 
za sakosi nusitvėręs už tuš
čios bačkos ir po dviejų pa
rų išplaukęs ant kranto.
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KODĖL LIETUVOS 
SEIMAS NENORI MIRTI?

Šituo klausimu drg. St. 
Kairys "Naujienose

"Juo St. Seimas 
kiną liūdnas savo 
visuomenė dažniau 
priminti, kad 
daiktui turi būt galas. Negali
ma perdaug kaltinti visuome
nės dėl nemandagumo. ’Za- 
krastijonų’ Seimas per du su
virs um savo buvimo metu spė
jo pasirodyti prieš publiką vi
sais savo frontais, dekoruotas 
demagoginiais barškalais ir 
visai plikas, ir dabar visiems j 
aišku, kad iš jo, kaip iš ožio, 
nieko nebetenka laukti. Paga
lios paseno.

"Senovės išmintis sako, kad I 
reikia mokėti laiku numirti. | 
Reikia 
apie tai 
liaudis, 
romėnų 
musų krikščioniškasai Sei
mas? Gal ir norėtų jau, tik 
negi galima nutraukti savo 
gyvasties siūlo, nebaigus bent 
būtiniausių darbų. Ir mūsiš
kis seimas dar nėra atlikęs 
svarbiausio savo uždavinio, — 
nėra priėmęs Lietuvos konsti
tucijos Įstatymo. To savo už
davinio neatlikęs, jis negali 
pasileisti.”
Bet kodėl Seimas negali 

priimti konstitucijos? Juk 
jos projektas pradėta ga
minti tuojaus, kaip tik Sei
mas susirinko, ir šių metų 
pradžioje buvo pradėtas jau 
svarstyti. Kodėl tad iki šiol 
negali jo'priimti ?

Priimti negali dėlto, kad 
frakcijos negali susitaikyt 
dėl pamatinių principų. Su
sirinkę Seiman zakristijo
nai ir kitokie kunigų paka
likai norėtų tokios konsti-j 
tucijos, kuri tiktų klerika
lams ir buržuazijai; social
demokratai ir liaudininkai j 
klerikalams priešingi, 
matiniai klausimai, dėl ku
rių eina imtynės, esą 
kantįs:

"Ar reikia Lietuvai atskirai 
renkamo prezidento ir kurios 
turėtų būti jo teisės; ar bus 
Lietuvoje bažnyčia ‘atskirta, 
nuo valstybės ir mokykla nuo 
bažnyčios, ar ne; kokiuo budu 
turi būt suorganizuotas Lietu
vos gynimas, visuotinojo ap
siginklavimo pamatais ar nuo
latinė armija; ar konstitucija 
panaikins mirties bausmę, ar 
ne. Be paminėtųjų klausimų j 
socialdemokratai reikalauja, i 
kad Lietuvos konstitucija ap-l 
saugotų darbo teises maž
daug toje dvasioje, kaip tas 
yra padaryta Vokiečių konsti
tucijoj.”

Turėdami Seime didžiu
mą balsų, klerikalai butų 
galėję pravesti savo pienus 
nepaisant opozicijos. Taigi 
socialdemokratai ir liaudi
ninkai, nenorėdami būt dėl 
klerikalų konstitucijos at
sakomybėj, pareiškė dėl jos 
savo protestą ir apleido Sei
mą. Žydų, lenkų ir vokiečių 
atstovai pasitraukė iš kleri- 
kališkojo Seimo dėl kitokių 
priežasčių. Drg. Kairys sa
ko:

"Vadinasi, svarstant konsti
tuciją, Seime pasiliko vieni vaitoja varginami visokio- 
krikščionys. Pasiliko ir susi- mis ”stuikomis” ir "rekvizi- 
durnojo: ar eiti vieniems ir to- rijomis”, ir dabar krikščio- 
liau, ar j ieškoti susipratimo nių ministerių kabinetas 
bent su kai kuriais, bent kai- padavė Seimui sumanymą 
kuriais klausimais. apkrauti ūkininkus naujais

"Dūmoja krikščionys jau mokesčiais.
antras mėnuo, o šalis ima vis Vis tai krikščionių suma- 
labiau pykti, kam Seimas galo nymai ir darbai.
sau nepasidaro. ’ Bet pasiklausykit, ką ra-
Bet šiomis dienomis buvo so jų laikraščiai, o išgirsite, 

žinių, kad su žydais jau su- kad už visa tai yra kalti žy

priims konstituciją nepai
sydami kitų sroviu pro
testo.

” rašo: 
toliaus vil- 
dienas, tuo 

jam ima 
kiekvienam

skubintis mirti, jei 
primena pati motina- 
Delko nenori pasekti 
išmintingo patarimo 

krikščioniškasai

Pa

se-

KOMUNISTŲ AGITACIJA 
PRIEŠ ŽYDUS.

Amerikos rubsiuviai turi 
stiprią organizaciją, kuriai 
vadovauja žydai socialistai. 
Lietuvių komunistams tas 
labai nepatinka. Jie labai 
norėtų, kad rubsiuvių uni
ja butų jų kontrolėj. Tuo 
tikslu jie pradėjo varyti 
juodašimtišką agitaci ją
prieš žydus. Žydai esą suk
čiai, išnaudotojai, ir 
reikią mesti laukan iš uni
jos valdybos.

Nurodęs, kad šitokią agi
taciją prieš žydus vedė tik
tai caro popai ir juodašim
čiai, rubsiuvių organas 

į Darbas” sako:
j "Bet kas reikia pasakyti 

apie darbininkus, apie unijos 
narius ir net 'vadus*, kurie 

[ pradeda eiti šventiko Illiodoro, 
Puriškevičiaus arba Dubrovi- 
no pėdomis! Kas reikia pasa
kyti apie darbininkus, kurie 
skaito save trečiojo interna
cionalo arba pramoniečių uni
jos nariais, o varo darbą, tin
kantį tik Illiodorui arba Du- 
brovinui!

"Mūsiškiai juodašimčiai, 
tiesa, stengiasi įrodyti, kad jie 
ne be pamato nepatenkinti žy
dais. Girdi, žydai išnaudoja 
lietuvius.

I "Ar taip? Ar ištikro žydai, 
Amalgameitų unijos nariai, iš
naudoja Lietuvius Amalga- 
meitus ?

"Lietuviai Amalgameitai 
moka unijai duokles. Na, o žy
dai — ar jie duoklių nemoka? 

"Tiesa, nelabai senai rinkta 
aukos iš musų unijos narių, 
idant įsigijus savą namą. 

Į šiandien Nfew Yorko organi- 
i zacija turi savo namą Broo- 

kiyne. Insigyta tas namas žy
dų, italų, rusų ir lenkų rub
siuvių pinigais. Lietuviai ne
prisidėjo. O vienok jie jau nu
tarė parkelti lokalu 54 ir 58 
darbuotojų ofisą į Amalgamei
tų namą. Tai kaip — ar žydai 
išnaudos lietuvius, ar, rasi, 
greičiau lietuviai išnaudos ki
tų tautų darbininkus?”

Šitie agitatoriai turėtų 
neužmiršti, kad Trockis ir
gi žydas, o vis dėlto jie gal
vas už jį guldo.

juos

KAIP JIE MULKINA 
ŽMONES.

i "Keleivio” skaitytojai ge
rai žino, kaip Lietuvos kle
rikalai apgavo žmones laike 
rinkimų Į Steigiamąjį' Sei
mą; prieš rinkimus jie ža
dėjo valstiečiams išdalyti 
visus dvarus be jokio atly
ginimo, o po rinkimų pusę 
dvarų žemės paliko dvarpo
niams, o kitą pusę atidavė 
klioštoriams ir klebonijoms. 
Negana to, tie patįs kleri
kalai, kurie vadina save 
"krikščionimis demokra
tais”, įvedė karės stovi, už
draudė darbininkams susi
rinkimus, panaikino spau
dos ir žodžio laisvę, ir pave
dė visą kraštą savo komen
dantų sauvalei. Ūkininkai

gi taikyta: jiems prižadėta 
duoti atskirą ministeriją 
Lietuvos kabinete, ir jų at
stovai vėl grįžo Seiman. 
Taigi labai galimas daiktas, 
kad susilaukę žydų, klerika
lai pasidarys drąsesni ir

rašo krikščioniu 
(N. 23) "Vienybė”:

"Kuomet socialistai ir žy
dai Seime balsavo, kad uždėti 
ant ūkininkų tokius didžius 
mokesnius, pažiūrėkite, ką da
rė socialistiškai laisvamaniš
kos valstiečių sąjungos atsto- '■arė pripažinti Lietuvą d 
vai. Gal jus mislijate, kad vai 
stiečių sąjungos atstovai, __ r
levai puolė ginti ūkininkų rei-J‘2iu£° Šitą žinią gavusi, 
kalus. Taip jie puola, kaip le- kartu su Lietuva džiaugiasi 
vai Seime, bet vien tik tuomet, p1* visa lietuvių išeivija. II- 
kada reikia tikėjimą griauti, įgai Jauktasai žodis tartas, 
bedievystę paremti. 0 kada.Galiūnų protai ir širdys pa
čia reikėjo ginti ūkininku rei- lenktos. Nesenai atbudu-

organas
rn-ujua-a— ------sesesn 'nu ■

Lietuva laimėjo. ilaiku ir Amerikos pripaž':’
(Prisiųsta.)

Ambasadorių Taryba — 
taigi didžiųjų valstybių bal
sas, išskyrus Amerika, nu- 

‘ h
____Į jure. Senai taip besidžiaugė 
kaip dausų Lietuva, kaip pra-

lenktos. Nesenai atbudu-
kalus, tai valstiečiu sąjungos sios, bet rimtos ir patvarios 
atstovai Seime nei piršto ne
pajudino.

”0 vienok yra tokių avinų 
neišmanėlių ūkininkų, kurie 
baisavo už socialistus ir vals
tiečių sąjungos atstovus, ir 
juos išrinko į Seimą ant savo 
pačių sprando, ir palaiko jų 
laikraščius 'Lietuvos Ukinin-............... _____ ______
ką’, 'Lietuvos žinias' ir ’So- j bus jau žymiai palengvinta, 
cialdemokratą’. Oi mulkiai .'Bus dar vargu ir kliūčių,
mulkiai, kada atsidarys jūsų Į bet tos kliūtys bus jau leng- 
akys.” viau nugalimos. Turėdami

tautos pastangos pagerbtos 
j ir pripažintos.

Griuvo paskutinė tvirto- 
”ė stovėjusi mums ant kelio 

į prie musų pilnos laisvės ir 
gerbūvio. Tolimesnės musų 
oirmraeigos niekas nebesu
laikys. Toji tautos eiga pir- 

imvn prie savo tikslų dabar

nimo.
Visos musų tautos susi

pratimas ir savygarba, be- 
abejo, turės žymiai pakuti, 
o podraug su tuo padidės 
jausmas atsakomybės prieš 
pasaulio kultūrą ir civiliza
ciją.

Galutinai stojome laisvų 
ir kultūringų tautiveilėn. Ir 
turėsime Įrodyti . pasauliui, 
kad tos vietos verti esame. 
Paaiškės, reikalas didesnės 
vienybės ir lietuviško soli
darumo. Juk jeigu visi kiti, 
mus pripažįsta ir pagerbia, 
tai aišku, kad mes juo la
biau savo sali turime prijia- 
žinti ir laikyti pagarboje.

Tai šitaip kalba krikščio-i<ia.bar_. ^veik viso pasaulio
uis, tie didžiausi šmugel- 
□inkai ir žmonių mulkinto
jai. Savo darbus jie suver
čia socialistams, o patįs de
dasi žmonių gynėjais. Di
desnio žmonių mulkinimo 
negalima nei Įsivaizdinti.

NESUPRANTA AMERI
KOS LAIKRAŠČIU.

Kauniškė "Lietuva” ai
manuoja, kad jie, Lietuvos 
veikėjai, negali suprasti ne
tik Amerikos, bet nei Ame
rikoj pagyvenusių lietuvių, 
nei jų laikraščių. Girdi: • 

"Nepažįstame mes ir daž
nai nesusiprantamc su musų 
’amerikontais’, kurie dešimt
metį — kitą Amerikoje pabu
vę nebemoka nekartą, tėvy
nėn grįžę, prisitaikinti prie 
musu toli netobulių santykių. 
Nepažįstame ne dėlto, kad ne
norėtume I Priešingai, musų 
redakcijos gauna Amerikos 
lietuvių laikraščius — milži
nus, .redaktoriai pavarto, pa
varto juos ir deda Į šąli: nei 
verstis jais nemoka, kaž ko
kie navatni, svetimi.”
Bet Lietuvos kaimiečiams, 

darbo žmonėms, amerikie
čių laikraščiai nėra nei na
vatni, nei svetimi. Jie mėgs
ta musų laikraščius daug 
geriau, negu Lietuvos.

AR NEBUS TIK ANTRA 
ČENSTAKAVA?

”Karys” (N. 25) praneša, 
kad Prienuose nežinomas 
ragis išplėšė bažnyčią. Gir
di:

"Vagis, kuris įlindęs pro 
langą i zakristijos priemenai
tę, rado ten raktą ir atsiraki
no bažnyčios duris. Išplėšęs 
didžiojo altoriaus cimborijos 
dureles, paėmė dideli sidabri
nį indą, kur buvo švenčiau
sias, kryžių ir nuo altoriaus 
ranku plaunamąjį indelį.”
Taip buvo anais metais ir 

lenkų Čenstakavo], kur li
kos apiplėštas "stebuklin
gas” panelės švenčiausios' 
paveikslas ir kitokios bran
genybės išneštos. Dėl šitos 
vagystės kunigai tuomet 
kaltino "bedievius”, bet vė
liaus paaiškėjo, kad tai pa
ties kunigo Macocho dar
bas.

Kas gali užginčyt, kad ne 
tas pats yra Prienuose?

GĄSDINA GELžKELIE- 
ČIUS KARIUMENE.
Kapitalistų spauda gąsdi

na streikuojančius gelžke- 
liečius kariumene. Ant pir
mutinių puslapių didelėmis 
raidėmis skelbiama, kad vi
sose valstijose gubernato
riai žada duoti dirbtuvėms? 
apsaugos ir kareiviai visut 
esą laikomi gatavi ant pir- 
fmo pasaukimo. Kitaip sa
kant, kapitalistų valdžia 
yra pasiryžusi eiti skebams

dai ir socialistai. Tik žydai 
ir socialistai kraują, ant 
žmonių baisius mokesčius ir 
griauja jų tikėjimą, o krikš
čionis demokratai tiktai gi
ną žmones nuo bedievių. pagalbą ir mušti organi-

Štai, pasiklausykit, ką zuotus darbininkus.

nripažimmą, mes turėsime 
daugiau paramos pasaulio 
oniniioje musų teisėtiems 
reikalavimams. Jeigu mes, 
anot jų, turime jau teisę 
laisvai gyvuoti, tai mes juk 
negalime gyvuoti be širdies, 
l.e Vilniaus. Jeigu musų 
kraštas turi teise plėtoties 
ekonominiai, tai kas begalė
tu nepripažinti mums ir 
Klaipėdos uosto, kuris yra 
musų pašonėje, pačioje ėt- 
nografinės Lietuvos terito
rijoje. Ir štai jau vien tais 
dviem svarbiausiais musų 
reikalais musu kova žymiai 
palengvės.

Išeivijai skaudu buvo, kad j 
didžioji Amerikos' respubli-1 
ka, su kuria arti milijonas.

SVEIKINA DĖL PRI- 
' PAŽINIMO.

Washington, liepos 5 d.— 
Sąryšyje su Ambasadorių 
konferencijos nutarimu pri
pažinti Lietuvą de jure, va- 
kar atsilankė pas Lietuvos 
atstovą su oficialiu vizitu 
Latvių atstovas, p. C. L. 
Sęva su savo sekretorium, 
reikšdami Lietuvos atstovui 
savo pasveikinimo dėl Lie
tuvos susilaukto pripaži
nimo. — (Elta.) v

LIETUVOS ŠAULIŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Washington, liepos 5 d.— 
P želio pabaigoj ir liepos 
piadžioj Įvyko Kaune vi
suotinas šaulių burių suva
žiavimas. Nuo paskutinojo 
Šaulių suvažiavimo per pa
staruosius dvejus metus or
ganizacija žymiai išaugo.

STIPENDIJOS LIETU
VIAMS PRAHOS UNI

VERSITETE.

Tik ubagai ir kareiviai.
kaip ir patįs komunistai. 
Mes turim surasti būdų 

• įvesti ją Europon išnaujo. 
Dabar ji gyvena nepaken
čiamoj tironijoj.

"Dabar Rusija padarė ant 
manęs tokį įspūdį, kad te
nai yra nesuskaitoma galy
bė kareivių ir nesuskaitoma 
galybe ubagų. Man teko bū
ti Rusijoj, prie caro valdžios 
ir revoliucijos metu, bet aš 
niekad nejaučiau tenai taip 
stipraus militarizmo, kaip 
dabar.

"Tai yra militarinė vals
tybė, be jokios politinės 
laisvės. Valdžia kelių fana
tikų rankose. Aš maniau, 
kad aš rasiu ją dapildyta 
naujais darbininkų atsto
vais, bet aš radau tą pačią 
senujii dogmatikų grupę, 
žmonės yra aiškiai nusista
tę prieš valdžią.

"Tą dieną, kuomet mes 
atvykom Maskvon, mes ra
dom suorganizuotą prieš 
mus demonstraciją. Bet ji 
buvo labai neskaitlinga, ir 
iš visko buvo aišku, kad tai 
grynas komunistų padaras. 
Apie stotį buvo susirinkę 
tūkstančiai žmonių, bet de
monstracijoj jie nedalyva- . 
vo. Priešingai, kada minia 
mane pamatė, ji pradėjo 
ploti rankomis ir šaukti 
"ura”. Ji sveikino mane ne- 
c.elto, kad aš Vandervelde, 
bet dėlto, kad aš atvažiavau 
ginti politinių kalinių, ku
riuos valdžia yra pasiryžus 
nužudyt. Vadinasi* žmonės 
stoja už tuos, kurie eina 
prieš valdžią.”

Ubagai ir kareiviai, tai 
viskas, ką Rusijoj šiandien 
galima matyt, sako Belgi
jos socialistų vadas Van
dervelde, kuris buvo nuva
žiavęs Maskvon socialrevo- 
liucionierių ginti.

"Mes apleidome Maskvą, 
nes nebuvo jokio išrokavi- 
mo tenai būti. Tasai vadi
namas teismas, priėji kuri 
mes gynėm socialrevoliucio- 
nieriūš, nebuvo joks teis
mas, bet politinių sąlygą 
padaras.”

Taip Vandervelde išsi
reiškė apie-tą bylą, prie ku
rios jis buvo pakviestas su 
dviem kitais tarptautiniais 
socialistais, Liebknechtu ir 
Resenfeldu.

”Mes apleidom Maskvą 
dėl dviejų priežasčių.” kal
bėjo Vandervelde Bostono 
"Globė” reporteriui. "Visų 
pirma, to prašė patįs kalti
namieji, nes musų tenai bu
vimas, jie sakė, galėtų pri
duoti 
taisyklingumo 
kurios i “ 
Antras dalykas,, mes netu
rėjome tenai mažiausio pa
mato, kuriuo mes buvom 
siunčiami Maskvon.

"Komunistų, teismas pa
reiškė, kad Berlino sutartis, 
kuria pasiremiant mes bu
vom Maskvon nusiųsti, jam 
neturinti jokios reikšmės.

"Nors mes iš pirmos die
nos persitikrinom, kad juo
kinga 
vadinti tc-ismu. tečiaus 
išbuvome . Maskvoje 4 
vaites.

"Pareiškus mums, 
mes norim išvažiuoti, 
džia negalėjo surasti mums 
vietų traukiniuose. Jie tie
siog trukdė musų išvažiavi
mą. norėdami išbandyti, ar 
negalės per mus užmegsti 
santykių su vakarų Euro
pos socialistais. \

"Patyrę, kad vietų trau
kiniuose mums nesuranda, 
mes užsklarėm savo kamba
riuose ir pertraukėm visus 
santykius su komunistais, 
kartu atsisakydami ir val
gyt jų maistą.”

Apskelbus jiems bado 
streiką, komunistai tuojaus 
surado jiems vietų trauki
niuose ir davė leidimą išva
žiuoti. Kalbėdamas apie 
Įgytus Rusijoj Įspūdžius, 
Vandervelde sako toliaus:

”Leninas turbut jau ne
bevaldys Rusijos. Nėra jo
kių ženklų, kad jis galėtų 
gyventi. Maskvos valdžia 
laikėsi krūvoje tiktai ačiū 
jam, bet kas atsitiks dabar, 
sunku pasakyt. Aš tik tiek 
įsitikinau, kad monarchija 
Rusijoj jau nebeatgis.

”Tenai lengvai gali išsi- 
vystyt karinė diktatūra su 
Trockiu priešaky, nors ko
munistai Trockiu tiek nepa
sitiki, kad vargiai jie leis ; 
jam didinti savo galybę, ku
ri ir dabar jau yra pusėti
nai didelė. Jis yra apsisupęs 
buvusiais caro karininkais 
ir laikomas jų augštoj pa
garboj. Kas sykis jis darosi 
ris didesnis ir didesnis , dik
tatorius.

”Jisai prirašo ištisas skil
tis karštų revoliucinių 
straipsnių, bet jis elgiasi 
kaip tikras reakcininkas. 
Komunistai nužiūri ji bona- 
partistiniuosė palinkimuo
se, ir tas yra labai galimas 
dalykas.

"Kiek aš patyriau, jis su 
Leninu niekuomet nesutik
davo, ir Leninas visuomet 
ji sulaikydavo. Kas bus da
bar, kuomet Leninas neteko 
pajėgų ir vargiai atsigaus, 
sunku pasakyt.

"Ekstremistai yra suvar
žyti ta aplinkybe, kad Rusi
jai būtinai reikia susisiekti 
su Europa; viduriniai vei
kiausia laikysis dabartinio 
■avo nusistatymo. j

"Rusiją dabar skiria nuo monstravus Įvairiose lietu- 
Europos lygai blokada, vių kolonijose Amerikoje.

komunistų teismui 
» išvaizdos, 

tikrybėje nebuvo.

butų šitą komediją 
mes 
są-

»
kad 
vai-

lietuvių surišo savo likimą,1 Anot čekų sostinės Prahos 
ligšiol nebuvo suteikusi Lie-; universiteto profesoriaus
tuvai pripažinimo. Vienatį-: Smetanka, Vytauto laikais 
nė matomoji kliūtis ligšiol: Prahos universitete buvę JO 
buvo ta, kad aliantai neno- ■ stipendijų lietuviams siu
vėjo Lietuvos, pripažinti.' dentams. Čekai žada ir da • 
Tai kliūčiai dabar prany- bar skirti lietuviams tiek 
kus, galima tikėties greitu stipendijų. — (Elta.)

Kunigas Delorme 
pripažintas “bepročiu”.

mobiliu j e detektyvai randa 
kraujo ir revolveri. Kunigą 
suima ir pasirodo, kad'jis 
yra kaltininkas. Prieš nužu
dymą, jis apdraudė savo 
pusbroli ant ‘825,000, ir po- 
pieras padarė taip, kad ap- 

' jos vardą. Sulyg Įstatymų, drauda liktų jam. Tas irgi 
beprotis už savo darbus ne-, parodo ne jo beprotystę, bet 
atsako, todėl ir kunigas De- gudrumą. Ir kada viskas iš- 
lorme nebus teisiamas kai-1 
po žmogžudys, bet bus už
darytas i beprotnami. Pra
eis keliatas metų, ir vėl 
bus galima pripažinti, kad 
jis sveikas, ir tuomet gali
ma bus Jį išleisti.

Pakol kun. Delorme nebu
vo papildęs piktadarystės, 
iis buvo skaitomas išmintin
giausiu katalikų kunigu 
Montreale. Jisai organizavo į 
katalikus, jisai mokino jubs 
ir vadovavo jų organizaci
joms. Jis turėjo plačią pa
žintį su valdininkais ir šiaip 
augštos kilmės žmonėmis; 
jisai rengdavo jiems puotas 
ir lankvdhavosi pas juos ant 
pokilių; jis lošdavo su jais 
kortomis, gerdavo, valgy*- 
davo ir šokdavo. Jis saky
davo prakalbas, rašydavo 
straipsnius Į laikraščius, ir 
visuomet pas jį matėsi dide
lis jėzuito gudrumas. Jei 
butų tuomet kas pasakęs, 
kad kun. Delorme yra be- 
orotis, tai toks žmogus bu
tų buvęs visų išjuoktas. Ka
da mirė nužudytojo Raulo 
Delormės tėvas, tai kunigas 
Delorme, kaipo rimtas ir iš
mintingas pusbrolis, buvo 
paskirtas jo turtų globėju. 
Ir giminės ir svetimi — visi 
skaitė kunigą Delormę svei
ko' proto žmogumi.

Bet štai, vieną rytą at

Katalikų kunigas Delor
me, kuris nužudė dėl pini
gų savo pusbroli, likos pri
pažintas "bepročiu”. To no
rėjo katalikų dvasiškija ir 
artimi jo draugai, kad iš
gelbėjus jo kaili ir dvasiški-

rina Į aikštę, kunigo gynė
jai staiga pradeda sakyti, 
kad jis... "nepilno proto!”

Kuogi jie remia šitą tvir
tinimą? Ogi tuo, kad atga
bentas teisman jisai užsilai
ko šaltai, tartum visai ne
paisytų, kas atsitiko. Be to. 
kada pasklydo pirmu kartu 
žinios, kad jo automobiliu- 
je rado kraujo, jisai tuo- 

Ijaus pasikvietė laikraš
čių reporterius ir pradė
jo grūmoti jiems, kad jie 
šitokių dalykų nerašinėtų, 
nes jis turis didelės Įtakos 
laikraščiuose, ir galįs visus 
reporterius prašalinti iš 
vietų. Pavyzdžiui, "La Pres- 
se” reporteriui Arcand’ui 
jis pasakė: "Aš uždraudžiu 
tau apie tai rašyti, ir jei tu 
nesiliausi, aš pašauksiu ta
vo darbdavius. Neužmiršk, 
kad čia reikalą turi su kuni
gu; neužmiršk jo sutonos, 
neužmiršk bažnyčios!” To
liau, kun. Delorme kreipėsi 
telefonu j prokurorą ir tei
ravosi, kaip sustabdyti jo 
"šmeižikus”.

Iš visų šitų kun. Delormės 
žingsnių jo gynėjai daro iš
vedimą, kad jis "nepilno 
proto”. Ir prisaikintujų 
suolas, kuris susidėjo iš vie
nų beveik katalikų, pripaži
no, kad Delorme tikrai yra 
"pamišėlis”.

į

LACL Oteli, IJ

randa žmonės nužudytą ku- Tai yra komedija, . dau- 
nigo pusbrolį. Kunigo auto-jgiau nieko.

Ar išnyks Amerikos 
lietuviai?t

Paskelbtas . imigracijos 
vyriausybės AVashingtone 
raportas parėdo/ kad per 9 
pastaruosius mėnesius Ame
rikon atkeliavo išviso 241,- 
644 ateiviai, o iškeliavo 
160,918. Lietuvių per šitą 
laikotarpį išvažiavo 3,721, o 
atvažiavo tiktai 1,133. Taigi 
Į 9 mėnesius musų išeivijos 
skaičius Amerikoje suma
žėjo 2,588 žmonėmis.

Jei daleisime, kad ir to
liaus taip eis, tai už 20 me
tų Amerikos lietuvių skai
čius nupuls apie 68,800 dėl 
sumažėjusios imigracijos ir 
apie 50 procentų išmirs; o 
kadangi čia gimusių ir au
gusių didžiuma suameriko- 
nėja, tai už 20 metų nedaug 
kas iš Amerikos lietuvių be
liks.

Jau ir šiandien tautinis^ 
lietuvių judėjimas Ameri
koje kur kas silpnesnis, ne
gu jis buvo keliatas metų 
atgal. Organizacijos ' eina 
silpnyn, "lietuviška dvasia” 
puola. Atsiminkit, kbkie gy
vi buvo S.L.A. seimai keli 
metai atgal! Jie sujudinda
vo visas kolonijas! O.šian
dien jau niekaę jais ir 
Įdomauja. Arba kokios 
darbščios buvo TMD.,.LSS., 
LMPS. ir kitos musų orga- 
rizacijos. O 'kur jos yra 
šiandien? . ‘ v

Praeis keliolika metų, ir 
iš Amerikos lietuvių nekas 
beliks, jei imigracija nepa
didės.

z

f

LIETUVIŲ TEATRO 
BENDROVĖ IŠVAŽIA

VO LIETUVON.
Washington, liepos 5 d. — 

Šiomis dienomis išvažiavo 
Lietuvon Amerikos Lietu
vių "Teatro Bendrovės” at
stovai, išsiveždami su sa
vim nemaža paveikslų iš 
Amerikos lietuvių gyveni
mo. Grįždami Amerikon jie 
žada parvežti Lietuvos 
vaizdų, kad paskui juos de
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DETROIT, MICH. 
Gdežkelių dirbtuvių darbi* 

ninku streikas.
Kaip visur, taip ir Detro

ite nuo 1 d. liepos sustreika
vo gelež kelių dirbtuvių dar
bininkai. Streiko priežastis 
— numušimas darbinin
kams algų.

1 d. liepos, 10 vai. ryte 
2000 darbininkų apleido šias 
dirbtuves: Pere Marąuette, 
Wabash ir Grand Trunk. 
Michigan Centrai dirbtuvė
se 1600 darbininkų kol-kas 
dar pasiliko prie darbo.

Darbininkams ir ligšiol 
buvo mokamos vergiškos 
algos, iš kurių jie vos tik 
galėjo prasimaitinti. Numu- 
šus algas, darbininkams ki
tokio išėjimo neliko, kaip 
tik apskelbt kovą geležke- 
lių magnatams.

Išėjus darbininkams j 
streiką, kompanijos tuojaus 
paleido savo agentus po 
gatves j ieškoti streiklaužių. 
Ypač daug tų agentų sukio
jasi apie Wayne st., kur 
randasi darbo biurai ir kur 
išalkusi bedarbių armija 
jieško sau užsiėmimo. Sako
ma, kad agentai kalbinėja 
žmones streiklaužiaut ir 
palei Michigan Centrai sto
tį, siūlydami net po 7 dole
rius į dieną. Kompanijos 
nesigaili mėtyti pinigus 
streiklaužių samdymui, kad 
sulaužius streiką ir paver
gus darbininkus.

Patariu Detroito ir visų 
Suvienytų Valstijų lietu
viams darbininkams saugo
tis tų agentų ir neiti už jo
kius pinigus streiklaužiauti. 
Kurie šitoj sunkioj darbi
ninkų su kapitalistais kovoj 
eitų gelbėti kapitalistams, 
tie amžinai prasižengtų 
prieš darbininkų reikalus ir 
butų skaitomi šašais ant 
darbininkų kūno.

Detroito darbininkai* ma
žai interesuojasi savo orga
nizacijomis arba unijomis. 
Gyvenant Chicagoj man te
ko pastebėti daug didesni 
darbininkų palinkimą prie 
unijų, negu Detroite. Todėl 
Chicagoj ir unijiniu darbu 
nesulyginamai yra daugiau, 
negu Fordo sostinėj. Dir
bantieji Fordo , dirbtuvėse 
darbininkai yra labai Įsiti
kėję i Fordo sistemą ir apie 
unijas nenori nei kalbėti, 
nes Fordas moka keliai; 
centais daugiau, negu kitos 
dirbtuvės. Neorgariizuo- 
zuotiems darbininkams ka
pitalistai gali apkapoti al
gas, kada tik nori. Netru
kus gali tą padaryti ir 
Fordas. ♦ * #

Detroite yra tokių lietu
vių darbininkų, kurie, kad 
ir' nemokėdami angliškai 
skaityti, išsirašo kapitalistų 
dienraščius, kuriuose apart 
apskelbimų ir visokių bala
laikų nieko naudingo nėra. 
Tai yra tikri kapitalistiniai 
šlamštai, kurių susipratę 
darbininkai neprivalėtų im
ti nei Į rankas.

Jeigu interesuojatės an
gliškais laikraščiais, tai iš
sirašykite arba nusipirkite 
darbininkiškus, kaip tai In- 
dustrial Solidarity ir kitus, 
kuriuos galima gaut po nu
meriu 3420 Michigan Avė. 
ir ant kampo Michigan Avė. 
ir 1-mos gatvės.

P. Martmkaitis.

giją pravardžiuoja "Lietu
vos šunų ir kalių susaide”. 
Žinoma, draugija tokius ne- 
braustaburnius fanatikus 
galėtų patraukti teisman, 
bet, anot žmonių priežodžio, 
su durnu du turgu, su pliku 
nėr ką peštis.

Skaitytojas.

MONTELLO, MASS. 
Jakavonienė kaltinama dėl 

bandymo nužudyti savo 
vaikus.

Marė Jakavonienė, 30 
metų amžiaus lietuvė, kuri 
gyvena su savo šeimyna po 
Nr. 13 Canton st., buvo 
areštuota ir kaltinama pa
sikėsinimu nužudyti savo 
vaikus: 8 metų sūnų ir 1 
metų dukterį. Prie kaltės ji 
neprisipažino, todėl buvo 
pastatyta po $2,000 kauci
jos iki teismas ištirs 'da
lyką.

Policmanas Reagan, ku
ris Jakavonienę areštavo, 
klausinėjo apie ją pas kai
mynus • ir sako, kad kaimy
nai liudija, jog visą naktį 
Jakavonienė buvusi girta. 
Jos vyras,'A. Jakavonis, po- 
licmano akyvaizdoj pasa
kęs,. kad ji norėjusi vaikus 
nužudyti. Jis sakosi nedė
toj buvęs su ja nuėjęs ,į 
svečius po Nr. 27 Intervale 
st., ir apie vidurnakti nu
siuntęs ją namo pažiūrėti 
vaikų. Ji parėjo namo, bet 
vėliaus vėl sugrįžo ant In
tervale gatvės ir pasakė, 
kad vaikus paguldžius 
lovon.

Vėliaus, kada Jakavonis 
parėjo namo, jis rado buri 
susirinkusių kaimynų ir 
vaikai buvo jau be žado. 
Gazas buvo atsuktas ir mie
gamas kambarys buvo pil
nas nuodingų dujų. Jakavo
nienė užginčija, kad ji tyčia 
gazą atsuko.

Tai vienas atsitikimas. 0 
dabar pasiklausykit kito. L. 
Paikauskas, kuris jrvveno 
po Nr. 11 Banks st., prisigė
ręs munšaino staiga sukrei- 
zavojo” ir uždegęs savo na
mus pabėgo per laukus vien
marškinis ir be kepurės. Po
licija dabar jo jieško po vi
są Brocktoną ir apielinki- 
nes girias. Apie tai rašo an
glų laikraščiai. Palkauskie- 
nė sako, kad ji ant savo vy
ro nenykstanti ir mielai pri- 
imsianti jį atgal, kad jis su
grįžtų.

Tai vis munšaino vaisiai. 
Korespondentas. '

PITTSFIELD, MASS. 
Katalikai nepraustaburniai.

Pittsfielde lietuvių tarpe 
viešpatauja didelis tamsu
mas. Progreso ir laisvesnių 
laikraščių tamsunai bijo iš 
tolo.

Būrelis progresyvių lietu
vių čia sutvėrė laisvą drau
giją po vardu Lietuvos Sū
nų ir Dukterų. Fanatikai, 
šėlsta iš piktumo ir šią drau

CLEVELAND, OHIO.
"Išbadėjusių” rusų šel

pimas.
Clevelando lietuvės mote- 

rįs labai užsiėmusios šelpi
mu "išbadėjusių” rusų. Ren
gia prakalbas, kviečia kal
bėtojus, renka aukas'— žo
džiu sakant, varo "miela- 
širdingą” darbą visu platu
mu. Kalbėtojai nupiešia ba
daujančių rusų nelaimingą 
padėtį ir ragina žmones au
kauti jų sušelpimui kiek iš
galint. Buvo ir tokių kalbė
tojų, ką ragino, kad kiek
viena lietuvių šeitnyna pri
siimtų išmaitinti bent po 
vieną rusą baduolį.

Išbadėjusių rusų yra ne
tik Rusijoj, bet ir Clevelan- 
de jų pilna. Todėl "miela- 
širdingos” musų moterėlės 
prisiėmė tuos "baduolius” 
ant burdo ir maitina juos. 
Bet šitokiam rusų "šelpi
mui” yra labai priešingi tų 
moterėlių tikrieji vyrai, nes 
"išbadėję” rusai burdingie- 
riai suėdė viską, net ir mo
terų meilę.

čia žmonės kalba, kad*jei
gu rusai yra "šelpiami” 
Clevelande, tai ir surinktos 
rusų šelpimui aukos palieka 
Clevelande.

Nukentėjęs.

LAVVRENCE, MASS.
Ketvirtos dienos liepos 

paroda.
4 d. liepos miesto valdyba 

pirmu kartu šio miesto is
torijoj surengė tarptautinę 
parodą. Tuo tikslu ji atsi
šaukė į visas šiame mieste 
gyvenančias tautas, kvie
čiant jas dalyvauti parodoj. 
Lietuviai irgi buvo pa
kviesti.

Kitos tautos, kati geriau 
pasirodžius, turėjo papuošę 
vežimus. Mat, už gražiausį 
pasirodymą buvo skiriamos 
dovanos nuo 200 dol. iki 5 
dol. Pirma dovaną laimėjo 
sirijonai, kurie turėjo pa
rengę troką su Betlejum, 
ant kurio buvo užrašas: 
"Poor būt Rich,” nes, girdi, 
Sirija davusi pasauliui išga
nytoją Kristų, šitoks sirijo- 
nų pasirodymas labai pati
ko miesto katalikiškai val
džiai ir ji sirijonams pasky
rė pirmą dovaną.

Žydai taipgi gražiai pasi
rodė. Jie buvo parengę Mai
šių ir nešdino tą lentą, ant 
kurios po Sinajaus kalnu 
Dievas išrašė dešimts pri
sakymų. Mano supratimu, 
žydai turėjo pirmą dovaną 
gauti, nes jie davė pasauliui 
netik Kristų, bet ir Dievą 
su visa biblija.

Lietuviai irgi pasirodė 
labai gerai, nes gal dar pir
mą sykį toks didelis būrys 
lietuvių pasirųdė Lawren- 
■•e’o gatvėse. Lietuviai ne
taisė jokių trokų nei veži
mų, bet suorganizavo visas 
vietines draugijas, išsirinko 
:š tų pačiu darbininkų mar
šalkas ir kaip pasirodė gat
vėse, tai nustebo netik mu
su "braciškai" lenkai, bet n 
kitos tautos, o ypatingai 
laikraščių reporteriai at
kreipė į lietuvius* atydą 
”Lawrence Daily Eagle” 
ant rytojaus parašė, kad vi
soj parodoj dalyvavo 15,000, 
žmonių, o lietuvių tame 
skaičiuje buvę 5000. Lietu
vius vadovavo J. Gluosnis. 
Tis joįo ant juodo arklio, 
gražiai pasipuošęs ir lietu
viška vėliava persijuosęs 
oer pečius. Antras maršal
ka B. Vaitkunas ėjo pėkš- 
čias. Paskui beną ėjo mote- 
rų šv. Onos draugystė ir ki
tos moterįs, visos baltais si
jonais, melsvom jakutėm 
Vyrai buvo visi su šiaudi 
nėm skrybėlėm ir baltom 
pirštinėm, taipgi prisisegę 
po raudoną gėlę, o rankose 
nešė po amerikonišką vėlu
mą. Priešaky nešė ameriko
nišką ir lietuvišką vėliavas, 
taipgi gražiai nupieštą len
tą, ant kurios buvo užraš.v- 

"Lithuanian Liberty and 
Prosperity for Ali”.

Malūnų Gizelis.

NANTICOKĘ, PA. 
Komunistai — žvirbliai.
Sustojus darbams viršu

tiniuose fabrikuose, 1920- 
.921 metais į čia privažiavo 
daug komunistų. Mat, tais 
laikais mainese darbai ėjo 
neblogai. Komunistai tuo
jaus pradėjo vietos darbi
ninkus mokint, kaip reikia 
Su kapitalistais kovot. Jie 
visur smarkiai šaukė, čirš
kė, aukas rinko — rodėsi, 
kad prie pirmos progos jie 
ims ir sunaikins kapita
lizmą.

Taip darė komunistai ra
miu laiku, kuomet maine- 
riai dirbo ir pinigų turėjo.

Bet štai atėjo 1922 metai, 
prisiartino 1 d. balandžio, 
prasidėjo mainerių kova su 
kapitalistais. Na, manome 
sau, dabar komunistams 
bus gera proga parodyt 
darbininkams, kaip ištikru- 
jų reikia su kapitalistais ko
vot Visi laukiame ir žiuri* 
me į komunistus, bet komu
nistai tyli. Patylėjo, pasi
žvalgė • ir išvažiavo musų

smarkuoliai į viršutinius 
fabrikus paveržti darbus 
nuo kitų darbininkų.

Dabar ‘ musų apielinkėj 
žmonės kalba, kad komunis
tai— tai tikri žvirbliai. Jie 
čirškia, termą kelia, kol nė
ra pavojaus. Bet kai vana
gą pamato, tai visi į žaga
rus sulenda.

Ei, žvirbliai-komunistai, 
išlyskit iš žagarų!

♦ » *

1 d. liepos, 6 vai. ryte čia 
siautė smarkus lietus su 
griausmu. Po kiek laiko lie
tus apsistojo ir buvo gra
žus oras. Bet 3 vai. po pietų 
užėjo toks baisus debesys 
su griausmu ir ėmė taip 
smarkiai lyti, kad rodėsi 
jau visas dangus prasivėrė. 
Vanduo nespėjo bėgt ry- 
nom ir gatvėm; šaligatviai 
buvo apsemti, vanduo ėmė 
bėgti Į skiepus. Iš daugelio 
skiepų prisiėjo vandenį 
pumpuot. Pridaryta daug 
nuostolių, vDač tiems žmo
nėms, kurie turi virtuves 
skiepuose. Vanduo nekurto
se vietose taip užsėmė gat
ves, kad negalima buvo nei 
automobiliais važiuoti. Ge
rai, kad ta audra siautė ne
ilgai, tik pusę valandos. Jei
gu butų siautusi kiek ilgiau, 
tai butų įvykęs antras "pa
tapąs”. Nantikietis.

SCOTTVILLE, MICH. 
Atsakymas Ūkininkui.
Ūkininkas ir vėl atsiliepė 

ūkių pirkimo klausimu ir 
sako, kad aš klaidinu žmo
nes. Jis manęs klausia: "Ar 
senai tie žmonės ukes pir
ko, kurie nei 1000 dol. ne
įmokėjo, o gerai gyvena?” 
Atsakymas: dar nėra nei 
šešių metų.

Paskui Ūkininkas kalba, 
kad žemė labai pabrangusi. 
Kurią ūkę dešimts metų at
gal buvę galima nusipirkti 
□ž 1500 dol., už tą šiandien 
reikia mokėti 3000 dol.

Man gi rodos, kad ne že
mė pabrango, o delerio ver
tė nupuolė. Mes žinome, ką 
galėjome už dolerį nupirk
ti 10 metų atgal ir ką gali
me nupirkti šiandien.

Ūkininkas labai plačiai 
aprašo gyvenimą ant ūkių 
ir dejavimus apie skolas, ;Jo' 
nuomone, nors ir gabi būtų 
vpata, bet jeigu, negali nu
sipirkti farmą "cash", tai 
verčiau visai nepirkti ir 
rūkti dirbtuvėse.

Aš norėčiau Ūkininko pa
klausti : Kodėl miestuose 
taip tankiai delei bedarbės 
daugelis žmonių nusižudo, o 
ant farmų ne? Kodėl strei
kui užėjus miestų darbinin
kai taip tankiai šaukiasi pa- 
erelbos pas ūkininkus, o ūki
ninkai nesišaukia niekur? 
Kodėl miestų darbininkai 
darbo dienomis nevažinėja 
automobiliais, o ūkininkai 
tai daro gana tankiai? Ko
dėl daugumas ūkininkų no
ri už savo ukes daugiau, ne
gu jos vertos? Ir kodėl 
tamsta šį klausimą rišant 
nepasirašai savo tikruoju 
vardu?

Norėčiau, kad tamsta į 
šiuos mano klausimus atsa
kytum teisingai, nes aš 
daugiau jau nebeatsaki- 
nėsiu.

Man rodosi, kad ukes pei
kia tiktai tie, kurie sako, 
kad viščiukai neapsimoka 
auginti, nes jie labai daug 
sulesa; kad kiaulės labai 
daug suėda, daugiau begu 
už jas gali gauti parduoda
mas; kad veršiai perdaug 
pieno sugeria; kad karvės 
sunku melžti ir tt. Supran
tama, šitokie ūkininkai nė
ra ūkininkai ir nepaisant, 
ar jie pirks ūke už ”cash” 
ar ant išmokeščio, vistiek 
skurs ir pragyvenimo nepa
darys. J. P. Geriba.

PHILADELPHIA, PA. 
Parapijonai stebėjosi, kai 
kunigėlis "dūšelę” bučiavo.

šešios Philadelphijos 
draugijos kas metas rengia 
pikniką ant 4 d. liepos. Du 
metai .atgal tų draugijų pik
niko kasierius pabėgo į Lie
tuvą, nusinešdamas visus 
piknike surinktus pinigus. 
Per tai tš to šešių draugijų 
sanryšie apo prašalinta ta 
draugija Kurią atstovavč 
minėtas .sierius. Vieton 
prašalintos draugijos tapo 
priimta parapija.

Šiais metais į pikniką at
silankė ir kunigėlis. Besi
linksmindamas pakliuvo į 
būrį davatkų, kurios užda
vė jam stiprios ”sodės” 
Kunigėlis paliko dar links
mesnis.

Apie vakarą patėmijau. 
kad vyrai ir moterįs bėga i 
vieną pusę ko-tai žiūrėti 
Maniau, gal peštynės prasi 
dėjo, todėl nubėgau ir aš 
pasižiūrėti. Atbėgęs pama
čiau, ko savo gyvenime dai 
nebuvau matęs. Dūšių ga 
nytojas, apsikabinęs viens 
"dūšelę”, kad gi bučiuoja 
kad gi myluoja, net jam sei
lės varva. Mat, tėvelis buve 
ant tiek įsikaušęs, jogei ne
matė, kad pulkas žmonių 
aplink jį stovi ir piktinasi iš 
jo elgimosi. Jo pasekėjai, 
pamatę, kad nieko kito ne
galima daryti, nučiupo tė
veli, nuvilko jį į automobili 
ir liepė vežt namo.

Viena davatkėlė palinga
vus galva sako: "Daugiau 
neisiu pas jį išpažinties, pa
kol gyva busiu. Tegul jis 
pas mane ateina, aš jam 
duosiu išrišimą.”

Ten Buvęs.

WEST FRANKFORT, ILL 
Komunisčių prakalbos ir 

kiti dalykai.
18 d. birželio komunistės 

moteris surengė prakalbas. 
Kalbėjo Petrikienė. Kaipo 
moteris ji daugiausia ir dro
žė apie moteris. Visos jos 
kalbos neminėsiu, nes tai 
butų ilga litanija, tik pa
kartosiu kai-kurias svar
besnes jos kalbos mintis.

Petrikienė išgyrė komu
nistes moteris. Ji pasakė, 
kad komunistės moterįą yra 

blizgančių drabu
žių jos nedėvi. Girdi, komu-; 
nistes moteris nepamatysi: 
svyruojančias nuo munšai
no ant. ^ątvių ir tokių mote
rų stubo  ̂Išvarų, net malo
nu ir įeiti. Vaikučiai taipgi 
švariai auklėjami, žodžiu- 
sakant, viskas pas jas kuo- 
geriausioj tvarkoj. Paskui 
dar pasakė, kad jeigu katra 
moteris veislinga, daug vai
kų turi, tai savo vaikus tu
rėtų atiduoti į "purauzę” 
(biednujų namus), o jeigr 
vyras geria, tai tokį vyrą 
moteris privalo pamesti ar
ba su juom persiskirti Esą, 
reikia prisilaikyti tokios si
stemos, kokia yra Sovietų 
Rusijoj.

Gal ponia Petrikienė šiek- 
tiek ir teisybės pasakė, kad 
komunisčių stubose švaru ir 
jos nekerėploja gatvėmis 
girtos. Gal kitose kolonijo
se taip ir yra. Vienok šitie 
kalbėtojos pagirtinai jokiu 
budu nėra pritaikomi įpusų 
kolonijos komunistėmis. Už
tenka nueiti ant E. 4th st., 
kad patyrus, kokios musų 
komunistės moterįs blai
vios. Nerasi nei vienos stu- 
bos, kur jos nedarytų ir ne
gertų munšaino; kitos bra
vorus turi įsitaisę urvuose. 
Viena komunistė moterėlė 
buvo tiek prisikaušus, kad 
nei keturpėkščia negalėjo 
ant porčių užlipti, turėjo 
šauktis pageltos. Tai mote
rėlei toki dalykai nepirmie- 
na. Apie komunisčių švaru
mą galima pasakyti tą pa
tį, ką ir apie blaivumą. Pa

tartina Petrikienei pirmiau 
apsipažinti su komunisčių 
ydomis, o tik paskui jas gir
ti, jei yra už ką.

♦ ♦

Nesenai pas mus buvo 
atsitikimas. Tūlas lietuvis 
karštas katalikas M. D. par
ėjęs namo girtas norėjo sa
vo sunui (18 metų vaikinui) 
kirviu galvą nukirsti, saky
damas buk sūnūs turi slap
tus susinėsimus su savo mo
tina. Ant laimės, sūnūs spė
jo pabėgti nuo tėvo. Tam 
žmogeliui protas maišosi 
nuo munšaino ir jis nežino 
ką daro.

Tas pats žmogelis vieną 
kartą nuėjo pas savo kai- 
mynka ir pradėjo po prie
varta prie jos meilintis. 
Kaimynka išgujo jį laukan, 
lai mat kokia pas katali
ką dora. Verdunas.

BAYONNE, N. J. 
šis-tas.

Bayonne turi apie šimtą 
Pūkštančių gyventojų, tarpe 
tūrių yra apie tūkstantis ir 
ietuvių.

Bayonnės miestas yra pa
garsėjęs aliejaus išdirbystė- 
nis, kurios priklauso pa 
garsėjusiai Standard Oi 
Co. Apart to, čia yra pora 
mažų geležies liejiklų ir 
muilinė, šiuom tarpu alieji
nėse darbai eina gerai ir 
iarbininkams apmoka kur
tas geriau, negu kituose 
mestuose. Mažiausia alie
jinėse mokestis 58c. Į valan- 
’ą. Tiek gauna taip vadina
mieji jardiniai darbininkai. 
Šiftiniams moka nuo 75 iki 
SOc. į valandą, o mašinis
tams ir kitokiems mekani- 
kams — nuo 85 iki 95c. į va- 
andą. Visi darbininkai dir
ba po 8 valandas į dieną. Iš 
kitur pribuvusiam darbas 
sunku gauti.

Kaip aukščiau minėjau, 
’ietuvių čia yra nemažas bū
relis, bet jokio progręsyvio 
veikimo pas juos nesimato, 
didžiuma jų laikosi įsikibę ,:' 
kunigėlio skverną. Pas to
rius fanatikėlius, išskyrus 
munšaino dirbimą ir mišių 
užpirkimą, nieko geresnio 
neveikiama. Yra čia dalelė 
ir tokių, kurie laukia, kada 
"Laisvės" štabas įvykins 
proletariato diktatūrą, tai 
tada busią gera gyventi. 
Yra dalis žmonių, kurie nie
kur nepriklauso. Jeigu butų 
nors pora veiklių draugų, 
tai butų galima sutverti L. 
S. S. kuopelę, nes socialis
tams pritariančių yra pusė
tinai, tik reiktų surengt 
prakalbas ir pakviest geną 
kalbėtoją, o pasekmės butų 
geros.

Taigi, progresyviai drau
gai, pabuskit!

Vienas iš B.

POQUONOCK, CONN. 
Apie dzūkelių tamsumą.
Čia yra dvi vilnonės dirb

tuvės, kurios visai mažai 
dirba ir mokestis tiek ma
ža, kad dirbdami nepilną 
laiką nei pavieniai žmonės 
negali prasimaitinti. Todėl 
didžiuma darbininkų pri
versti yra eiti jieškoti dar
bo pas farmerius prie taba
ko. Farmeriai moka irgi 
mažai — nuo 12 iki 15 dole
rių į savaitę už ilgą ir sun
kų darbą. Ant farmų dirba 
daugiausia vilenski dzūke
liai, kurie per savo nesusi
pratimą labai pataikauja 
ponams farmeriams. Norė
dami gauti "geresnį vardą”, 
jie dirba nei dvasios neat
gaudami ir kitus ragina 
smarkiau dirbti. Nors dar 
nesenai aš čia gyvenu, bet 
tokių tamsių ir paklusnių 
vergų, kaip Poųuonocko 
dzūkeliai, dar niekur nema
čiau. Darbas, bažnyčia ir 
munšainas — tai musų dzū
kelių šventa traicė, į kurią

jie tiki ir kurią nuolatos 
garbina. Laikraščiai, ap- 
švieta — jiems svetimi da
lykai. S. Žilvitis.

WATERBURY, CONN.
Aukos Lietuvos socialde

mokratams.
Wąterburiečiai vėl sudė

jo 16 dol. 40c. parėmimui 
Lietuvos socialdemokratų 
kampanijos rinkimuose į 
nuolatinį Lietuvos Seimą.

Aukavo šie draugai: po 2 
dol.: Petras Paišys, Ipolitas 
Kutelis ir J. S. Prusalaitis; 
po 1 dol.: Juozas ir Jevutė 
Ripkevičiai, Pranas Grybas 
ir Pijus Pečenkis; po 50c.: 
Petras Beskys, Juozas Sa- 
iadonis, Martinas Gumbele- 
vičius, I eonas Karizna, Jo
nas Vilčinskas, Juozas Liū
nas, Jonas Perminąs, Anta
nas Karpavičius, Pranas 
Dapšys, Leonas Devenas ir 
Antanas Gritkevičius; po 
25c.: J. Gelgaud, Jonas La
pinskas, J. Kazlauskas, 
Kasp. Steponaitis, M. Dam
brauskas, J. Ulevičius ir J. 
V. Valaitis; po 15c.: Petras 
Bakas. Viso 16 dol. 40c.

Pinigai pasiųsti per L. S. 
S. sekretorių drg. A. Žy- 
montą.

Aukų rinkėjas
P. Motiečius.

Žinios iš Lietuvos
Varlaukis, Tauragės apsk. 

Krikš-nių demokratų paža
dai. Čia valstiečiai iš anks
to jau rūpinasi, kaip ir už 
ką balsuoti busimam Sei
mui, ir matomai, krikščio
nių demokratų įtakai neno
ri pasiduoti. Visur kalba, 
kad nelabai jau klausysią 
"avelių ganytojų” agitacijų, 
nes jie ne tam sutverti žmo
nės. Krikščionys demokra
tai, gudriai galvodami prieš 
rinkimus į Steigiamąjį Sei
mą, ką tik antrojo "rojaus” 
nesutvėrė, žadėdami dangiš
kų "migdolų”, kurių ir po 
Šiai dienai nesulaukiama, 
tai ir varlaukiečiai jau šį 
kartą vargiai bepasiduos 
"geradarių” kr. demokr. 
norui. A. J.

Vilkaviškis. Pirmą Velykų 
dieną apie 18 vai. Vokiškių 
kaime (netoli nuo miesto) 
mažažemio J. Saukaičio na
muose nežinia iš ko kilo 
gąisras. Kadangi oras buvo - 
sausas ir vėjuotas, ugnis 
staiga apėmė visas triobas. 
Sudegė visi dar geri triobė- 
siai, du arkliai, kiaulės, pa
darai, dailydės įrankiai, rū
bai ir maistas. Karvę pasi
sekė išgelbėti. Begelbėdama 
gyvulius ir turtą, skaudžiai 
apdegė 65 m. senelė ir sūnūs 
27 metu. Juodu atgabenti 
Vilkaviškio apskr. ligoni
nėn.

Triobėsiai jau buvo ap
drausti Dr-joje "Lietuva”.

Šiauliai. Dvarų dalinimas. 
Balandžio 10 d. išdalinta 
Gruzdžių valsčiaus Bartku- 
nų dvaras, iš kurio gavo že
mės 7 kariškiai; balandžio 
mėn. 11 d. Skaisgirio vals
čiaus Žeimių dvaras, iš ku
rio gavo žemės 2 kariškiai,' 
10bežemių ir 4 mažažemiai; 
balandžio mėn. 12 d. Skais
girio valsčiaus Maželiukų • 
dvaras, iš kurio gavo žemės 
2 kariškiai, 11 bežemių ir 3 
mažažemiai. Kai kurių ma
žažemių prašymai nepaten
kinta, nes parceliuojant 
dvarus, žemės tvarkytojų 
neatsižvelgta į tai, kad su
darius mažažemiams tokių 
sklypų, kuriuos prijungus 
iems mažažemiams sudary

tų bendrai su jų jau valdo
mais žemės plotais nedau
giau, kaip 20 dešimtinių 
kiekvienam. Ek.
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4 KELEIVIS
j Dėlto Amerikos miestai' 
statosi gražiai ir g____ ,
didelio galvosūkio. Turtin-j 
gesni žmonės pasirenka sau 

jos pritakinimuose gyveni- brangesnės medžiagos ir 
man, paremtą- vėliausiais statosi didesnius architek- 
pasaulio patirimais ir pato- toniškus reikalavimus. Ma- 
bulinimais.

Statybos pramonės 
organizacija.

Pasaulyje kiekviena įstai
ga yra lyg atskiras gyvas 
organizmas, panašus savo 
ypatybėmis į žmogų. Sveika 
įstaiga reikalauja sveiko 
žmogaus sudėjimo ir jo visų 
sveikų ypatybių. Kitaip sa
kant, kiekvienoje įstaigoje 
apsireiškia žmogaus ypaty
bės, visa žmonių siela, ku
rie tokios Įstaigos tvėrimui 
atiduoda savo amžių. Staty
bos industrijoje gal dau
giau, negu kitose utilitaro ir 
gražiojo meno srityse, žmo
nių ir tautų sielos grožis tu
ri galimybės apsireikštu Tai 
kas vadinama poezija, sta
tybos industrijoje randa ak
tyvų pritaikinimą. Bet sta
tybos industrija, kaip ir ki
tos utilitarinės Įmonės, 
gimsta ne vien iš jausmų, 
kaip štai tepliorystė, pa
mėgdžiojimas gamtos ir iš
šaukimo iš jos reiškinių ne
matomų vargais nuslogintų 
žmonių. Visos mokslo šakos) 
nusideda krūvon toj di
džiausioj pasaulio industri
joje. Gamtos mokslai ir ma
tematika yra statybos in
dustrijos elementais, be ku
rių nieko sutverti čia 
galima.

Europos kuriniai, 
gražumu kai kuriuose 
tikimuose pralenkia Ameri
kos. tačiau praktiškame 
Įvykdyme jie yra toli atsili
kę nuo Amerikos. Priežas
tis to — tai ta, kad Ameri
kos technika pralenkė Eu
ropos techniką. Taip, pavyz
dys — viena gražesnių Pa
ryžiaus bažnyčių, Sacre Co- 
?ur ant Mont Martre, 1913 
metais dar buvo nepilnai už
baigta. nors jos statymas 
prasidėjo 1874 metais. Taigi 
uos bažnyčios pastatymui 
Francuzai reikalavo dau
giau negu 39 metų. Ameri- 
rikoje tokia pat bažnyčia 
galima butų pastatyti dve- 
iais metais. Skirtumas tas 
oaeina iš stokos Francuzijo- 
•e tų techniškų reikmenų, 
kurie Amerikoje yra pa
prasčiausiais dalykais. Pa
vyzdys man teko matyti Pa- 
ryžiuje Rue de Rovoli, gat
vėj, gražiausioje to miesto 
ialyje geležies gabalą gatve 
velkamą 6 arklių. Teko ten 
nat matyti daug vežimukų 
žmonių rankomis traukia
mų. Man tai buvo įstabu, ar
gi jau francuzai, tame gar
siajame civilizacijos ir kul
tūros centre yra taip atsili- 

Ikę technikos žvilgsniu, jog 
žmonėms teikia 'gyvulių ar
ba mašinų pareigas — 
kliams gi — i 
Paryžietis paaiškina tą ap
sireiškimą senu sakiniu — 
"pripratimas blogesnis už 
prigimimą.’

Todėl, iš tos priežasties, 
norint sutverti statybos in
dustriją Lietuvoje, reiktų 
"•ieškoti pavyzdžių ne senos 
Europos šalyse, bet Ameri
koje. Gal iš karto Amerikos 
mašinos ir kitos reikmenys 
rodytųsi brangesnės negu 
europinės, bet jų praktingu- 
mas. jų laiką ir lėšas taupi-, 
pančios ypatybės, gausiai 
apmokėtu kainos skirtumą.

Amerikoje statant na
mus, visos reikmenys yra 
randamos po ranka. Me- 

Įdžiaga visa pagaminta, ir 
klasifikuota. Statytojai turi 
visokių mašinų darbui at
likti Architektai pagamina, 
pienus ir "specifikacijas-’, 
sulyg savininko noro ir iš- ..„ .. t__ ____ __ _
galės. Tokiose sąhgose kiek-auks. Nariai gali būt pavie- 
vienas norintis sau namą niai asmens ir kolektyviai 
statyti, jau iš kalno gali ap-; (d-jos, koperatyvai, savival- 
skaitliuoti, kiek jam kai-'dvbės). D-jos moka įstoja- 
nuos ir kiek tokio namo pa- mojo mok. po 3000 auks. ir 

metinio 2000 auks.
z

Apie statybos pramonę.
Važinėjant po platųjį pa

saulį visur pirmiausia žiū
rima gamtos ir žmonių su
tvertų gyvenimo sąlygų. 
Gamta suteikia malonių re
ginių daugelyje šalių. Bet 
apie tautų civilizaciją ir kul
tūrų sprendžiama yra iš 
žmonių pagamintų gyveni
mo sąlygų. Namų grožis ir 
jų patogumai; miestų gro
žis, visų jų Ištaigi) estetinis 
tvarkymas, kaip valdiškų, 
visuomeninių, taip ir priva
čių — tai vis duoda tautoms 
ypatingos garbės, suteikia 
joms kultūringųjų tautų 
vardų. Todėlei, statybos in
dustrija kiekvienoje šalyje 
yra tautos kulturingumo 
laipsnio reiškėją.

Atkeliavus iš Amerikos Į 
Vakarų Europą, — Prancū
ziją, Belgiją, Vokietiją,— 
nesimato jokio ypatingo 
skirtumo. Matosi tik ypa
tingas skonis gražiajame 
mene architektūroje, skulp
tūroje ir utilitariškose reik
menyse. Bet vykstant Į ry
tus toliau, metasi į akis ne
švarumas ir tvarkos stoka. 
Taip kad net "antrajame 
Paryžiuje”, Varšuvoj, išli
pus iš-traukinio, Vienos sto
ty, tas gana senas ir didelis 
miestas, rodosi šlykštus. Te
ko man matytis su p. De So
lo, Amerikos konsuliu, su 
kuriuo besikalbant man iš
truko nusistebėjimas iš lu
pų: "kaip Tamsta gali tokia
me nešvariame mieste gy
venti?” Jis į tai atsakė: "Jau 
trisdešimts metų čia gyve
nu, ir pripratus yra tai pui
kus miestas. Jeigu Tamsta 
važiuotum iš rytų, stebėtu- 
mės jo grožiu, bet važiuo
jant iš vakarų, suprantama 
jis nėra pasiekęs to tobulu
mo, kaip vakarinių šalių ir 
Amerikos miestai.” Radosi 
ir Varšuvoj, pasivaikščio
jus ilgiau, gražių vietų. Bet 
visur vis vien stigo tos tvar
kos ir kultūros apsireiški
mų kaip vakarinėje Europo
je arba Amerikoje. |

Pasiekus Vilniaus, iš tolo 
gamtos grožis nustebino iri 
padarė labai malonų įspūdį, 
bet įėjus miestan, kažin ko
dėl gaila darėsi, kad žmo
nės yra taip apsileidę i? ne
siekia patogaus ir gražaus 
gyvenimo. Rygoje jau matė
si kai kurios miesto dalys 
atjaučiančios ir patogumo ir 
grožės reikalą. Petrogradas 
ir nustebino monotonišku
mu, nors tenai gražiojo me
no įstaigos atvaizdino Rusų 
sielos palinkimą į grožį. Te- ; 
kus apsilankyti Kaune po 30 
metų nematymo, keistai vis- [ 
kas atrodė. Laisvės Alėja, 
kuri kitais laikais atrodė 
taip plati ir graži, rodėsi 
siaurutė ir nešvari. Namai 
— skurdus. Aplankius ma
žesnius Lietuvos miestelius, 
gaila darėsi, kad musų šalis 
yra dar taip skurdi. Vienok 
vietiniems gyventojams, ne- 
gardavusiems gražesnio gy
venimo ir vėliausių patogu
mų, viskas rodėsi esą gera. 
Ir jeigu žmonės neturi troš
kimo nieką geresnio, jie gali 
būt laimingi ir skurde. Bet 
nuo laiko, kada Lietuva at
gavo nepriklausomybę, ka
da pageidauja ji sau vietos 
tarp kultūriškų jų šalių ir i 
tautų, ir tarptautinėje šei
mynoje nori užimti garbės 
vietą, negali ji pasitenkinti 
savo senais, skurdžiais rū
bais ; negali pasitenkinti 
puslaukinio gyvenimo tobu
lumu. Ir štai širdy lietuvio, 
kuris ilgus metus pripratęs 
matyti puikiausius civiliza
cijos ir kultūros vaisius ki
tur, gimsta troškimas pa
gimdyti lietuviu tautos šir
dies nepasitenkinimą primi- 
tyvio gyvenimo apvstovo- 
mis, ir sukelti ūpą, kuris pa
varytų tolyn Lietuvoje ir; 
statymo pramonę visuose statymas užims laiko.

nėra

nors 
atsi-

>s miestai ----- kruvini
greitai, be 1111118 D8g&ryC18S SU* aukoja

: —bcly &S ŽIRU gere, paskui sovienyjo. bos. taip į

į Amerikos laikraščiai apie 
Lietuvą.

žiau turtingi — pasitenkina 
pigesne medžiaga ir ne taip 
puikiais namais. Bet pato
gumai narfiuose—visur ran
dasi vieni ir tie patys.

Statybos industrija Ame
rikoje yra gyvas, akylas or
ganizmas. Yra Įsteigtos me
džiagos pavyzdžių vietos. 
Ten vienoje vietoje galima 
rast ir pasirinkt Įvairių Įvai
riausių medžiagų — plytų, 
lentų, stoginių, marmuro, 
akmenų, apšildymo Įtaisy
mų, etc. Tam tikros bendro
vės (kompanijos) reikalau
jamą medžiagų pristato iš 
savo sankrovų ir dirbtuvių Į 
vietas. Turėdamas pienus ir 
"specifikacijas” sudarai 
kontraktą su statytojais, ir 
visos namo dalys yra suve
damos vieton ir amatininkų 
greitai sudedamos krūvon.

Ramusis Arimantas.
("L. Z?)

Lietuvos valdininkai 
nesiliauja vogę Ame

rikiečių dolerius.

pareigas, ar- " 
motor trokų ? : skriauda.

Birželio 1 d. š.m. gavau 
nuo savo giminaičio Frano 
Levinsko iš Amerikos laiš
ką, kuriame parašyta, jog 
jis siunčia man 1 dolerį. Bet 
laiške to dolerio nebuvo. O 
kad jo tikrai butą, tai liudi
ja prie laiško likęs prilipęs 
Dinigo kamputis" ir pats laiš
kas visas suteptas, suplėšy-

Nuėjau aš su tuo laišku 
oas pašto valdybos viršinin
ką pasiskųsti. Bet viršinin
kas man atkirto: ’Tamsta 
išsinešk, nes mes už tuos 
kvailus amerikiečių laiškus 
neatsakome.”

Vadinasi, jeigu klerika- 
liški valdininkai tave apva
gia, tai nei nesiskųsk, 
tuomi užrustysi poną 
ninką.

Pašto valdininkai 
vogti ir už pavogtus 
gus linksmintis, nes 
viršininkai už tai jų ne
baudžia.

Kitose civilizuotose šaly
se svėtimų laiškų atplėši- 
mas yra skaitomas dideliu 
prasižengimu ir kaltininkai 
yra baudžiami kalėjimu, o 
pas mus, Lietuvoj, nei pasi
skųsti už tai negalima.

Aš esu neturtingas Lietu
vos kareivis, daug pereitoj 
karėj nukentėjęs (treti me
tai tarnauju Lietuvos ka- 
riumenėj) ir pavogimas to 

mandolerio yra didelė

nes 
virši-

Lietu- 
val-

Pavofifime intariu 
vos’ klerikališkosios 
džios valdininkus.

Amerikiečiai, nesiųskit į 
Lietuvą laiškuose dolerių, 
nes Lietuvos pašto valdinin
kai beveik visuomet juos 
pavagia. Amerikoje tokie 
dalykai neatsitinka, nes 
Amerikos paštas teisingas. 
Lietuvos gi paštas yra va
gių rankose.

Kareivis.
j

BIRŽŲ GIMNAZIJAI 
’ NAMAS.

Būrelis vietos inteligenti
jos, turėdamas visuomenės 
ir gimnazijos tėvų komiteto 
pritarimą, sumanė įkurti d- 
ją gimnazijos namams pa
statyti. D-jos nariai mokės 
mokesti metams 120 auksi
nų ir įstojamo mok. 100

Visi jau žino, kad musų 
komunistai buvo susiskaldę 
į "bimbinius” ir "darbie- 
čius". Taip-pat visi žino,kad 
jie jau ir vėl suėjo i krūvą, 
tai yra "bimbiniai” kelia- 
klupščiais atšliaužė į 
’darbiečius” prašydami, 
idant juos priimtų. Bet mu
sų plačioji visuomenė ir vi
si Bimbos pasekėjai nežino, 
kaip jie vėl susiženijo su 
tais centristais.

Visų pirma noriu pasaky
ti, kad dar Bimbos pasekė
jai visai nesapnavo apie vie- 
nvjimąsi su ”darbiečiais”, 
tai jau Bimba, Daubara ir 
kiti jų lyderiai derėjosi su 
"darbiečių" lyderiais, kaip 
parduoti savo eilinius na
rius oportunistiškai "Darbi
ninkų Partijai” arba geriau 
sakant Pruseikai. Dalykas 
dėjosi šitaip: Dar prieš bim- 
binių paskutinį suvažiavi- 
ma, kuriame jie nutarė dė- 
tis prie "D. P”, ‘ 
nyčios povakari ant 
New Yorke, man 
vienu atkeliavusiu 
neetieut valstijos 
užeiti į viešbutį.

Įėjus j to viešbučio toli
mesnius kambarius, mums 
metėsi į akis apie vieną bon- 
komis nustatytą stalą sė
dinti aštuoni vyrai. Tai bu
vo abiejų komunistinių 
frakcijų viršiausi lyderiai, 
kurie šnekučiavosi, kaip ei
linius narius iš Bimbo-Dau- 
baro frakcijos lengviausia 
butų nuvesti Į ”D. P.” Mum 
einant pro šalį ir man stap
telėjus ties ta gražiąja kom
panija, išgirdau Bimbos iš
sireiškimą, kad jis galįs Į 
mėnesį, arba daugiausia i 
du, visus savo narius nuga
benti pas Pruseiką.

Žinoma, daugiau jų kalbų 
negirdėjau ir, nežinia ką jie 
ten daugiau kalbėjo. Bet ar 
gali būti didesnis Bimbos 
pasityčiojimas iš tų darbi
ninkų, kurie jį seka ir savo

kruvinai uždirbtus centus1
j i jo užlaikymui. Tie-f

sa, aš žinau, kad kaip Bim-Į 
ir Pruseikos pase-j 

jkėjai yra žmonės mažai pro-!
taujanti, o daugiau klau-
santi tik savų lyderių. Ir as,gas įr tiksliai informuoja- Straipsnis tai vaisius to ko- 
zmau, kad jiems lengva bu-mas Bostono laikraštis, j respondento pasikalbėjimo 
vo tuos emnius narius su- „t'hristian Science Moni-'su Lietuvos Ministerių pir- 
pjųdyti ir lengva bus vel(|or» fouvo jndėjęs ilgą, rim- mininku, p. Galvanausku, 
juos suvienyti. Bet ar gali u ir p^ytą

Dar birželio 9 d. intakin-' spausdinamosios mašinos”.

mininku, p. Galvanausku.
rua- j”— ... — e-. f 13 ir oesanai paras. ..
pas bent vienas nors kieK mt5u:idakeįios pastabų,- ; . spauda nemažai ra-

, vienų pėt- 
14th st., 
teko su 
iš Con- 
draugu

gentiškas žmogus gėrėtis! 
tuomi, kad jo pasekėjai yra 
toki tamsus ir nesupratė- 
Hai, I ‘ j 
žas tampyti šian ir ten. Te
čiaus ką jau čia ir kalbėti, 
juk protingesni žmonės jau 
senai žino, kad jie nėra in
teligentai, bet mulkintojai, 
veidmainiai ir šmeižikai.

Taip, gali būti, kad tiems 
lyderiams dar nekartą pa
vyks savo narius supjudyti 
ir vėl suženyti, gali būti, 
kad jiems dar nekartą pa
vyks pripasakoti apie viso
kias "šventenybes" ir iš
traukti iš savo pasekėjų 
kruvinai uždirbtus centus 
savo naudai; gali būti, kad 
jie dar daug kartų, sėdėda
mi už apstatyto bonkomis 
stalelio, juoksis iš savo pa
sekėjų tamsumo. Bet aš ti
kiu, kad neilgai taip bus ir

re-
DeaiŪock.lat Vilnai; Tęnaį 
išdėstoma Vilnians auitįsi
mų- bėgis-in-baigiamai-. tą;

t‘\” 'mintimi, kad š&ip ar taip>

gali 
pini- 

pašto

“Tiems atėjo šventė 
kas nevalgę kentė” 
Mes jau kančias atakentę, 
Švenčių šventę atašventę, 
Turim skurdų numalšinti — 
Jiems gana svajonės pinti!

Tiesų kelią pasirinkę, 
Saulę, žvaigždes Įsikinkę, 
Skrisim naktis, mėnesiena, 
Pranašausim: Aušta Diena!

Iš to rato vėl užburto, 
Iš bedalio ir neturto 
Spruksim laimės pajieškoti. 
Savo teisių iškovoti!...

jšo .ąyįe Lietuvą. .(.”Jewish 
V.oėje” iš Jndianos indėjo 
žinią, kad Lietuvos, valdžia 
duodanti -savo žydams papi- ' 
ginta. Ląiną-.medžių pasta
tymui sinagogų. ”Jewish 
Chronicle” iš Detrpit, Mi-< 
chigan, indėjo ilgą straips
nį apie lietuvių-žydų susita
rimą dėl atskiros ministeri
jos. Straipsnio tonas nors 
kiek ir pretensijonalus, bet 
gana rimtas ir lietuviams 
palankus.

"Christian Science Moni- 
tor” Kauno korespondentas 
praneša į tą laikraštį apie 
——į priėmimą

to klausimo negalimų.; dąr 
laikyti išrištu,’ ir kad ."galu

tinas "nuosprendis ■ galima 
’bus padaryti’tik tuomet, ka
da bus išgirstas Rusijos ti- 
krasai balsas”. Tai pastebė
ta labai teisingai, nes Rusi
ja, reikalaujanti savo eks
portui Vilniaus kelio ir Ne
muno kelio, yra gyvai užin- 
teresuota Lietuvos Rytų 
sienomis.

I tų redakcijos pastabų 
atsakydamas Lenkijos entuzijastingų priėmimu 
premjeras, Ponikovskis, prof. Dubnovo, kurį sukėlė 
specialiam to laikraščio ko- jam Lietuvos žydai Kaune, 
respondentui Varšuvoje.ipa- P.- Dubnpvas ką tik baigęs 
diktavo straipsnį, kuris -tfl-J rašyti, savo, veikalų, Žydų 
po ”Cbristian Seienčė ’M-o- istorijų (10 tomų),, ir ma
ri i tor” 21 birželio numery, ųųs njų tuojau spausdinti. 
P. Ponikovskis gieda tenai Lietuvos žydijai jisai pado-n^žiigo- dangums Ju .^22! ^nosiąs sŽv/ didSi kčygy-

STirirdėti giesmelę. kuri« lietuviaihą, kuris jau esąs gabena-
Kaip ęuaeti ta. ir snuo jų,. tnkstangog .syklų yra mas iš Rusijos į Lietuvą, 
zygiatunu g na^inikti igmdėję ir užkleimavę, kai- .■. , -
'a iPlkk h- Vpiška didžiausios veid- ??ye.lk visi Amerikos laik-
Jio, spiot e Jiemsj akis; n ^ai^stės arba raseiai indejo žinutę apie
atsitraukė nuo Gi ate - - vilko besitai- ;aV kad Venuzuela ir Grei
tyje, reikia tikėtis u oau- šiu0 Rija pripažino Lietuvą de
giau jų pasekėjų prasi- 1 - skjrtuma, jure. Tečiau trys dienres-
krapštys akis. _ J . ... .

Newyorkietis,
-- -------- ---- - r , 

$100 BAUSMĖS Už KAL '
BINIMĄ SKEBŲ.

Lavvrence, Mass. — Tei- „. -, ; _ ,
sėjas Mahoney. didis darbi- ™o amžių buvę ir dabar esą 
ninku neprietelis, o kapita-’ l ^aei_
listu nuolankus tarnas, pa- -.vje lenkai niekuomet ne
reiškė, kad jis bausiąs strei- griebdavę svetimų tenton-. 
kierius yisu Matymų sun-, tik mielai dahjęsi savo 
kurnu. Pereitą ketvergą ji- ^alsv^ls (-1 ir privilegijo- 
sai uždėjo vienam streikie- (?) su.topus valstybė-
riui $100 pabaudos užtai, kurios pamos Savo huo-
kad šis prisiartinęs prie $a ,vaJia„/^ jungėsi pne 
skebo kalbino ji neskebautiųL®11^05- Geriausiai tatai parodo tasai . nepaprastai 

augštas lenkiškasai patrio- . - ■ - „
tizmas, kuriuo degte degąra.^P^ia I^^ger , 
Lietuvos žmonės (?), kuriųĮįįetuvos^ sienosieinanti ta- 

! didžiuma trokštą . - • t i- -i
prie Lenkijos (?!). Tatai r,laom™es ,r .W??vikų tan
ikiai parodęs ir Vilniaus d>tų, kūne siaucią po Lie- 
Seimas. Tiesa, rusai ir vo- tuY?? ^į <D- Miliau nę- 
kieėiai Lenkijos nelaimių gavusi J? įveikti, tad pa
laikais sukurstę dalį lietu- reikę kanuomenes. Po re-, 
vių prieš ją (sena pasaka!).- Z“1!3™ ™usįo puse bandi- 
Jr tie dabar besilaiką savo K? buvę suimta gj kita pu- 
Kauno valdžios. Lenkai tiek “ perėjusi Latvijos sieną, 
esą teisingi ir toleratingi, 5.140!1 žinute , bene tik bus 
kad nieko neturi prieš Kau- P’«nu°tas. ayglf’ Paema"t13 

..........  • • - 'iš lenkų konsulo biuro. Mu
sų žiniomis, lenkų Klaipė
dos konsulas esąs vienas iš 
gabiausių lenkų diplomatų. 
Ąr nepradedama vėl ruošti 
pasaulio .opinija apie reika
lingumą užimti visą Lietu
vą, kad, girdi, "nuraminus” 

‘fir "sutvarkius" tą kraštą.
Buvo žinių iš Varšuvos, kad

1S 
Varšuvos seimo 40 milijar
dų markių vedimui karo.Kas tai?... Aušta? Rytai švinta? 

Tylus žodžiai, garsai plinta? 
A-a‘daina, laisvės gaida, 
Taip širdyse musų aida.

%

Iš krūtinių surakintų, 
Iš sielų dagiais maitintų, 
Plaukia tonai sielvartingi. 
Laisvės žodžiai nemaringi...

i
Taip! dainuosim saulei Himną, 
Himną Laisvės, Darbo Himnų. 
Jojo aidas — musų siela, 
Kas skriaudikui juk nemiela!?

Jojo žodžiai — mušti širdys, 
Jas gal kraujo klane girdys, 
Bet, draugai, nenusiminkim! 
Drąsiai tiesų kelių skinkim!

Branys Miškinis.

jog lenkų vilkas jau turi sa
vo naguose ir Vilnių ir Lvo- 

P. Ponikovskis gieda 
šiaip: Ant lenkų žemės gy- 

i vena nuo seno daug lietuvių 
rusinu. Ir vieni ir kiti

čiai prie tos progos skaitė 
galimu ir reikalingu pasity
čioti iš musų krašto. Žinutę 
apie tą pripažinimų jie pa
margino neskaniais juo
kais. Tų laikraščių vardai 
yra: "Chronięle Tęlegram”, 
Pittsburgh, Pa. (birželio 12 
d.), "Post”, Chicago, III. 
(birželio 13 d.), jr "Capi- 
tal”, Topeka, Kaų. (birželio 
14 d.). Tose redakcijose, 
matytu esama lietuviams 
neprietelingų žmonių.

Geriausiai tatai

augštas lenkiškasai patrio-

Iš Klaipėdos birželio 24 d. 
telegrafuojama žinia į 
"Brooklyn Eagle” ir "Phi- 

kad ant

dėtiesr-ra ^ova tarP lietuvių ka-

no valdžią ir veliją jai viso 
labo (?).

Lygiai' ta pati istorija 

ukrainiečiai kovoję ir gal
vas guldė už tai,kad: jų, 
"Lviv” tektų lenkėmis.' Ir-ji*j 
saf, žinoma, tekęs jiems. Da
bar lenkai nebenori su nie- 
ku (langiaus pesties, istiesųį p., d kj - ^^3,^ i; 
pneteliską ranką visiems'— - " . vr..
savo kaimynams ir norį tik 
ramybės ir progos kelti sa- 
vo krašto gerbūvį ir kultu-1 „New York Times” tr

J°nlk«V?k„1S„t kMAnf ”Ncw Yorlt Commercial” 
or pnelankaus besalumo -ama skerd kla ir

^Ikla («>•<» storai Plant>- « 
m _ egantį rengiama 30 mylių 

tolumo nuo Kauno, prie 
gelžkelio tarp Kauno ir Ry
gos. Skerdyklą galės kas-

. *

j esanti ir su Lvovu. ‘ Patys

•y

priduria nuo savęs, jog Po
nikovskis daro Įspūdį tikro 
patrioto ir savo reikalui at
sidavusia žmogaus. Ar ši- 
tokia kalba pataikys ameri.1^ . “JJ
.komis , intjkintigalima adb 400

nes jau žįnė ir ateįty.ie /af j. ■■chicaTO NeW3-
.daugiau , !

indoniaųja/ 2Ž Reti.?. 1

abejoti. Juk- Amerikos žmo4*;
’ ' “it iw'NewS”,u { "Baltimdre Nėws” iš

kad 'Ratihė' buvo • sulaikytas 
orlaivis, lėkęs'iš Berlino į 
Maskvą su Maskvos vyriau
sybės kurjerais. Lietuvos 
vyriausybė išklausinėjusi 
kurjerus, paleido juos, te
čiau pranešė Sovietų val
džiai, kad ji leis per savo 
teritoriją skristi tik val
džios asmenims.

Liet. Inf. Biuras.

.claųc
U

"Wall Street Journal”, in- 
takingas piniguočių sferose 
laikraštis, birželio 19 d. in
dė jo rimtą ir lietuviams la
bai palankų straipsnį, at
siųstų korespondento iš Ge
nujos, pavadintų ”Lietuva! 
yra šalis, kur nėra pinigų
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kreipia i badaujantį Pa- 
• volgį.

Savo keliu Ukrainos s.-d. 
tai jiems patinka. Su Ben- pažymi, kad Ukrainoj ba- 
drovės šėrininkais jie visai 
nesiskaito.

Visi tie Bendrovės šeri 
ninkai, kurie atydžiai per
skaitė išleistą nesenai pp. 
Sirvydo, Auguno ir kitų 

__  apyskaitą ir kitokius pa- 
‘ No.725,rir kad smarkiau iii- reiškimus, negalėjo nepatė

POLEMIKA IR KRITIKA

L'l

c*

MANO SANTIK1AI SU 
PP. J. O. SIRVYDU IR 

A. M. AUGUNU.
Peržvalgoje "Vienybės"

No. 51-am, 27 birželio, 1922 
m., p. Sirvydas įpykęs ant 
manęs už keletą teisybės žo
džių, pasakytų "Tėvynės” T" — * *
ne ’t^ūtr^VMtejo’šivo myti, kad kas’ten pasakyta, 
seną kovai su priešais meto- ne viskas teisybė. Jie tvirti- 
dą — melą ir šmeižtą, tur- kad serai vertėje paki- 
but norėdamas tuo diskredi- įr kad jie esą tenai ką tai 

: tuo t i savo priešą. Jisai už-i uzgyvenę’ATuo, tarpu fak 
simiršo vieną dalyką, ta- tas yra toks, kad antras 
tėnt: kad kitą purvais mortgečius ant nuosavybės
drabstant, pats susipurvini, i įtrauktas, kas bė abejonės 
Bet p. Sirvydo kadis jau liudija: 
nuo senai surambėjęs ir, ži- Q
noma, švelniais, civilizuotų 
žmonių priimtais argumen-i \ ,
tais jo neįtikinsi: jam rei- Bendrovėj direktoriai
kia atmokėti faktais; to- ”
kiais faktais, kurių * jisai jnehs. ^ ~
negalėtų iškraipyti.

Aš todėl šiuomi užreiškiu, 
kad p. Sirvydas mano 
straipsnių nedrįso talpinti, 
ir juos trumpino ne todėl, 
kad jam jie nepatiko (jisai 
pats mane kvietė juos "Vie
nybei” rašyti), bet todėl,, 
kad kunigai jam uždraudė, 
kame jisai pats man prisi
pažino. Jisai kitaip elgties 
ir nęgali, nes nuėjus išpa- 
žintįn, jam kunigas neduo
tų išrišimo.

Gal p. Sirvydas užginčys, 
kad jisai neina bažnyčion ir 
išpažitin? ;

P. Sirvydas toliau sako, 
kad esą susekta, buk aš tar
navęs caro valdžiai ir apie 
tai buvę rašyta "Lietuvos

nuo senai surambėjęs ir, ži-

žmonių priimtais argumen-

kia atmokėti faktais; to-

(a) kad šėrų vertė nupuo

dalijančiųjų padėtis dar 
sunkėjant! tuo, kad masės 
įepasitikinčios rusų okupa
cijos valdžia. Ukrainos s.-d. 
nuomone esant tikrai demo
kratinei krašto valdžiai 
Ukraina galėtų tinkamai 
oadėti ir savo badaujan
tiems. gyventojams ir dar 
teikti pagalbos bado ištik
tam Rusų Pavolgiui.

("S-d.")

(b) tvirtinti, kad tokiu

turį žinių apie minėtas ypatus pra
šome pranešti šiuo antrašu:

Lietuvoj* Atstovybė Amerikoje 
1925 ”F” St., N. W, 
Washin«ton, D. C.

Aš, Paulina Žukauskaitė, jieškau 
brolio dukters Juzės Mikelaitės-Juo- 
daugienės, Onos Mikelaitės-lncienės 
ii Anelės Mikelaitės; paeina iš Su
valkų gub., Seinų apskr.. pirmiau gy
veno Pittsburghe, apie 20 metų Ame
rikoje. Malonės atsišauki, nes turiu 
svarbų reikalų, arba kas žino teiksis 
pranešti.
' . Paulina Žukauskaitė

2625 Tilton sL, Philadelphia, Pa.

Pajieškau pussesęrėą Katrės Vai- 
čiuiiūtės-Valiueienės. Girdėjau, kad 
atvažiavo* į Ameriką apie 12 metų, 
bet nežinau kur ji j^'veno. Kas apie 
įų žino' malonės pranešti arba pati 
tai atsišaukia, nfek yra avarinis rei
kalas. .

. Jj Krauss
462 Evergreen avė., Brooklyn, N. Y.

9' ■■ - — -------

Pajieškau švogerio Mykolo Grigo, 
pirm 7 metų gyveno Cleveland, Ohio; 
turiu svarbų reikalą, žinantieji apie 
jj malonės pranešt: arba pats lai at
sišaukia.

Jos Chirikas
1739 Wood st., Philadelphia, Pa.

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

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas, 
6 \\4iiting avė., Holyoke, Mass.

Pagelb. Antanas Ražukevičius,
580 So. Summer-st.,

Holyoke, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička, 

383 Park st., Holyoke, Mass. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius, 

54 Adam st., Holyoke, Ma^s. 
Kasos globėjai:
Aleksandras Sagaila, 

588 So. Summer st,
Holyoke, Mass. 

Stasys Pikturna,
593 Bridge st, Holyoke, Mass.

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

Susirinkimai atsibuna antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazį mie
lo draugystės kliube, 44 Sargent st., 
Holyoke, Mass.

•2

ką tokio "užgyveno”, yra

Iš patikėtinų šaltinių man 
žinoma, kad skaitlius ”Vie
nybės” prenumeratorių nuo 
1921 m. žymiai sumažėjo.

Taigi vietoj kitus šmeižti 
ir melus skleisti, ar nebūtų 
laikas, kad "Vienybės” Ben
drovės šėrininkai apsižiūrė
tų, nes kitaip gali-kiti per 
vėlai. Kaip jau viskas bus 
likviduojama ir aukcionie- 
rių rankose, tuomet bus 
pervėlai "Vienybę” gelbėti. 
"Vienybė” tuomet pereis 
rankosna tų, kurie prie to 
prisirengę.

O klerikalai, ypač Kemė- 
šiaus fondas, yra galingas.

Kazys Pilėnas.

lai Duvę r<isvva Ldeiuvv» 1—j* tti • •
žiniose” No. 19, ir primeta TldČttS UlflllIlIOlĮe
man, kad aš nepasiteisinęs^ 
Aš šiuomi užreiškiu, kad aš 
caro valdžiai netarnavau; 
ant užmetimo tilpusio, -anot 
p. Sirvydo, "Lietuvos Žinio
se” No. 19 šių metų neatsa
kiau, nes to laikraščio nesu 
matęs ir pasiteisinimo iš jo
kio atžvilgio nesu niekam 
kaltas; juo mažiau pačiam 
p. Sirvydui

Kaslink to, kad jisai pa
liovęs talpinti mano raštus, 
tai yra melas, nes aš turiu 
jo visą tame reikale kores
pondenciją, kuri liudija, 
kad aš iš jo savo straips
nius prievarta atsiėmiau, 
tai rŽ3im°- «?reituosi,?s m«-
tojo tokį lygiai būdą, kaip 
tai padarė anais metaissu 
T. M. D. knygomis. P. Sir
vydas su manim dabar el
giasi taip pat, kaip elgdavo
si su D-ru Šliupu, kuris, 
taip sakyt, p. Sirvydą išau
klėjo.

Ant galo, imkite kad ir jo 
vergo, A. M. Auguno, iš Dę-j 
troit, Mich., korespondenci-Į/^rj". 
ją, tilpusią tame pat nume- 
yje Tenai ^"8 mirė įpie 5000 žmoniy. Su-
darbas. Kad tmkMiąn tai lyg uįrainos SociaWemo. 
reaguoti, kratų Partijos pranešimo

Vienybes ko^i^n-!^.^.. pa.
R* Augunui, Se ą 5a]ria hoHairinr»twms nirmo- 

laiskeų:
"Malonus Tamsta:
"Tamsta,

Siaučiantis Rusijoj badas 
skaudžiai yra palietęs ir 
Ukrainą. Sulyg pranešimo 
Ukrainos Socialdemokratų 
Partijos, kai kurias Ukrai
nos vietas badas palietė nė 
kiek nemažiau už Pavolgio 
gubernijas. Visoj Ukraino, 
badaujančių esą apie aštuo
nis milijonus žmonių. Užvis 
labiau esą nukentėję nuo 
pereitųjų metų nederliaus 
Zaporožės, Ekaterinoslavo, 
Doneco gubernijos. Kas dar 
blogiau, kad šiais metais to
se pačiose vietose irgi lau
kiama ne mažesnio neužde-

frogress Shne Mfg. Co 
žiniai.

Kaip jau žinote, šiems
metams išrinktoji Korpora
cijos valdyba padavė Kor
poraciją i bankrutą pereitą 
vasario mėnesi. Po sunkaus 
keletos šėrininkų darbo, 
musų Korporacijos dirbtu
vė šu visoms mašinoms, na
mais ir žeme, vėl tapo at
pirkta tik už morgečius 6 
liepos per teismą. Todėl šią 
gerą naujieną paskelbiam 
visiems Progress Shoe Mfg. 
Co. šėrininkams.

Kadangi po tokio skau
daus smūgio ki^ditų iš 
kompanijų gaut negalim, o 
paleist iš naujo dirbtuvę į 
darbą reikia pinigų, todėl 
visiems šėrininkams prisi
eina sukelt po 825.00, kurie 
nori palaikyt savo Šerą.

Visų šėrininkų šiuomi 
prašome, kurie norit išgel
bėt savo dirbtuvę ir serus, 
greitai prisidėti ir pinigus 
siųst naujai išrinktajai val
dybai. čekius arba money 
orderius reikia išrašyt ant 
vardo dabartinio kasieriaus 
A. M. Lovchko, o laiškus 
siųst sekretoriaus vardu se
kančiai : Pranas Bogušis, 
572 N. Main st., Montello, 
Mass.

Todėl visų kolonijų šėri
ninkai paąistengkite kuo- 
greičiausiai sukelti reika
lingus pradėjimui dirbtuvės 
pinigus ir išgelbėt savo šė
rus. Jeigu nepadarysime to 
greitu laiku, prisieis išsiža- 
dėt savo dirbtuvės ir šėru, 
nes kada dirbtuvė stovi už
daryta, daro didelius nuos
tolius.

Laikinoji VALDYBA.

J ieškau sunaus Mikolo ^Žemantaus- 
ko, kuris angliškai rašosi Mike 
George Mitrin. 1918 metais jis buvo 
Los Angeles, California. Turiu prie 
jo labai svarbų reikalą. Lai jis pats 
atsišaukia arba kas apie jį žinot ma
lonėkite pranešti, už ką busiu dė
kinga.

Eva Žemantauskienė
P. O. Box 68, Fountain, Mich.

Aš, Katrė - Meškauskienė, pajieš
kau savo sesers Marijonos Žukaus- 
kienėš. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
labai svarbų reikalą. Jei kas apie ją 
žinot, malonėkite man. pranešti. 

Katre Meškauskienė
R. F. D. 3, Box 72, < Irwin, Pa.

Pajieškau pusbrolio Romaldo Dū
lio, Gailiumi kaimo, Pabaisko ■ vals
čiaus, Ukmergės apskričio. Turiu 
prie jo labai svarbų reikalą. Meldžiu 
io paties atsišaukti ar kas žino apie 
jį pranešti man, už ką busiu dė
kinga. ' (29)

Miss Felicija Bakučionaitė
618 Sammalt avė., VVestfield, N. J.

Pajieškau savos brolio Ig našio Kaz
lausko, paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Trakų apskričio. Žiežmarių vals
čiaus, Lekavičių kaimo, Kietaviškių 
parapijos. Noriu sužinot apie jį ir 
turiu svarbių žinių jam pranešti. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinote praneškit, už ką busiu labai 
dėkinga. ,

Levusė Kazlauskiutė
875 Bank st., IVaterbury,

(29>

Conn.

Pajieškair savo, vyro Jono Kukio, 
angliškai pasivadinęs Kenedy. Paei
na iš Suvalkų ' rėdybos, Kalvarijos 

i parapijos, Jonavos dvaro, 15 metų 
Xaip mane apleido. -lis yra kokiu 5 
pėdų aukščio ir raupuotas. Gyveno
me Scotland, Glasgovv mieste. Girdė
jau, kad. gyvenęs Kanadoj. Kas apie 
jį žinote, malonėkite pranešti šiuo 
antraše (29)

Pranciška Kukienė
1935' Caęlton št., Philadelphia, Pa.

Kazimieras- Gib3s jiešlro savo bro
lių: Jono, Miko, Antano, Vinco ir 
Juozo Gibų, iš Žagariškių kaimo, 
Punsko valsčiaus. Kazys Gibas, gy
venantis Lietuvoje, nori žinoti apie 
brolius gyvenančius- Amerikoj. No
rintieji daugiaus žinių apie jj rašy
kit: .... - (30)

V. Burdulis
183 H. st., So. Boston, Mass.

tus. Ofidalinė spauda pri
pažįsta, kad be greitos ir 
apčiuopiamos pagalbos pu
sei badaujančių gręsia bado 
įnirtis. Jau ir šiais metais 
pastebiamas didesniųjų Uk
rainos miestų gyventojų iš
mirimas. Tokie dideli mies
tai, kaip Odesa, Nikolaje
vas, Chersonas tuštėja. Pa

lui 1922 metų per du 
mėnesiu, sausi ir vasarį, 

SFdesior M Odes<* buvo gimimų 327' a lenai tiesiog kvailio . . s

šalpa badaujantiems pirmo
je eilėj esanti skiriama ba
daujančiam Pavolgiui. Anč-

. - » i dėlio badaujantiems šelpti
bes korespondentas, rasv- vjaoj Ukrainoj fcUVę surink
damas No. 51-am apiei S. L. ta apie gi milioną pūdų gru- 
A. susivažiavimą Detroite, (jy jr be to Ukraina davusi 
įvėlei mano vardą. badaujantiems 400 vagonų

’Toje korespondencijoje g^tjų aukų. Tuo tarpu visi 
tiek yra teisybės, kiek anuo- siu*jnktieji ir suaukotieji ba
se pranešimuose, kuriuos - - - - - -
aš nuo Tamstos karo metu 
pirkdavau. Užpuldinėti ma
ne bereikalo yra didelis iš 
Tamstos pusės netaktas

^Tikiuosi, kad Tamsta1 
neatidėliojant . padarytą 
klaidą pataisysi, arba aš bu
siu priverstas daryti atatin
kamus žygius

”Su priderama pagarba 
"(pasirašė)

"Kazys Pilėnas.”
Viršuj nurodyti faktai liaus ištiktosios Ukrainos

APSIVEDIMAL

Pajieškojimai Pajieškau gyvenimui draugės, nuo 
28 iki 35 metų senumo. Katra mylit 
gražu gyvenimą, meldžiu atsiliepti, 
platesnes žinias suteiksiu laiškais.

A. Meliautskas (29)
4016 Woodland avė., Cleveland, Ohio

PARDAVIMAI.

Boston,

McKees

GERA PROGA, JEIGU 
NORI BŪT TURTINGU.
Pajieškau partnerio, kuris galėtų 

prisidėti su §1800 pfie vieno geriau
sio ir pelningiausio biznio — Gas >- 
lir.e Service Station, Tire Repair, 
Welding ir Automobile* Supply. Biz
nis pilnai išdirbtas per pereitus <lu 
metu. Visi įtaisai ir mašinos pagal 
šiandieninės mados. Šapa randasi gė
joj vietoj, kur prabėga apie 290 au
tomobilių kas valanda. Pelno daro
ma $10,000 į metus. Priežastis jieš- 
kojimo 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. Delsi platesnių 
paaiškinimų kreipkitės vpatiškai ar- 
............ " ’ (30)ba laišku šiuo antrašu:

OHIO VVELDING & TIRE 
REPAIK CO.

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

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 platesniu informacijų: (29)

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

REIKALING AS jaunas vyras ant 
farmos, gerai butu, kad nors kiek 
butų dirbęs tą darbą; mokestis nuo 
$30 iki $45 Į mėnesį ir pragyveni
mas. Atsišaukite greitai.

G. A. KLEIVO* 
McDONOUGH, N. Y.

REIKALAUJAM VYRU
Bridgeport Brass Compa- 

ny turi darbus vyrams kes- 
tingšapėse ir rolingmilėse 
Bridgeport, Conn. Reikalin
gi gero budo vyrai, galinti 
dirbti sunkų ir karštą da*r- 
bą. Darbas nuolatinis, geros 
darbo išlygos, geros algos, 
nėra streiko. Gerą gyveni
mui vietą galima rast netoli 
darbo vietos. Kreipkitės 
ypatiškai arba laišku: (30) 
EMPLOYMENT OFFICE 
BRIDGEPORT BRASS Co.

BRIDGEPORT, CONN.

daujantiems šelpti grudai 
buvę išgabenti Pavolgio ba
daujantiems gyventoiams 
tuo tarou gi kai bado ištik
toms Ukrainos dalims ligi' 
sausio mėnesio šių metu ar
ba visai nieko netekę (kaip 
antai Doneco gubernijai) I 
arba permaža (Zaporožės ir. 
Ekaterinoslavlio gub. tetei
kė 112 vagonų grudų). Į __

I Ukrainos socialdemokra- ton. Pa.
tai konstatuoja, kad neder-1

neužginčijamai liudija, kad dalys, badaudamos lygiai su 
"Vienybė" yra pp. Sirvydo Pavolgio gyventojais ne- 
ir Auguno vartojama vietoj gauna lygios pagalbos. Iš 
sutrų puodo teršimui savo čia Ukrainos s.-d. numato 
priešų. Jie kažin kodėl jsi- ypatingą politiką Rusų ta- 
vaizdino, kad "Vienybė” jų rybu valdžios, kuri, žiurėda- 
asmeniška nuosavybė, ir jie ma į Ukrainą, kaipo į savo 
gali su ja daryti, kaip tik- koloniją visą savo domėsi

i

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
AMERIKOJE

Paiieško sekančių ypatų įteikimui 
svarbių žinių nuo giminių iš Lie
tuvos :

Simonas Sautala. gyvenusįs Adani- 
son. Okla.

Kazys Rusteika, gyv. 
Mass.

Kazys Dubi ika, gyv.
R'-cks, Pa.

Katarina Šidlauskienė, paeina iš 
Virbickų.

Antanas Abromavičius, gyv. Bal- 
timore, Md.

Povilas ir Ona Doveikia:, gyv. 
Seattle, Wash.

Adomas Norauskas, gvv. Seranton, 
Pa.

Francis Bogdon, gvv. Shenandoab, 
Pa.

Nina Kostiukevič. gvv. New York, 
N. Y.

Kazimieras Norvaiša, gyv. Balti- 
more. Md.

Karolis Štenderis, gvv. Waakegan, 
III.

Pranciškus Uzemblo, gyv. Chica
go. III.

Juozas Mikaila.
Petras Leonavičius, gvv. Spring- 

field (?».
Bcrnard A. arba Jadviga Melevs- 

kiai.
Jonas ir Vaclavas Zigmuntaviėiai, 

gyv. Detroit, Mich.
Boleslovas ir Tadeušas Rutkovs- 

kiai, gyv. Trenton. N. J.
Mikas J. Mikulčia, gyv. Detroit, 

Mich.
Jonas Šilingis,*gyv. Baltiinore, Md. 

Pranas Tauzas, gyvenęs AVorcester, 
Mass.

Jurgis Tauzas, gyv. Minersville, 
Pa.

Andrius Rymas ir Juozas Anuš- 
kevičia, G. ir M. Anuškevičaičiu.

A. Survilo, gyv. Southbridge. Mass..
B. Lingvenis, paeina iš Viekšnių 

vals.
Ignacas Leskovskis, gyv.

Kazimieras A. Bukantis ir
A. Čapas, gyv. Chicago, III.

Zigmontas Lukšis, gyv. 
Y'ork, N. Y.

Juozas Boreiša (Brcazer,, 
gyv. Bufallo, N. Y.

Jonas Antanavičia-Žilinskls,
Vandergrift (?).

Jonas Kaupi n.

Scta.n-

Petras

New

gyv.

gyv.

PARSIDUODA PIGIAI .S-kių kam
barių namas, gražus piazai, maudy
ne ir garadžius; barnė, karvė ir ke
liolika vištų. Yra labai gražioj lietu
vių apgyventoj vietoj Shawsheen 
River Park. Billerica, Mass. šimtai 
žmonių suvažiuoja ant vakacijų. Pa
nai Shawsbeen upę. - -

Parsiduoda labai pigiai, nes savi
ninkas eina į bizni ir pinigai reika
lingi. Kreipkitės pas

W. KLEMKA 
Shawsheen River Park.

Eox 49
Billerica, Mass.

(29)

REIKALINGI VYRAI 
Prie Furnice arba Potroom 

dirbime alumino.
Astuonios valandos dar

bo. Geros algos. Nuolatinis 
darbas. Nėra nesusiprati
mų su darbininkais. Geras 
burdas privatinėse šeimy
nose ir stubos išsirandavo- 
ja pigiai. Atsilankykit arba 
rašykit: (30)
ALUMINUM COMPANY

OF AMERICA
Massena, N. Y.

(Gelžkelio stotis —
Massena Springs, N. Y.

PARSIDUODA NAMAS 
SU STORU.

Montellos miesto centre, namas ge
ras, tiųs tenementai ir storas. Biznis 
ir namas duoda cerą pelną. Savinin
kas iš priežasties ligos važiuoja Lie
tuvon pasigydyti. Kreipkitės ypatiš
kai arba 'aišku pas: (28)

KLEMENSĄ KVARAC1EJŲ
12 Intervale st_ Montello. Mass.
GERA PROGA BARBERIAMS.
Kurie mylite partnerystę, parsi

duoda pusė barbėmės geroj vietoj ir 
labai pigiai. Mano partneris lenkas. 
Kurie manote pirkti barbernę ir būti 
ant savęs bosu, kreipkitės ypatiškai 
arba laišku:

JACOB LAPENAS
1094 Washington s t.,

. 5iorwood,

KELIAM I LIETUVĄ
Liepos 8 d. Royal Mail linijos 

aivų ”0rduna” iš New York’o 
kartu su Lietuvių Prekybos 
bendrovės vice-prezidentu Vin

cu Stulpinu, kuris visus lietu
vius palydės iš New York’o iki 
<auno.

Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas ?

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
dant nuo 1905 metų Revoliuci
jos ir baigiant šiomis dienomis.

Lietuvos Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
veikalas apima visą laikotarpį 
nuo 1905 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei-' 
kalo yra da pridėtas didelis spal- ’ 
vuotas žendapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies-l 
tus ir miestelius, jos apskričius 
ir valsčius, jos rubežius ir visas j 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (J905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis, kuriame jisai prirodi
nėja, kad caras yra Dievo patep- 
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

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

lika.
14. J 

tucija.
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.
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. Francuzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoje 
su visais faktais ir dokumentais. L 

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

•

Laikinoji Lietuvos konsti-

Mass.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ, VVALKEGAN, 1LL. 

Valdyt*:
Pirmininkas. Kaz., Gnnius, 

802—SttT'st.
Pagelbininkas Kaz. Ąmbraziunas, 

1421 S/ Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vin. 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

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

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

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėidienį kiekvieno mėnesio, po nu-

Liepos 21 d. Cunard linijos lai
vu ”Scythia” iš Bostono kartu 
su d-ru Juozu Landžium, kuris 
savo globon paims visus lietu
vius keliaujančius per Lietuvių 
Prekybos Bendrovę.

Tuojaus išsirink vieną iš šitų 
kelionių ir nieko nelaukdamas 
pranešk Lietuvių Prekybom 

bendrovei kada ir su kuom ma
nai važiuoti Lietuvon. Lietuvių 
' ’rekybos Bendrovė Tamstoms 
aprūpins visus reikalingus ke- 
ionei dokumentus ir suteiks 
reikalingų nurodymų, kaip ga
lima greit ir lengvai j kelionę 
Lietuvon išsirengti.

LITHUAMAN SALES 
CORPORATION

414 W. Broadway,
So. Bosfen, Mass.

ii.oo. Apdaryta auksuotais > 
audeklo virsais — $1.50.

Prisiųskit "Keleivio” Redak
cijai pinigus, ir tuoj šitą veika
lą gausit. Adresuokit taip:

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

111
cigaretei
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Jie yra GERI!

REIKALAVIMAI.
REIKALAUJAM 500 VYRŲ ant 

tabako plantacijų, geras burdas, už- 
<lvką nuvažiavimas nuo čia j darbą. 
Alga kas savaitė. Atsišaukit tuojaus. 
Pribukit j (28)

CARROLL’S LABOR AGENCY
24 Allyn st„ Hartford. Conn. 

(palei gelžkelio stotį>

i 
L

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA 
(PUIĖIUTĖ)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Broidway, So. Boston. MaM.

V
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70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

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

Knygos kaina 1 <1. 50c.
Atyda! Kas ims iš karto 

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

M. PETRAUSKAS 
769 BroSdv ay, So. Boston, Mass

20

!

!

■

-

vi

”PITTSBURGH” Liep. 29 
”MAJESTIC”Liepos 8 
”OLYMPIC” .. Liepos 15

i

--------- ------ ------- -------------—------- ę---------------------- —

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

Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis: 
"PITTSBLKGH” Birž.24 
"SAMARIA” .... Birž. 28 
"LACOMA” . . Liepos 28

Užsisakykite ant šių laivų vietą iškalno.' Parvažiuosite 
kuogeriausiai ir greitai.

Iš New Yorko laivai išeina tankiai ir ateikite pa'š mus 
paklausti kainų ir dienų išplaukimo. ■* u.

Siunčiame pirtigus į Lietuvą greičiausiai ir žemiausiu 
kursu. Taipgi apmokame- Lietuvoje ir doleriais. Darome 
visokius įgaliojimus, davięrnastis. 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.

t

st.K Į
Jonas Vinskus, gyv. Chicago, III.
Jonas Milošis, paeiną *jš Punsko 

vals. t
Juozas Bikauskas.
Martynas Bačiulis.
Prašome atsišaukti arba jeigu kas I meriu 801—803—8th st.

URBšA, SEKYS IR KO.
101 OAK ST LAWRENCE, MASS.

Tel. 70581.



I kas kol karštas ir 
bonkas. panašiai kaip buvo;

obuoliu ąyiestu 
;u.

-v • • • 1 • i 1* ;; bonkas, panašiai kaip bseimininkių kampelis
I

Kad padarius gerą svies-i 
tą svarbu yra ilgai ir pama
žu virinti (nuo 4 iki 6 va
landų) ir dažnai maišyti.

G rūšių sviestas.
G rūšių sviestas y ra daro

mas taip, kaip obuolių svies
tas be giros. Grasios turi 
būti užtektinai prinokusios.

Namie padaromi vaisiniai
sviestai.

Nors dėjimas j dėžes (can- 
ning) ir džiovinimas vaisių 
yra geriausiai visų žinomas, 
tečiau iš vaisių galima pa
daryti ir kitų dalykų, kurie 
pravartu žiemos laike turė
ti. Jokių valgomų vaisių ne
reikia išmesti ant niekų, bet 
tiek, kiek tik galima, panau- kaip kam tinka, 
doti darant vaisinį sviestą i .............
(dželę). JĮ dirbant, nors ir skanintas dadedant po Pusę^f^'^eju ^landur Sviestas 
pageidaujama turėti ge- į šaukštuko malto cinamono, *a(ja jau užtekti-
riaušių vaisių, teciau gali- gvazdikų (clo\es) ir /<ve- pai- testas. Truputis cit?i- 
ma pasekmingai vartoti ir pianciųjų pipirų (allspiee).1 • -- -
sveikąsias dalis sugedu-. Šituos visus reikia sudėti ir 
šiųjų.

i

virinti būti pridėti, kada jau iš
verda.

'Slyvų sviestas turi būti 
sudėtas i bonkas ar stiklus, 
ir panašiai daryti kaip su 
obuoliu sviestu, arba užpilti 
karštu vašku.

ma jai gubernatorium Kuli-.' 
kovskį.

Šitas įvykis Įdomus tuomJ 
kad jis rodo, kaip bolševi
kai savo valdymo budais 
moka Įvaryti "politinio su
sipratimo” net laukinėms 
tautoms.

T _ .* i vuu u4ieK.unui i.rinoKusios.Jeigu cukrus vartojamas. Roikia jas llulu ti su iaus. 
reikia jį pridėti kada taigKt tyti ... indėti j 'u(xU £ri(!ė_ 
tirti. Koks staras ant kiek- įU£ trUpUįį vandens, ir tol 
vieno galiono gerai yra. bet yi,inti> kol nepasidarys 
galima ^eti daugiau Jtm-!niinkštos. Paskui reikia in- 
ziau (arba nedetii, cukraus vieną puoduką

-r, .. {ant kiekvienos kvortos ir
Obuolių sviestas yra pa- virjntj (Įar nuo pusantros 
*-» V» 1 irt O r* rl«'. rlzArJ A M t ______ _ _ ’

nos skystimo, imbiro, cina- 
.. x. , • ... mono, ir kitu kvepiančiu žo-siimaisyti, kada jau uzbai-. turj ^utj g^raj jnmaišy- 

.... Z* i. u r ta’ d31* karštas. Paskui
Reikalingi indai. j Kol dar karstas, obuolių SUpipi j karštas bonkas ir 

Tuos pačius indus, kurie sviestą reikia supilti j lsxl_.vėl virinti panašiai, kaip 
randasi beveik kiekvienoje raitas oonkas, ir kitus pa- ^uvo daroma su obuoliu 
virtuvėje, galima vartoti ir našius in^us su gerais dang-L vįestu • * "
dirbant vaisini sviestą. Yra'teliais. Tą padarius, reikia * ___ •___ 1’*

• gia virti.
į Kol dar karštas, obuolių

. ---- —.., (vėi virinti panašiai,
randasi beveik kiekvienoje natas oonkas, u- kitus pa-;
virtuvėje, galima vartoti ir (našius ingius su gerais dang

pageidaujama, bet nėra bu-dar sekančiai virinti: Gerai persiku (peach) 
tinai reikalinga, turėti pali- užvožtas dangteliais pilnas 
votą arba alumininį katilą, bonkas sudėti i indą turint 
kuris butų vientik tam ir užtektinai gilumo juos ap- 
vartojamas. Kiti reikalingi: semti, inpilti vandens, už-

sviestas, j
Sudėti persikus Į dratin Į 

i gurbą ir Įmerkti į verdanti 
vandenį, kol jų lupynos ne 

indai yra koštuvas, vėlinis dangti ir uždėti ant u^ies-: šMta^vaM^^ 
sietas, grūstuvas, saikavi- Pradėti skaityti laiką nuo į"į - . nusiluDS Geranori 
mui puodeliai, peiliai ir.tada, kada garas pasirodo, I
skaurados. j ir po a minutų ant kiekvie-

Dideli geležiniai ar vari-,nos kvortos (10 minutų ant 
niai katiląi, kurie būdavo kiekvieno galiono), išimti 
seniau vartojami, dirbant bonkas ir padėti atvėsti; 
obuolių sviestą lauke, dau- paskui padėti saugioje vie- 
gely vietų ir dabar tebevar- toje, kol reikės vartoti. Ne-, 

reikia nuimti dangtelio, kol 
reikia vartoti. Jeig& dang- 

Obuolių sviestas su obuoline teliai neužsivožia gerai, rei- 
gira. kia prieš virinant indėti

Nors dabar obuolių svies- ■ dangteliuose vaškuotos po- 
tas ir nėra šioje šalyje taip pieros. Tas virinimas yra 
plačiai vartojamas, kaip se-į dėlto, kad apsaugojus obuo- 
niau kad buvo, tečiau jis te-! lių sviestą nuo pelėsių ir ge- 
bėra gerai žinomas. Nėra Yrimo. .Jis užima vietą vaš- 
geresnio budo suvartoti ge-jko, 
rus obuolius ir sveikas dalis — 
sugedusių obuolių, kaip pa
daryti iš jų sviestą.

Nors iš visokių obuolių 
galima padaryti gerą svies
tą, bet geriausiai pasiseka, 
jei geros rūšies obuoliai yra 
vartojami ir jei jie gerai 
verda. Suvienytų Valstijų 
Žemdirbystės Departamen
tas yra atradęs, kad vasari
niai obuoliai tinka gerą 
sviestą daryti. Kietųjų i 
obuolių sviestas netaip ge-j 
rai nusiseka, jeigu jie nėra 
perkošti per dratini sieteli. 
Tokios rūšies obuolius rei- ri._ y________  „
kia suvartoti darymui obuo-1.? ar 4 valandas. Rudasis cu- 
lių sriubos ir perkošti prieš kras tinkamesnis, negu bal- 
sUmaišant su gira. {tasis, kuri reikia indėti ka-

Kartaič saldžius obuolius da baigia virti. Cukrus, ku- 
maišo su rukščiais, dedant ris apsistoja ant dugno 
trečdali saldžiųjų ir du treč- New Orleans syrupo bač- 
daliu rukščiųjų. Perdaug 
prinokę obuoliai negeistini, 
ir jeigu juos prisieitų varto
ti, reikia truputi uksuso in
dėti. Tiek uksuso dėti, kiek 
skonis reikalauja. Tiktai 
šviežia, saldi arba sterili
zuota gira turi būt varto
jama. Tol reikia virinti, kol 
pusė belieka. Jeigu virinta 
gira yra karšta supilta Į.^. 
blekines ar bonkas, ją gali- fc] w 
ma ir vėliau sunaudoti da- liono nuluptų sųpiaustytų 
rymui sviesto. {fWWUU ~ ,__
' Nuluptus ię supiaustytus viena puskvortė uogų skys-; 
obuolius reikia išvirinti «y- timo, 
kiu su gira, kad padarius 
obuolių sviestą vienu sykiu, 
arba pirmiau galimi pada
ryti obuolių sriubą, kurią 
paskui išverdi sykiu su gira. 
Su kietais obuoliais pasta
rasis būdas patartinas. Rei
kia tol virti, kol gira ir 
obuoliai nebesiskiria, o tuo
met atšilęs sviestas bus 
tirštas, kaip ir gera obuolių 

( sriuba. Tirštumą jo galima 
nutaikinti po truputį at- 
šaldant.

Dažniausiai ima lygias 
dalis obuolių ir giros kad 
padarius sviestą kaip rei
kiant. Kitais žodžiais ta
riant; penkis (5) galionus 
Raidžios giros reikia nuvi
rinti, kol lieka pustrečio 
(Wz) I galiono, o potam pen
kta galionus nuluptų ir su- 
aigustytų obuolių reikia 

prie giros ir virinti.

tojami.

, kuris dabar yra bran
gus. Visi vaisių sviestui tu
ri būti panašiai sterilizuoja
mi, bet jeigu to negalima 
daryti, tada reikia karštu 
vašku (paraffin) užpilti, ir 

• tuomi jie bus apsaugoti nuo 
' sugedimo.

Obuolių sviestas be giros.
Geras obuolių sviestas 

dažnai padaromas ii- be gi
ros. užtektinai vandens rei
kia pridėti prie nuluptų ir 
supjaustytų obuolių, tuomet 
pasidarys skysta obuolių 
sriuba, paskui išlengvo vi
rinti, ant mažos ugnies apie

nokusieji ir neturintieji pri
augusių prie minkštimu 
kaulukų yra geriausi. Su
grusti vaisius ir virti b? 
vandens. Ant kiekvienos 
vaistų dalies dėti pusė tiek 
cukraus, išlengvo virinti ii 
dažnai maišyti, kol nesu 
tirštės. galima kelius čielus 
persikus sykiu su sviestu iš
virti. Karštą sviestą sudėti 
i bonkas ir panašiai daryti, 
kaip su obuolių sviestu.

Persikų (peach) sviestas iš 
džiovintų ir virintų persikų.

Kada švieži persikai per- 
brangus, persikų sviesta 
galima padaryti iš džioviu 
tų ir virintų persikų. An 
keturių svarų džiovintu 
persikų dėti dvi kvorti vi- 

irintų. Vandenyje išmirkyti 
džiovintus persikus per ke
lias valandas ir virinti, ko' 
suminkštėja. Pridėti viriu 
tus persikus ir perkošti vis 
ką per dratini sieteli. In 
maišyti pustrečio (ž1^) sva 
ro cukraus ir išlengvo vi
rinti, dažnai maišant, pe; 
dvi valandi arba kol sutirš 
tės. Sudėti į bonkas, ko' 
karštas ir panašiai daryt 
kaip su obuoliu sviestu.

i ______ .
h Persikų (peach) sviestas su 

citrinos skystimu. Į 
Nulupti, išimti kailiuku: 

, kos, yra labai geras. Svaro ir supiaustyti 15 svarų per 
; ant galiono užtenka, bet tas sikų, sudėti i puodą ir vi 
priguli nuo skonio, kaip ir rinti jų pačių sunkoje. Vi 
cinamonas, kvepiantieji pi- rinti 45 minutas ir pridėti č 
pirai ir gvazdikai, kur iuos svarus cukraus. Virinti dai 
prideda sviestui išvirus. į 15 minutų pridėti skystimą 

----------- - ’ vienos citrinos, ir dar pif 
Obuolių sviestas su uogų i kokią minutą virinti. Viri- 

skystimu. rant dažnai reikia maišyti
Jeigu geistina turėti uo- Sudėti i bonkas., kol karštas 

gų skonio, galima'pridėti jų ir panašiai apsieiti kaip su 
Skystimo. Ant kiekvieno ga- obuolių sviestu.

obuolių rišvirtų ir perkoštų, j Slyvų sviestas.
Nuplauti slyvas, indėti

vienas svaras rudojo jas j puodą su trupučiu vau 
cukraus ir ketvirta-dalis denš ir virinti kol suminkš 
šaukštuko druskos turi bu-,tės. Paskui atskirti lupynai j 
ti inmaišvta. Virinti reikia ir kaulukus, iškošiant per 
išlengvo, ir per dvi valandi dratinj sietelį. Su tom, ku-j 
dažnai maišyti arba kol ne- rios turi didelius kaulukus 
pasidarys tirštas, tada in- . gal butų geriau inmerkti Į 
maišyti vieną šaukštuką ei-j karstą vandenį, kol lupyna 
namono, ir kol karštas su-1 sprogsta, paskui sudėti Į 
pilti Į boųkas. Paskui virin-j šaltą vandenį ir tada'lupy-] 
ti bonkas taip, kaip daroma1— ’-------1---- •*--------
tu obuolių sviestu.

Obuolių sviestas su citri
nomis.

Reikia supiaustyti ketu
rias citrinas, apmerkti van
denyje ir laikyti per naktį. 
Ant rytojaus sudėti j puo
dą sykiu su astuoniais sva
rais nuluptu, ir supjaustytų 
obuolių. Virinti vieną va
landą, pridėti tris svarus 
cukraus, ir virinti dar pus
antros valandos, kol nepasi
darys tirštas. Supilti j bon-

Garfield sviestas.
Reikia imti du trečdaliu 

slyvų ir vieną trečdalį per-’ 
siku (peaches).. Nulupti, iš- "nedalm^ią JRurijąT genl^ 
nnt. kaulukus ir supiaustyti roias Vrangelis, bolševiku 
visus. Virinti slyvas ir per- nugalėtas, 
sikus sykiu, kol suminkstė- menės likučiais paspruko 
ja n pakol peiricosti. Ant laivais pirmiau i Konstanti- 
kiekvienos vaisių dalies dė-!ROpolį, o paskiau i Bulgari- 
ti tris ketvirtadalius cu- • - •
kraus, virinti išlėngvo kol 
sutirstės. Kol sviestas karš
tas, sudėti i bonkas ir pana
rini daryli kaip su obuolių 
sviestu. F.LIS.

Pribaigė Vrangeli.
Pietų Rusijoj kariavęs už

su savo kariuo- 
paspruko

Diiudtuvais šriuu'niuis
Laivais į

NORTH
GERMAN

LLOYD

LIETUVĄ
NEW YORK-RREMEN

Laivai išplaukia kas antrą 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
>ti kambariai dvi 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN 
Trečia K lesa. Puikus uzda- 
00 Statė St.. Boston, Mass.

ŠVEDUOS

LINIJA

Visokios žinios.
Vokiečių įsigalėjimas 

Rusuose.
Vokiečiai, susitarę su Ru- 

i -ais Genujoj, skuba Įsigalėti 
Rusijoj, kol kitos Europos 
valstybės tebeveda keblias 
ierybas su Sovietų valdžia.

Vokiečiai Rusijoj jau 
steigia savo konsulatus, 
siunčia Įvairias žinovų ko
misijas. Vokiečių firmos 
ma užsakymus gaminti ru- 
samo prekių. naudoti Rusų 
žaliąją medžiagą ir Lt. 
Maskvoj esą Įsikurusi miš- 
•a rusų-vokiečių akcinė 
bendrovė su 30,000.000,000 
vokiškų (popierinių) mar
kių kapitalu. Iš vokiečių pu- 
-ės akcininkai piniguočiai 
Hincs, Krapas ir kit.; iš ru- 
<1 pusės — Sovietų valdžia, 
bendrovė dės pastangų ru
pų pi amonę pakelti.

It lai taip pat skuba nau
doti Rusus. Padarę su jais 
jrekybos sutartį, Italai jau < 
'.usrantė Į Maskvą tam ti
trą misiją, kuri prižiūrėtų 
os sutarties vykdymą. Be 
o, jau esanti padaryta kita 
utaitis, kuria Italijai So

vietų Rusai duoda 100,000 
.lektūra žemės Pietų Dono 
-rity. Ten Italai atgabensią 
’.elizsdešimts tūkstančių sa
vo bedarbių. Taigi jau pra
sideda taip vadinamas "Ru
sijos atstatymas". .

ją- Bulgarijoj Vrangelis iki 
pastarųjų laikų turėjo apie' 
15,000 kariumenės, vadina
mos "Rusijos armija*’. Bol
ševikų delegatas Genujoj 
reikalavo, kad didžiosios 
valstybės priverstų Vrange
li nusiginkluoti. J tai Anglu 
ministeris pirmininkas 
Lloyd George atsakė, kad 
Vrangelis daugiau esąs pa
vojingas tai valstybei, ku
rioj jis randasi, negu bolše
vikams. Nors bulgarai visą 
laiką nemaloniai žiurėjo i ; 
tą "Ruskają armiją”, bet, i 
matoma, šie L. George žo- i 
džiai juos paskatino rim
čiau pagalvoti dėl nepagei
daujamų ^večių. Bulgarijos 
sostinėj Sofijos mieste pra
sidėjo lyg sukilimas prieš 
Vrangeli. Žmonės ėmė pa
tys areštuoti Vrangelio ge
nerolus ir karininkus, juos 
nuginkluodami. Bulgarų 
vyriausybė tuoj riaušes su
stabdė, pasižadėdama pati 
Vrangeli likviduoti. Dabar Draugai, skaitykite ir pla-

1,1 nu-tinkite darbo žmonių laik
rašti "Keleivį”. Prenumera
ta S2.00 metams.

Į

J LIETUVĄ
Greitas oasižiermis .-nas n>»« 
NEW YORKO IK! LIEPOJ AUS 

>ei uu.iK-oourgų, osediji,. Fa.-uzivi tai 
,us transferuoti snt iurių tiesiai j 

LIEPOJŲ
S.S. DROTTNINGHOLM 

Liepus 15, Kugpiuiiu IK 
S. S. STOCKHOLM 

Liepos 27, Rugsėju' 5
Trečios kiesos kainos:

HAMBURGĄ------ ------- $103.50;
DANZ1G A ir PILiAVA $106.56 
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damvkejiniu ^o.W taksų.
Trečios klesos pasuiieriai turi ka- 

oinus tiktai tu 2—4 k>vukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietiniu Agentų ar
SU’EDtSH AMERICAN LINE. 

21-24 blate Street. New York City.

Iš BOSTONO Į LIETUVĄ 
per Liverpooli

Ant nauju, dideliu, patogių, greitų, 
al’oium deginami’, l.-iifų:

SCYTH1A ...I.........  Liepos
ELYSIA ................. Rngpiučio
SAMAR1.4I ............. Rt’gBiu<-M*
ASSYRIA ................... Rugsėjo

TAIPGI Iš NEVY YORKO
Personaliai vedama ekskursija i 

LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNINKAS. ant vieno 
iš trijų didžiausiu jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai r.uo laivo ant laivo 
Southamptone 1
MAURETANIA AQUITANIA

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ i f) dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie 
kimiausių agentų arba prie
CFNARD-ANCHOR LINES 
126 Statė st„ Boston, Mass.

21
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15

toji "Ruskaja armija i 
ginkluojama. Nuginkluoti 
vyrai grupėmis busią pri
versti dirbti. Pats Vrange
lis, jo generolai ir aukštes
nieji karininkai bus visai iš 
Bulgarijos išsiųsti. į

*” t—
' Vilkaviškis. Nuo š.m. ba
landžio 20 d. daugumoj Vil
kaviškio privatiniu dvarui 
darbininkai pradėjo strei
ką : reikalauja ordinarijos 
pakėlimo ir kitų smulkesnių 
sąlygų patenkinimo

»*

LAIVAKORTES i PINICUS
J LIETUVĄ PARDUODAM ! SIUNČIAM LIETUVON G
VISOM UNIJOMIS. VISKĄ ,
APP.UPINAM PRADEDANT 1 KIAM
IŠGAVIMU PASPORTO IKI j VOS. NOTAR1AIJšKA KAN- 
PASODI.N1MO ANT LAIVO. » --------------
JEI NORI TURĖT PUIKU PATARNAVIMA KREIPKITĖS f

LITHUANIAN TRA VĖL BDREAU tk^vvIjl'bureau 

136 East 42nd St„ NEW YORK, N. Y.

SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU-

GIMINES Iš LIETU-

CELIARIJA.

Tyrinėja karo priežastis.
Laike didžiojo karo ka- 

riau.i mčios valstybės viena 
kitą kaltino už karo pradė
jimą. Pasibaigus karui- ap- 
galėtojai, žinoma, nuspren- 
lė, kad kaltas tas, kuris ta- 
>o nugalėtas, tai yra Vokie- 
ija. Mat, kaip kaltininką 
’ž karo pakėlimą, patogiau 
spausti. Bet ypač moksli- 
įinku tarpe yra nuomonė, 
tad čia ne tik Vokietija kal
ia. Birželio 5 d. Švedijos 
sostinėj .Stokholme ėmė 
eikti komisija, kuri turi 
ikslo tikrai išaiškinti di
džiojo karo priežastis. Ko
misiją sudaro Įžymus moks- 
lininkai, teisių žinovai, di
plomatai. Komisija jau tu
rinti surinkusi daug me
lžiamos; be to. ji šauksianti 
iaug liudininkų.

LINKSMA NAUJIENA!

_ Skaityk šią naujieną, 
Ji daug laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša.

KĄ-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
įVAIRIŲ LIGŲ IŠĖJO SALUTA
RAS BITTERIS IŠ MUSŲ CHE
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTARO BiTTE- 
R1O GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG C.E-. 
RIAU PATVARKYTAS ATATIN- ’ 
KAMOMS LIGOMS.

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

Reikaląukite aptiekose, o jeigu ne- 1 
gausite, tai neimkite kitokio, bet reit ; 
kniaukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL * 

CO_ DEPT. 18,
1707 So. Halsted st_ Chicago, III.

H

Urtited p-^Hamburg
American Sll American 
Lines Inc.^_I Line A

J akut a ms įvarė "politinio 
susipratimo”.

I Šiaurės Sibire, toli nuo 
Irkutsko i žiemius, gyvena 
ousiau laukinė tautelė Ja- 
kutais vadinama. Jakutai 
Į. ugina gyvulius, daugiau- 

. i riai briedžius, medžioja be- 
_ ■įgalimuose savo šalies miš

rios lengvai nusimauna, sly- kuose, žuvininkauja, ir iš 
■va perskiria ir kaulukas to tik visa tauta gyvena, 
išsiima. J Užėmę visą Sibirą, bolševi-

Jeigu slyvos turi daug kai užėmė ir Jakuty žemę ir 
skystimo, tai reikia perleis- su jų didžiausiu Mniestu Ja- 
ti per koštuvą, ir pakui vi- kutsku. Dabar tie Jakutai 
rinti kol sūtirštės. Ant kiek- sukilo prieš bolšerikus, ir,' 
vienas dalies vaisių reikia išvarė juos iš savo žemės, 
dėti nuo pusės iki trijų ket- Jakutai prašės Tolimųjų 
virta-dalių cukraus, dažnai Rytų respublikos, kad ji 
maišant, kol sviestas nepa- juos priimtų Į savo globą, 
ridaro tirštas. Jeigu geisti- pasižadėdami būti ištikimi 
na turėti sviestą rugštesniu, tos respublikos valdžiai .ir 
mažiau cukraus galima var- laikytis veikiančių įstaty- 
toti. Cinamonas, kvepiantie-|mų/ Tol. Rylų respublika 
ji pipirai \ir gvazdikai turi priėmė Jakutiją, paskirda-

I

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka in tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, ' atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
3058 Staart BMg.. St. Ix»uis. Mo.

į

I

- - - - - - - - - - - - - - -  - y
PriMųskltc man navo braizi- •*’ 

nias išradimo išejrzaminavimui. 
Reikalaukite Išradimų knygu
tės "Patarimai Išradėjams," 
kari duodama dykai.

Rašykit* lietuviškai savo ad
vokatui. -5

• MARTfN LA B! N KR 
Re*. Patent Attv.

S PARK ROW. NEW YORK I

i

. •
Tarp New Yorko ir Hamburgo 

Trumpas susisiekimas su visais portais Centrai inės Europos 
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 kiesos 
pasažieriams.

Laivai "Hansa”, "Bayern", "Wuerttea»berg" ir "Mosnt 
Clay” turi kelis specia liūs kambarius.

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

išplauks kas antras utarninkas su pirmos, antros ir trečios 
kiesos pasažieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie mos* autorizuotų agentų 
JULIUS ROTTENBERG, 260 Hanover SU Boston. Man.

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami būna labai creitai. x
Mes parduodam Laivakortes ant visą geriausių linijų.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
| Kauna iš Bostone ar New Yorko 8165.15. Kitrės taksų $5.

Mustj atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelią savaičių. Jie gali au
tą-ik ti Janis visokių informeeijų ir galės -pasikalbėti su Justi draugais 
nuvažmve. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiūka jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškat.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST, BOSTON, MASS.
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/ KELEIVIS

Piniguočių laikraštis apie 
Lietuvą..

New Yorke einančio 
”Wall Street Journal’o” ko
respondentas turėjo pasi
kalbėjimą su p. Galvanaus
ku Genujoj ir gautomis iš 
jo žiniomis pasidalino su 
Amerikos visuomene ”Wal 
Street Journale” birželio 19. 
Tas žurnalas yra vienas in- 
takingiausių piniginėse sfe
rose; patsai straipsnis vie
nas iš rimčiausių ir palan
kiausių Lietuvai, kokie tik 
yra pasirodę Amerikos 
spaudoje.

Čia ji paduodame ištisai: 
Lietuva yra šalis be pinigų 
spausdinamosios mašinos.

Nors apsupta neprietelin
gų kaimynų, ji tvirtai atsi
laikė prieš bendrą pagundą.

Kada pinigų spausdina
mosios mašinos šiandien 
smarkiausiai valstybėms 
dirba, verta yra pasiklausy
ti atstovo tos šalies, kuri to
kios mašinos visai neturi. 
Jo valstybė nedidelė ir nau
ja, bet po Čeko-Sloyakija ji 
yra turbut geriausiai pasi- 
turinčioji ir tvirčiausioji 
Europos šalis. Tasai atsto
vas — tai Galvanauskas, o 
jojo valstybė — tai Lietuva.

Lietuva, kaip ir kitos dvi 
Pabaltijos valstijos, susikū
rė po Rusijos revoliucijos. 
Ji yra didesnė už Angliją, 
bet turi vos 12-tą dalį josios ' 
gyventojų. Yra tai žemdir
bių šalis ir neturi mineralų 
kasyk'Ji. Tečiau yra tai et
nografinė vienetą su savo 
kalba ir literatūra. Tos ša
lies gyventojai yra praktin- 
gi ir pastovus žmonės, ku
rie jau parodė, kad gali sėk
mingai * tvarkyti valstybę. 
Dabartiniuoju jos vargu 
yra Lenkija, gulinti palei 
piet-vakarinę jos sieną, 
išrikai godžiai žiuri į Lie
tuvą, kuri randasi tarpe jų 
ir juros. Nežiūrėdami nei 
Vyriausiosios Tarybos, nei 
Tautų Sąjungos, nei savo 
pačių iškilmingų taikos su
tarties pažadų, jie užima 
šiandien Lietuvos dali kar
tu su jos tikrąja sostine-Vil
niumi, ir per savo priete- 
lius franeuzus jie gali . su
trukdyti atidavimą Lietu
vai Klaipėdos uosto. Lietu
va kol kas randasi be sosti
nės ir be uosto, ir tai sulai
ko jos ekonominį stiprė
jimą.

Tečiau lenkiškasai vargas 
teikia dar ir, daugiau blė- 
dies. Lietuva buvo talki
ninkų pripažinta tik de 
f acto ir ji aiškiai mato, kad 
Lenkija nepripažįsta jai 
teisės būti. Dėlto Lietuva 
turi laikyti didelę armiją. 
Tai praryja* daugiau negu 
pusę jos metinių ineigų. 
Reikia atsiminti' taip pat, 
kad karo laiku Rusų ir Vo
kiečių armijos "nušlavė jos 
teritoriją daugiau negu sy
ki, ir Vokiečiai'laikais savo 
ilgos okupacijos uždėjo ran
kas ant visa, ką tik jie ga
lėjo gauti. Taigi nebūtį 
nuostabu, jeigu Lietuva bu
tų giliai prasiskolinusi ir 
užpilta beverčiais' pinigais. 
Tečiau faktas, yra, kad jos 
skola yra nedidukė ir ji dar 

. nei vieno popierinio pinigo 
neatspausdino. Pastarai
siais metais iš visų savo iš
laidų, 750,000.000 markių, ji 
tik 30,000;000 pasiskolino.”

Nepasiduoda pagundai.
Galvanauskas, paprašytas 

tai išaiškinti, šitaip pasako
jo: ■

"Kada mes inkurėme savo 
valstybę, mes iš visų pusių 
buvome apsupti užpuolimo 
pavojaus. Mes turėjome, 
ginties nuo Rusijos ir nuo 
Lenkijos. Mums reikėjo 
amunicijos, traukinių, ar
mijos. Ir mes turėjome pa
gunda, pasielgti taip kaip 
kiti, tai yra įsitaisyti pini
gams spausdinti mašiną,

užmokėti. Tečiau apsimąstė 
mes nusprendėme nedaryti 
to, o j ieškoti kitų kelių. Mes 
nusprendėme apsieiti su 
tais pinigais, kuriuos mes 
turėjome, ir mes išlikome 
savo pasiryžime.

"Karas paliko mus su tre- 
jopais pinigais: caro ru
bliais, vokiečių markėmis ir 
vokiečių ober-ostv markė
mis. Tie pastarieji pinigai 
buvo išleisti laike vokiečių 
okupacijos Lietuvoje, šian
dien tie pinigai kursuoja 
greta vokiškų markių. Ru
blis pranyko iš cirkulacijos 
dėl netekimo savo vertės.

"žinoma, mes negalime 
tęsti tokios padėties toliau. 
Dėl kapitalo stokos, kredito 
veikimas yra labai sunkus. 
Dėl visokių piniginių vals
tybės operacijų mes turime 
kreipties Berlinan ir už jų 
patarnavimą sūriai mokėti. 
Dėlto tai mes ketiname įsi
steigti emisijos banką ir sa
vo pinigus. Tečiaus tam 
emisijos bankui mes anaip
tol neleisime dirbti pinigų 
valstybės skoloms mokėti. 
Ir musų pinigai bus tvirti, 
taip kaip tvirta yra ir eko
nominė musų padėtis. Mu
sų pienai yra taip sudaryti, 
kad iš to butų tik pagelba 
atstatymui ir kėlimui pro
dukcijos, kaip ūkio, taip ir 
pramonės.”
Banko pamatas — doleris.

Galvanauskas yra prak- 
tingas biznieris. Per ilgus 
metus jisai dirbo kaipo elek
tros ir kasyklų inžinieris. 
Jisai žino ir finansų sritį ir 
jisai su pamėgimu aiškino 
savo valiutos pieną. Tasai 
pienas teikia nemaža kredi
to Suvienytų Valstijų dole
riui, ir jisai aiškino tatai 
šiaip:
'"Tasai emisijos bankas 

turės dviejų *Ur trijų milijo
nų doleriu kapitalo; vieną 
trečdalį dės valstybė, kitą 
trečdalį — lietuvių 
menė, Jrečią trečdalį — ki
tataučiai. Du trečdaliu pri
vatinio kapitalo galės sulai
kyti inflaciją (užpludimą 
naujai prispausdintų pini
gų). Tik tasai vienas ban
kas turės teisės leisti pini
gus ir tie pinigai bus pa
remti 40% aukso arba Suv. 
Valstijų dolerių; toji rezer
vą turės būti padidinta, ka
da cirkuliacijoj esantįs pi
nigai pasieks tam tikro nu
statyto augščio. Popieriniai 
doleriai bus skaitomi kaip 
auksas, nes jie ir yra tiek 
geri kaip auksas, gi mes jų 
gauname beveik dešimtį mi- 
li jonų dol. kas metai; juos 
atsiunčia iąilijonas lietuvių 
gyvenančių Amerikoj; tuo 
tarpu gryno aukso dabar 
-Tinku gauti.

"Bet prie dolerio mes pri
einame dar ir kitu keliu. 
Musų pinigų naujoji viene
tą vadinsis "Auksinas” ir 
jisai bus vertas dvišimtinę 
(1 200) dalį Suvienytų- 
Valstijų dolerio. Mes markę 
skaitome turinčia vertės 
apie tiek, kiek turi dvišim- 
tinė dolerio dalis;* taigi ir 
perėjimas nuo markės į 
auksiną bus lengvesnis, jei
gu darbininkas gaus tą pa
tį skaičių naujųjų, kaip ji
sai gaudavo senųjų. Bet 
mes nesivarysime, kad iš
keisti visas markes į auksi
nus. Mes leisime auksinus 
prisilaikydami piniginio 
kurso markių-ir dolerių.” >

Pirm riša ko trokšta 
taikos.

Galvanauskas dar pridū
rė, kad jo šalis už vis labiau 
trokšta ramybės ir taikos, 
kad sunki karo našta pa- 
lengvėtų ir žmonės galėtų < 
ramiai kibti į darbą, neturė- i 
darni baimės dėl rytojaus. 
Kraštui atstatyti reikės < 
apie du milijonu svarų ster- <

tfai ar 12-ai metų. Tie pini-j gui aprašo, kas tik Lietuvoj 
gai turbut btis gauti Angli- dedasi.
joj, kuri tikisi pristatyti! Aš manau važiuoti į Ar- 
reįkiamos medžiagos. Lie- į gentiną, nes ten leidžia. Jei- 
tuvai labiausiai reikalinga i gu papulsiu į bėdą ir šauk- 
mašinerijos gelžkelių taiso
moms dirbtuvėms, geležies 
tiltams, kuriuos reikia pa
statyti i vietą laikinųjų me
dinių (šie buvo pastatyti į 
vietą sunaikintų karo laiku 
geležies tiltų); reikia taip- 
pat gilintojų Nemunui, ku
ris riša Kauną su Baltija; 
reikia medžiagos paupių 
uostams; reikia telefonų 
aparatų.

Amerikos išdirbėjai galė
tų visa tai pristatyti, bet at
rodo, kad Britai juos ap
lenks. ( O tečiau atsiminus, 
kad Lietuva yra skolinga 
Su v. Valstijų Pinigynui 5 
milijonus dolerių su Yuršum 
už karo amuniciją ir Rau
donojo Kryžiaus reikmenis; 
kad Lietuvos Vienatinė sve
tur užtrauktoji paskola bu
vo, sukelta tarp Amerikos 
lietuvių sumoje 2 ’ milijonų 
dolerių, ir kad visos kitos 
Lietuvos skolos užsieniui, 
tai tik mažos sumos pinigų 
Anglijai ir Franci jai — visa 
tai apsvarsčius atrado, jog 
ir Amerika turėtų pridėti 
savo dali prie ekonominio 
atstatymo tos mažos, bet 
daug žadančios Baltijos 
valstybės.

Liet. Inf. Biuras.

’siuosi pagelbos, tai neatai- 
sakyk, brolau, man pa
gelbėt.

I

FARMOS!
FARMOS! FARMOS!

Sveikos ir pelningos New Jtrsey 
farmos, visokiu brangumo ir didumo, 
lik penkiasdešimts mailių nuo Nec 
Yorko miesto. Matyk it mane pirai.; 
negu pirksit. Aš turiu t ikiu farmų, 
kokių tik jus norit. Rašykit arba at- 
silankykit. (23)

MATH1AS NEMETH
429 East lttth st.. Nevv York lity

Ką žmonės rašo iš 
Lietuvos.

Nori būti nuolatiniu 
"Keleivio” skaitytoju.

Gerb. "Keleivio" redakcija!
Teikitės įdėti Tamstos 

gerb. laikraščio skiltysna 
sekantį atsiliepimą.

Begalo smagu man buvo 
aplaikyti nuo gerb. Kazio 
Dirvelio, per S. L. A. 57 
kuopą, vieną, kitą "Kelei
vio” Nr., kuris taip suįdo
mino ir įtiko man sava turi
niu; kad drįstu net čia, per 
Tamstos laikraštį, išreikšti 
didžiausį norą jį pas save 
.urėti ir būti jo nuolatiniu 
skaitytoju, o jei gerb. red 
sutiks, ir rėmėju. Tad. krei
piuosi į gerb. amerikiečius, 
bene sutiks kas man užpre
numeruoti ii. o aš iš savo 
pusės atsilyginimui, siunti
ni ėsiu iš ✓Lietuvos ivairių- 
ivairiausių laikraščių, tuo 
budu, kad nelikus skolingu. 
Giliai tikiu, kad gerb. ame
rikiečiai atjaus tą ir teiksis 
mano troškimą užganėdinti, 
gi, gerb. redakcija, nepagai
lės vietos savo laikraštyje 
tam mano atsiliepimui pa
talpinti.

Laukiu prielankumo. Ma
lonėkite atsišaukti 
kučiu.

Su aukšta pagarba 
Povilas Lizdeika. 

Ežerėnai,
Ukmergės g. 3 Nr. 

Lithuania.

AR JV’S JlEšKOl’ FARMOS?
Jeigu taip, tai susinc.ikit su mu

mis. Mes turime daugybę gerų tar
mę, visokio diuumo ir vssokio bran
gumo, 50 mailių atstume nuo X?w 
Torko. Atsiiankykit bile laiku, pirm 
8 vai. vakare. Aš su mieiu noru su
teiksiu jurtis informacijų. (28)

MATHIAS NEMETft
429 East lG«h sL.>New Yurk City 

arba pas J<feeph Nemeili
F5ox 16, Fiemingiun, N. J.

NORIU MAINYT.
, Aš noriu išmainyti savo farm: 
stubos Detroite arba Clevciande. 
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

WM. STANKEVIČIUS 
R. 1, Luther, Mich.

FARMOS! FARMOS!
Aš turiu 200 gerų fermų ant par

davimo. Pirkite fermas, tąsyk nebijo
si! bedarbės ir sunkių laikų. Parduo
du pigiausia kaina ir su mažu Įrnokė- 
■imu. Duodu ant lengvų išmokėjimų. 
Dėl daugiau informacijų klauskit 
farmų katalogo. (31 >.

JOS. STANKUS Farm Agencv 
FOUNTA1N, MICH.
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laiš-

Lietuvos žmonės džiaugiasi 
"Keleiviu".

Rašo Lietuvos kareivis 
savo svainiui į Ameriką:

Brangus svaini! širdingai 
ačiū už prisiuntimą "Kelei
vio". Gavau NN. 16, 17, 18, 
19, 20 ir 21, taipgi "Kardo’ 
No. 2. Tokie laikraščiai 
mums, Lietuvos varguo
liams, yra daug verti. "Ke
leivyje” aš radau daug vi
sokių žinelių ir viso pasau
lio darbininkų gyvenimo, 

vtsuo-įkurie yra jau susiorganiza- 
tvę į profesines sąjungas ir 
kurie smarkiai kovoja už 
savd klesos reikalus. Aš 
tuos laikraščius duodu skai
tyti musų tamsiems bro
liams, kurie dar tiki kuni
gų pasakoms ir kurie netu
ri supratimo apie laisvama- 
nybę. Tegul skaito ir moki
nasi, kaip gyvena kitų šalių 
darbininkai.

Draugai amerikiečiai, 
remkit darbininkišką spau
dą, kovokit su tamsybės 
apaštalais ir su išnaudoto
jais, o mes, Lietuvos darbi
ninkai, imsime nuo jus pa
vyzdi.

Brangus svaini,' ar nega
lėtumėt man prisiųsti "Ke
leivio" NN. 1, 3, 11, 12, 14 
ir 15, nes aš norėčiau turėti 
visus šių metu jo numerius

Taipgi pranešu, jogei ap
teikiau nuo tavęs knygas 
"Kas padarė Dievus" ir 
"laisvamanių Kalendorių”. 
Labai ačiū, neg- tai yra Įdo
mios knygelės.

Lietuvos darbininkus dar 
laukia sunki kova, bet mes 
laimėsime ir nuo musų ran
kos drebės visi darbininkų 
priešai. Kareivis.

1922 m., Birželio 13 d., 
t

Papjovė savo pačią.
Juozas Blažys, iš Butkai- 

eių kaimo, Epžvilkio para
pijos, Tauragės apskr., pa
plovė savo pačią, žmogžudį 
vyrą policija suėmė. Blažys 
yra karštas Jcatalikas; jo 
pusbrolis yra kunigu Ame
rikoje. Butkaitiškis.

Lazdijai. Š.m. bal. mėn. 20 d. 
i Lazdijus atėjo, perėję de
markacijos liniją 6 lenkų 
kareiviai. Visi jie pirmo 
Ulonų pulko, kuris dabar 
stovi Augustave. Jų nurody
mais, jie esą Vilniaus guber- 
nės gudai Jie esą Želigovs
kio sumobilizuoti, bet doku
mentuose užrašyta, kad jie 
savanoriai.

Pataria nevažiuot j 
Lietuvą.

Kazys Rakauskas iš Ash- 
land, Pa. gavo laišką iš 
Kauno nuo savo brolio, ku
riame štai kas rašoma:

Mylimas broli L Kaip ra
šei man, kad rengiatės va
žiuot Lietuvon, tai patariu 
nevažiuot, nes apsigausite. 
Aš važiuočiau atgal Į Ame
riką, bet manės Amerikos 
valdžia neleidžia, nes nesu 
Amerikos pilietis. Per save 
kvailumą aš pats ir mano 
šeimyna dabar turime ken
tėti.

Jei nori viską teisingai 
žinoti apie Lietuvą, tai 
skaityk Amerikos laikraštį

kad turėjus kuo už visa tai lingu, paskirstant juos 10-^Keleivi”, jis viską teisin-

Gižai (Vilkaviškio apsk.). 
Balandžio 23 d. Gižų bažny
čioj, laikant misijas vienuo
liui Kudirkai, aš ir dar du 
vyrai J. G. ir V. V. užėjom. į 
šventorių paklausyt misi
ninko pamokslo.* Kaip tik 
Įžengėm ir atsistojom, pa
mokslininkas tuojau pradė
jo šaukt, pirštu rodydamas 
j mus: "Štai stovi trys bol
ševikai, kurie atėjo juokus 
daryti is mus tikėjimo, jau 
anoj pusėj publikos stovėda
mi juokėsi ir ardė ramumą, 
išmeskite juos.” Kaip bema
tant akis išvertęs, uždusęs 
puolė klebonas Krištolaitis 
prie musų ir dar atsivedė 
porą ’ klierikų, turbut paro
dyti jiem, kaip reikia kovoti 
su "bolševikais”. Tuojau kl. 
Krist, pradėjo mus spardyt 
kojom, šaukdamas ”von bol
ševikai Į Rusiją.” Mes at
ėjom ne iš kitos pusės publi
kos, kaip pamokslininkas 
sakė, bet iš lauko ir prieš 
tai nebuvom buvę klausyt 
pamokslininko. Įėję j šven
torių laikėmės ramiai.

Kadangi mes nesam jokie 
”bol§evikai”, neąrdėm tvar- 
koš ir nesijuokėm, tai jau
čiamės įžeisti. -

Nors pamokslininkas ir 
sakė savo pamoksluose, kad 
žmogaus šlovės nuplėšimai 
yra didžiausia nuodėmė, bet 
jis čia pat nuplėšė šlovę dau
gybės žmoniii akyse. Užmir
šo Kristaus žodžius: ”Var
gas jums farizėjai, kurie ki
tus mokinate, bet patys to 
nedarote”. VI. Skrinskas.

gi m?
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Dr. A. J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas
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Gydo užsenėjusiaa ligas 
i | vyrų ir moterų; ypatingai ly- 
i i (iškas ligas. ,
( Duoda patarimus svsika- 
< i tos dalykuose per laiškus.

k 3303 S. MORGAI! ST.
CfflCAGO, ILL

’ TEL. BULEVAP.D 2160.

I

Dirbti! VPVė,iav* Kokardų, visokių Ženkleliu, Guzikuėių. Ant- 
spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų d r-tęs vardą. 
STRUPAS'CO., 90-92 Ferry St. NewarkN. U. 

*- ____________________________________ ______________ j

126 AKRŲ PIENO 1K JAVŲ 
FARM A.

10 ruimų stuba, didelis skiepas, 
telefonas, statoj vanduo, didelė bar
ni, 9 kiti budir.kai. Viepi budinkai 
•■■erti daugiau, negu visa' ferma par
siduoda. Kartu parsiduoda 3 arkliai, 
10 karvių, 500 vištų, 25 antys, kiau- 

, tre- 
i 

■ų užsėta 
22 akrai 
su žole; 
akmenų.

lės, traktorius, gąsdino inžinas, 
sėjas ir visokį kitoki gerai farmai 
reikalingi padargai. 17 akr'š 
kviečiais, 10 akrų avižom, 
kornais, 21 akras dobilais 
žemė juoda, apvalyta r.uo 
Kaina $14,000. Įneš! $4,000.

38 AKRŲ VIšTINĖ .MIESTELIO 
FARMA.

38 akrai dirbamos žemes, 3 akrai 
didelio miško, 170 vaisinių medžių, 
puiki 6 ruimų stuba, 5 kitokį budin
kai, 3 dideli vištininkai, i arklys, 2 
karvės, 300 vištų, visokį farmos 
trankiai. Kaina $4300. Pusė tos su

snos įnešt. Šitos farmos randasi tik 
'50 mailių nuo New Yorko miesto. 
Atsišauk bile dieną pirm 8 vakare 
IžtlS

MATHIAS NEMETH
429 E. 16th st., New York Ciiy 
arba pas JOSEPH NEMETH 

Fkmington. N. J.

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Vaisbazeoklis Rcg. S. V. Pat. Biure

.Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ir kily viduriu suirimu. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra gerinusias kūdikiu drau
gas.

35c. aptiekose arba už 4Oc. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara- 
torijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tb St.

Brooklyn, N. Y.

PASEKMINGA MOTERŲ 
VAGI.NALĖ PLOVĖJA $1.95.

Tai yra plovėja, kuria užsiganėdi
na tūkstančiai moterų ir rekomen
duoja jas kitoms. Ji aprūpinta apva
lia paipuke, minkšta gumine kepu- 
ruke ir kitokiais reik bingumais. Tel
pa į ją 8 uncijos vandens. Padaryta 
iš raudono gunio, garantuota kad il
gai laikys, šmirkštynė prie jos taip 
įtaisyta, kad pasiekia viduriuose vi
sas reikalingas vietas ir jas gerai iš- 
plauja. Prisiųsk savo vardą ir pilną 
adresą kartu su $1.95 ir mes ją pri
siusime. J5c. už persiuntimą. Mes 
taipgi užlaikėm visą cilą daktariškų 
instrumentu. (28)

FISHLEIGH & (O.
924 Hobbs Bldg., Chicago, III.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 190 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikia'ne, nuo patrūkimo 
dei vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žplių. 
Mes jums patarnausime kuogoriausiai, pasaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite Į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

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

“LIETUVOS ŪKININKĄ” 
Seniausią ir didžiausią progresvvj Lietuves 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 gydyme, daktarai sveikatos 
klausimais ir šiaip įvairių-įvairiausiais gyvenimo reika
lais. Per metus duoda savo skaitytojams apie 4O00 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. "Sveikata”, žmonių sveikatos laikraštis dakta
rų vedamas.

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

"Lietuvos Ūkininko” kaina: metams 80 auks., pusei metų 
42 auks., 3 mūn. — 22 auks. Atskiras numbris 
auksinai.

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

No. 60, KAUNAS. Telefonas 223.
Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsira
šyti siose vietose:

So. Boston, Mass., "Sandara”, 327 E St.,
Nevv York, N. Y., Vasiliauskas, 307 West 30t.h St., 
Chicago, III., "Naujienos", 1739 So. Halsted St., 
Chicago. III., "Aušros” Knygynas, 3210 So. Hals-ted St., 
E. St. Louis, UI., Jonas Žitkus, 539 Collinsville Avė. ir 

A. L. T, Sandaros kuopose.
NEGAIŠUOK LAIKO. UŽSIRAŠYK SAU IR SAVIŠ

KIAMS ŠIANDIEN!

2

VIENINTELIS LIETUVOS RESPUBLIKOJ 
Progresyvis Laikraštis

LIETUVOS ŽINIOS
pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo ael karo 1315 m., dabar nuo 

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

Rašo geriausi Lietuvos rašytoji!. Tu’-i nuolatinių korespondentą 
Amerikoje, Anglijoj, Italijoj, Šveicarijoj. Rusijoj ir kitose šalyse. 
Paduoda greitai ir sumaningai žinias. Straipsniai teisingiausiai api 
budina Lietuvo- ir pasaulio politiką. Turi atskirą skyrių moky
kloms. Būtinas reikalas patiems išsirašyti ir užrašyti savo 
nėms ir pažįstamiems Lietuvoj.

PRENUMERATOS KAINA:
Lietuvos Respublikoje 1 mčo. 35

3 mėn. !M) 
” ” pus. met. 160
” ” ii metams 300

Amerikoje metams — — — 8
” pusei melų-------4

Anglijoje, metams----------- 2
pusei matų — — 1

ADRESAS: "Lietuvos Žinios”, l aisvės Alėja Nr. G0, KAUNAS. 
Telefonas 223.

Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti:
So. Boston, Alass., "Sandara”, 327 E St.,
Nevv York, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30th S t., 
Chicago, U!., "Naujienos”, !739 So. Halsted St., 
Chicago, III., "Aušros” Knygynas, 3210 So. Halsted St., 
Rockford, UI., Petras Kutras, 1012 Main St., 
E. St. Izuris, III., Jonas Žitkus, 539 Collinsville Avė. ir 
A. L. T. Sandaros kuopose.

NEGAIŠINK i^YIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR
S A V J š K1A M S ŠIANDIEN!
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Vietinės Žinios
Vyčiai skebauja.

Iš Hyde Parko „Kelei
viui” pranešama, kad su
streikavus tenai gelžkelio 
dirbtuvių darbininkams, 
„Darbininko” vyčiai nuėio 
skebauti. Susipratę darbi
ninkai labai tuo pasipiktinę.

Hyde Parko lenkų kuni
gas Šiška irgi liepęs savo 
parapijonams eit dirbt. Gir- 
di, streikuoja tik "bolševi
kai” ir visokie „bezbožni- 
kai”, geri katalikai privalą 
dirbti, kad pakėlus
„oičvznos” vardą, bet 
protingesni lenkai iš to pa
sipiktino ir Šiška pradėjo 
plūst už raginimą skebaut.

Skandalas dėl vandens.
Miesto vandens departa-^ 

mente kilo skandalas. Pasi
rodė, kad tūlos sąskaitos už! 

i vandenį nemokėtos jau nuo1 
5 metų ir užvilktos skolos 
siekia $1.500,000. Knygoms 
peržiūrėt pakviesta eksper
tai auditoriai ir manoma, 
kad vandens departamente 
paaiškės didelės vagystės, 
žmonės, kurie ant vandens 
departamento knygų yra 
parodyti kaipo neužsimokė- 
ję už vandeni, sakosi senai 
jau atsilyginę, tik knygose 
tas nepažymėta. Reiškia, jų 
pinigai pavogti.

savo
i1* i

I

Hyde Parko skebai gavo 
lupt.

Šį panedėlį Hyde 
buvo smarki batalija. Strei- 
kuojantįs geležkeliečiai pa
gavo kelis skebus ir skau
džiai juos apkūlė. Tris ar 
keturi streikieriai buvo 
areštuoti, bet katrie jų kal
ti, policija negali prirodyt.

Tarp kitų tenai skebavo 
ir komunistas V., bet po ši
tos batalijos jisai nusigan
do ir sakoma, kad daugiau 
jau neskebiausiąs. Mat, bi
josi, kad negaut į kaili. Vy
čių „kapitonas’’ S. vis dar 
skebauja.

Kompanija siuntinėja sa
vo agentus pas streikierius 
į namus ir kalbina juos 
grįžti darban; algos siūlo 
da daugiau, negu pirma mo
kėjo; sako, darbą turėsit 
gerą ir gerą mokesti, tik 

. unijos,
net po 
tik eita

Bostonas duos Rusijai
1.000.000 skardinių pieno.
Bostonas uasižadėjo pa

aukauti Rusijos badaujan
tiems vaikams 1,000,000 
skardinių (kenų) pieno. 
Pieno vajus bus pradėtas 
subatoj, 22 liepos, ant Bos-

Parkė ton Common sodo, kur bus 
sušauktas tuo tikslu masi
nis vaikų mitingas ir majo
ras Curley pasakys prakal 
bą. šitą judėjimą remia kel 
žymesnių mokyklų profeso
riai ir daug visokių lab
darių.

neprigulėkit prie 
Kai kuriems siūlo 
$1.00 į valandą, kad 
dirbti.

Bet skebų visai _ 
Darbininkai žino, kad kapi 
talistams rupi sulaužvt uni 
ją, o kada unija bus sulau 

dą nemokės, bet numuš iki nerei 
40 centų ir žemiau. Todėl 
susipratę darbininkai ne
klauso, ką dabar kompanijų 
agentai jiems žada, bet lai
kosi unijos ir nepasiduoda. 
Nėra abejonės, kad strei
kas bus laimėtas. Kompani
jos uždirba pinigų gana ir 
gali mokėt darbininkams 
geras algas. Jų laikraščiai 
džiaugiasi, kad geležinkeliu 
biznis einąs gerai ir kad šį
met stockholderiai (akci
ninkai) galėsią gauti padi
dintų dividendų, tai yra. 
daugiau pelno. Kode! tad 
darbininkai turėtų gauti 
mažiau ?

Šią seredą 1 valandą po 
pietų ant Boston Common 
sodo (Bostone) bus strei
kuojančių geleži nkelieci1 į 
mitingas. Kalbės kalbėtojai 
iš Chicagos ir kitur. Visi 
streikieriai turėtų tenai 
būt. Nestreikieriai irgi gali 
nueit pasiklausyt, kurie tu
ri laiko.

nedaug.

”I)or tinas triksas”.
Ant Revere ”byčių” poli 

vija sulaikė Jankelį Kugel 
maną, kuris vežėsi savo au 
tomobiliuje 60 galionų mun 
šaino, ir nugabeno ji nuo
vadom Jankelis buvo pasta 
lytas po S-500 kaucijos ir tu 
lės eiti i teismą. Nuovado, 
jis kasė sau pakaušį ir krai
pė galvą, nuduodamas, kai 
jis negalįs suprasti, kas ga 
lėtų jam užtaisyti toki ”dor 
tina triksą” — pridėti jc 
sutomobilin tiek daug deg 
tinęs. Jis bažijasi, kad jif 
nieko apie ją „nežinąs”, jis 
jos nepirkes, nedėjęs ir vi 

jksai nematęs jos. todėl 
esąs visai nekaltas.

Ištikrujų, pridėti nekal
tam žydeliui tiek degtinės į 

žyta, tada po Š1.00 i valan- vežimą, tai didelė „švei

Išbuvo ant jūrių 4 dienas 
nevalgęs.

Edward Hines, kuris iš 
važiavo andai ant jūrių žu 
vauti, paklydo laike didelė 
miglos ir nusiįrė tolyn nu< 
namų. Tuo tarpu pakilę! 
vėjas nunešė jį da toliai 
ant jūrių ir per keturias 
dienas jis buvo blaškomas į 
visas puses be maisto ir be 
jokios vilties išsigelbėti. 
Keli dideli laivai praplaukė 
pro jį, bet neatkreipė atydos 
ir nedavė jokios pagalbos. 
Tik po keturių dienų jį už
tiko žvejų botas ir parvežė 
Bostonan.

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS!
Rengia Cambridge’aus Lietu

vių Co-op. Bendrovė, Liepos 
Maly) 16 d., 1922 m., ant S. 
Mizaro (Messer) ūkės, žinoma 
kaipo Old Richard Farm, 
char St., E. Sharon, Mass.

Prasidės 10:30 vai. ryte 
tęsis iki vėlumai.

Norintieji linksmai nuvažiuo
ti, užsiregistruokite savo vardą 
Bendrovės krautuvėje, kuri ran
dasi kampas Main ir Portland 
St., nuo kur išeis šeši trokai 
kaip 9:30 vai. ryte. Bus ir mu
zika.

Bel-

ir

1
APMOVĖ BLAIVYBĖS 

AGENTĄ.
Elizabeth, N. J. — Vietos 

majoras Moavlag gavo iš 
Kanados pasiūlymą pirkti 
12 kvortų Kanados ”rye” 
už $18. Jisai žadėjo prista
tyti šita tavorą per savo at
stovą Amerikoj. Miesto ma
joras įteikė šitą skelbimą 
blaivybės agentui Cone’ui. 
kuris tuojaus nusiuntė Ka- 
nadon $18.00, tikėdamasis 
suimti tą žmogų, kuris pri
statys jam 12 kvortų ”rye”.

Už kelių dienų atvažiavo 
pas blaivybės agentą žmo
gus ir atvežė 12 kvortų ti
krų Kanados rugių. Tik 
tuomet blaivybės agentas 
pamatė, kaip gudriai jis ap
gautas. Ir jis negali nieko 
savo apgavikams padaryti, 
nes jie aiškiai skelbė par- 
duodą ”rye”; gi žodis ”rye’ 
anglų kalboj reiškia ”ru- 
riai”, o kad blaivybės agen
tas suprato po tuo vardu 
degtinę, tai čia niekas ne
kaltas, tik jis pats.

NELAIMĖ SU
AUTOMOBILIUM.

Plattsburg, N. Y. — Pe- 
’eitą pėtnyčią netoli nuo čia 
itsitiko nelaimė. Vienas au- 
omobilius norėjo prasi

lenkti su kitu ir nudardėjo 
iuo kelio, apvirsdamas ke
is kartus augštyn kojomis. 
Vienas važiavusiųjų likos 
mt vietos užmuštas, o du 
-unkiai sužeisti Visi pa
eina iš Gardner, Mass.

JIDELIS GAISRAS 
BALTIMORĖJ.

Pereitą sąvaitę Baltimo- 
•ėj buvo didelis gaisras, ku- 
’is sunaikino gelžinkelio ta- 
vorinę stotį ir sandėlius. 
Nuostoliai apskaitomi i $5,- 
100,000.

Keli skebai sužeisti prie j 
darbo.

Nuo pereito panedėlio ke-| 
liatas skebų prie traukinių | 
Bostone buvo jau sužeista. į 
nes neįpratę' prie tokio dar
bo. Trims jau nutraukta 
rankos sukabinant trauki
nius, o vienas užmušta vi
sai, bet kapitalistų laikraš
čiai šito neskelbia. Jie tik 
šmeižia streikierius.

I

Ekspreso saryas užmušė 
darbininką.

Ant Nortn Statiniio ši pa
nedėlį ekspreso sargas nu
šovė kompanijos rūbinin
ką. Sargas turėjo pasidėjęs 
karabiną ant troko, ir kada 
norėjo jį nuimti, karabino _ 
kojukė kažin kaip užkliuvo 
ir karabinas iššovė, suvis 
pataikė darbininkui I.yn- 
chui tiesiog kakton i>- ų£- 

vietos. Sargas 
policija daro

mušė jį ant 
areštuotas ir 
tyrinėjimą.

f

H

PARSIDUODA AUTOMO
BILIUS, 7 sėdynių, pertai- 

' sytas, bėga kaip naujas. Ga- 
i Įima pirkt pigiai.

Jos. H. Shaphy
22 Gatės st.,

So. Boston, Mass.
ŠĖRĄI! šfiRAI! ŠĖRAI!

Kas tori Lithuanian Sales Corpo- 
;;:tion Šerus ir norėtų juos parduoti 

atsiimti savo pinigus, praneškit 
man. (29)

A. MIZARA
10 Pacifie s t., So. Boston, Mass.

NAMAS PARSIDUODA.
:? šeimynų, prie Coiumbia Rd., So. 

Bostone. 12 kambarių, angliniai ir 
faziniai pečiai, karštas vanduo ir 
maudynės. Namas atneša ant metų 
'900. Kaina $5,500; jnešt $2,000. 
Kreipkitės j
POLISH REAL EASTATE AGENCY 

.">♦>8 Dorchester avė.,
So. Boston, Mas*.

KELEIVIS

NUNEŠĖ $750,000,000.
Wall Streeto "vilkai” Netv 

Yorke nunešė žmonėms 
apie $750,000,000 pinigų vi
sokiais apgavingais šėrų 
’skymais”, sako distriet at- 
tomey Banton. Niekad 
New Yorko istorijoj tiek 
apgavysčių nebuvę, kiek jų 
atsirado po karės, kuomet 
žmonės pradėjo jieškoti di
delių pelnų.

1

'DIDVYRIS*' NUTEIS
TAS KALĖJIMAN.

Tūlas laikas atgal Ameri
kos spaudoj pasirodė žinia, 
kad Meksikos banditai pa
grobė A. BielaskĮ, buvusį 
Suvienytų Valstijų valdžios 
detektyvą, 6 dabar vienos 
amerikiečių aliejaus kom
panijos prezidentą, ir pa
reikalavo didelio išpirkimo. 
Kiek vėliaus Bielaskis pasi
rodė liuosas ir pradėjo pa
sakot, kad banditams sumi
gus, jisai išsirito gulsčias iš 
savo nelaisvės, nukrito nuo 
aukštos uolos upėn, ir iš
plaukęs kiton uusęn pabė
go. Bet dabar Meksikos vai- į 
džia susekė, kad Bielaskis 
yra tikras apgavikas; jokie 
banditai nebuvo ji pavogę 
ir niekas už jį iŠDirkimo ne
reikalavo; visos jo pasakos: 
apie jo pabėgimą yra tikras 
melas, ir Meksikos teismas ! 
nuteisė ji užtai kalėjimam * ---------------------------------- 1

PARSIDUODA.
Somerville, 7 Henderson st, arti 

Magown Sq^ 7 ruimų stubeič (cot- 
tage), šiltas ir šaltas vanduo, viskas 
gerame stovyje. Yra vieta garadžiui. 
Savininko telefonas Mystic 299. Pa
šaukit p. Hill, 109 Grant Avenue, 
Medford, Mass.

Išreiškiu pidžkts žtdj už LIETUVIU CARACE. 
gerą Įitirniviuų.

Tariu širdingiausį padėkos 
i odį Baltic Statės Finance Corp. 
už atvežimą mano giminaitės 
Marijonos Tamkytės iš žižma- 
rių miesto j Ameriką. Taipgi 

širdingai ačiū p. Petrui Bartke
vičiui, kuris patarė man kreip
tis į minėtą įstaigą ir pagelbėjo 

1 sudaryti reikalingus popierius.
Labiausiai aš, Marijona Tamky- 
tė, dėkavoju už mandagų ir ge
rą patarnavimą Kastantui Nor
kui, Baltic Statės Finance Cor- 

■poration skyriaus vedėjui Kau
ne, kuris patsai mus visus 

■skaitliuje 17 ypatų palydėjo iki 
L.ivo ir prižiūrėjo visą kelionę. 
Ant laivo valgyti davė 4 sykius 
Į dieną visokių valgių, gražus 
3-čios klesos kambariai. Buvo- 

įme po 4 vpatas viename kam
baryje ir visa kelionė buvo man 
prirengta kuogeriausiai. Už tą 
(■ar syki tariu mano prieteliams 
ačiū ir veliju visiems, kurie no
ri atvažiuoti Į- Ameriką, kac 
kreiptųsi į Baltic Statės Fi- 
nar.ee Corporation. 357 Broad- 
way. South Boston. Mass.

Tikiuosi, kad ir kitiems lietu
viams minėta Įstaiga patarnaus 
taip kaip ir man.

Gerų pasekmių velijanti,

Parduodame visokius automobilius, 
jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš* 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome espertą, 
mekanikų dėl sutaisymo mašinų. ( ? i 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 Eaat Broad*ay.
Šou t h Boston. Maus. 

Telefonas: So. Boston 51370.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaiibaioaklis uirsg. S. V. Pat UflM.

Garsas per taugiau kaip
50 metų.

Najk (kare (Aaekor) Valsbažeuklfr

LIETUVIS OFTOMETRISTAS 
(AKIŲ SPECIALISTAS)

ĮIšegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D.

377a BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

I K. ŠIDLAUSKO 

APTIEKOSE 
Visokį Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rą, būna išpildomi teisingai.

t

< I
I

I 
I

<

< !

Tik vienas lietuvis.
Auksoriua ir Laikrodininkas

•
Per 12 metų So. Bostone par- 

luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus. lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbų ir užsa
kymus priimu per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKON1S
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADWAY

i

Marijona Tamkytė
Jonas Raulinaitįs,

54 Arthur Street, 
Brockton, Mass.

ir
< •

ANT) PARDAVIMO Dvi Koncer- 
tinkos, g-eros kaip tik naujos ir gana 
pigios. Tad kam reikalingos, Jcreipki- 
tčs pas (29) S

P. LAPĖNĄ
Barzdaskutyk'oj

299 E st» So. Boston, Mass.------- L. .

I

PARSIDUODA LUN'CH-RUIMIS.
Geras biznis, arti dirbtuvių. Prie

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

ADOMAS LAKNICKAS
53 Pearl st„ Chelsea, Mass.

su Pa
veikslais

j l

Pirmu
Kartu

Lietuvių ’
Kalboje

T«L So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo » iki 12 dieaą-

Nao 2 iki 9 vsk.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. P® pieta.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway, tarpe C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

I

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

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

Trejanka susideda iš trijų <le- 
vynerių įvairių šaknų, žievių ir 
žiedų.

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymą Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVU 

VAISTAI
Kraujo valymui.

Nervų stiprinimui. 
Apetito pataisymui, 

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

$iJ>0
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), vaikams nuo Kirmėlių, 
Severo’s visos gyduolės, Nuga- 
Tone, Vitamine, krajavos ra
munėlės. citvoras, visokios šak- 
njs ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius 

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

1ARIUMEN6S MAIŠTAS 
BRAZILIJOJ.

Amerikos ambasadorius 
iraneša iš Brazilijos sosti- 
įės Rio de Janeiro, kad 
Zopa Cabana tvirtovėj te
tai sukilo garnizonas ir su
kilėliai paėmė tvirtovę Į sa
vo rankas. Maišto priežas- 
.is nežinoma.

NAMINĖ KARS AIRIJOJ.
Dėl tikėjimo Airijoj išsi

vystė atkakliausia naminė 
karė. Dublino mieste per 
pereitą sąvaitę apie 70 žmo
nių buvo užmušta ir arti 
300 sužeista. Negana to, 
maudymosi metu kilo gais
ras, "kuris pridarė apie 18,- 
000,000 dol. nuostolių.

IŠMOKA NUOŠIMČIUS 
Už BONUS.

Lietuvos Atstovybė pra- 
ueša, kad nuo 1 liepos yra 
išmokami 1922 metų nuo
šimčiai už Lietuvos pasko
los bonus. Kas turi tokių bo- 
nų pirkęs, tegul nusikerpa 
šių metų kuponus ir nusiun
čia juos šiuo adresu: Repre- 
sentative of the Republic of 
Lithuania, 38 Park Row, 
New York, N. Y.

Siunčiant kuponus reikia 
pažvmėt, ar už juos nori 
nuošimčius gauti, ar gal 
kuponus aukauji kam.

GYVENA NUO 1790 
METŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
Velyniaus gubernijoj, Uk
rainoj, gyvena Aūlas Mečis
lovas Krasinskis, kuris bu
vo gimęs 1790 metais ir da
lyvavo Napoleono karėj. Jis 
turi jau 132 metu amžiaus 
ir esąs da gana tvirtas se
nis. Jo tėvas gyvenęs 117 
metų, o motina 97.

General Electric Co. nu
pirko Remingtono ginklų 
fabriką Bridgeporte. -

NAMAS PARSIDUODA.
Ant 3 šeimynų, po 6 kambarius, su 

gerais įtaisymais, netoli Franklin 
Parko. Randų atneša $102 į mėnesi. 
Kaina $9,200. Jnešt $2,000. Kreipkitės 
vakarais po No. 75 Ellington st., 
Dorchester, ant 1 lubų. (28)

GERA PROGA!
Parsiduoda krautuvės — Bučernė 

ir Grosernė geroj vietoj, biznis gerai 
išdirbtas. Gali pirkti ir šapos darbi
ninkas, apsiimu išmokyt būt biznie
rium. (28)

675 E. Sth st„ So. Boston. Masa.

Pranešimas.
šiuomi pranešame savo drau

gams ir rėmėjams, kad mes per- 
kėlėm savo ofiso skyrių iš P. 
Šukio (2345 St. Clair Avė.) i 
naują vietą, The St. Clair 
Pharmacy, kuri yra skersai nuo 
Šukio krautuvės, po numeriu 
2102 St. Clair Avė. ir kampas 
E. 24th str.

Ir šioje naujoje savo vietoje 
mes stengsimės patarnauti savo 
vientaučiams visokiuose jiems 
reikaluose.Visokiame atsitikime 
nebijokite prašyti musų pagal
bos. kuri bus suteikta kuogrei- 
čiausia.

Su
(28)

tikra pagarba
L. K. Sitkus
Advokatas,

A. B. Valentas
Notaras

2402 St. Clair Avė. Cleveland, O.

5EVERO5 GYDUOLES UŽLAIKO 
šeimynos sveikata

apturėję geistinų 
pdlenjvininję peruartojimę

SEVERĄ s 
reguilaTOR
Moterių Sfipriofoja b»

# Patirsite, kad jisaiprra 
veiksmingas .sųjražimui 
sureguliavimui moterišką 
funkciją ir suteikia sistemai 
sveiku, normalisk^ padėjimu

fA/m h. 2 S

Klobskiie pas apfi«korili».

W F. SEVERĄ CO.
CEDAR RARIOS I O WA

Dabar ka tik išėjo iš po apaadoa 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

mitra Bibujoo »Į4x8 colfaM. tari U2 
poslapiu* ir 37S paveikslėliu*. Labai 
■domi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas ši* Bibliją ir te
mpdamas j paveikslėlius, (kurie per
stoto ku buvo pirm sutvėrime svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jočiai to
ki* knįzą įgijo, jam bes trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK S 1.00
Norinti gaut šią Biblija, pinigus 

siųskit Expreao ar Pačto Money Orde
riu, arba registruotame laiške adresu:

“KELEJVI8" 
>55 Broadvsy, . 
Boston, Mass. 1

'?!

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

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

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, 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 Dievas 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, 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas, $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą.

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

i Tel.: Richmond 2957-M.

i Dr. David W. Rosen
f Kalba Lietuviškai, Lenkiškai

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS UGA&
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
321 HANOVER ST, 

BOSTON, MASS.

i 
i 
»
i 
i

ĮJETUV1S DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON TeL So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

ir
Telefonas 5112*W.

Dr. A. 6orM-Gumauska$
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 10—12 dieną; 
nuo 2—5 po pietų; 
nuo 6—8 vakare;

Nedčliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kam p. Broad sL 

MONTELLO, MASS.

i!

j!

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Rgfffe*
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus }>anaudojns jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RiCHTER & CO.
104*114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

MUSŲ

TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS
Persiuntime

PINIGU I LIETUVĄ
Užtikrina

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

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

ČEKIŲ JDĖLIAI 
TAUPYMO ĮDĖLIAI

41 Bedford St, kampas Chauacey,
I no.. « ,»■« *M.

1845 1922

Boston, Mass.




