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Metai XVII

Haagos konferencija 
kriko

Lenkijoj dide 
lis sujudimas r

RUSAI KALTINA 
ALLVNTUS.

suprasti, jog negalima tikė-

50,000 rubsiuvių metė darbąUŽMUŠĖ PAČIĄ PRIE 
SVETIMO VYRO.

Cochrane miestely, Onta- 
rio provincijoj, Kanadoj, 
buvo šitoks atsitikimas aną
dien : Gelžkelietis vardu 
Wilde parėjo netikėtai na
mo apsivilkti uniforma ir 

Daug žmonib sužeista, kuo- uždarytas namų duris. 
_ x j .7^ . - susirėmįj Kiek jis nesibeldė, durų 

niekas neatidarė. Manyda
mas, kad jo pati yra išėjus, 
jis išlaužė duris, nes jam 
būtinai buvo reikalinga uni
forma. Bet Įsilaužęs vidun 
jisai rado savo pačią... su ki
tu vyru... Įniršęs Wilde pa
kėlė skandalą. Svetimas vy
ras pabėgo, o savo pačią 
Witde užmušė. Jis jai per-'

I
VARŠUVOJ JAU 

MUŠASI.

VOKIETIJOS KLERIKA
LAI MAINO KAILĮ.
Vokietijos klerikalai, ku

rie iki šiol savo partiją va
dino "Centru” ir priimdavo

į savo tarpan vien tik katali
kus, dabar pienuoja permai
nyt kaili ir pasivadint ”Re- 

J t”. Šito su
manymo vykinimu dau
giausia rūpinasi klerikalų

L-* _ ---- nyt Kam ir pasiv<
s gauti naujų kreditų, pa- publikonu Partija

Aliantai sako, kad sovietų 
atstovai kalti.

Haagos konferencija, ku
ri turėjo suartinti Rusiją 
su kitomis valstybėmis ir 
pastatyti ant tvirtesnių ko
jų visą pasauli, pasibaigė 
nieko nenuveikus.

Kas tame kaltas? *
Rusai sako, kad aliantai 

kalti, o aliantai verčia bėdą 
ant rusų. Žiūrint gi iš šalies, 
tai lygiai kaltos abidvi pu
sės. Nesusitaikė jie .dėlto, 
kad vieni kitais nepasitikė
jo. Rusai norėjo, kad alian
tai duotų jiems paskolos ir 
pripažintų sovietų valdžią. 
Aliantai gi norėjo, kad ru
sai sugražintų konfiskuotus 
svetimtaučių kapitalistų 
turtus ir prižadėtų užmo
kėt caro skolas.

Rusai sakė: Gerai, mes 
išpildysime jūsų reikalavi
mus, bet pirma duokit 
mums gvarantijų, kad pa
skolinsite mums pinigų.

O aliantai kartojo: Ne, 
pirma jus gvarantuokit, 
kad sugražinsit turtus, se
nas skolas, o tuomet mes 
kalbėsime apie naują pa
skolą.

Vadinasi, vieni kitų bijo
jo, kad neapgautų, ir nesu
sitaikė.

Konferencijai pakrikus, 
rusų delegacijos galva Lit- 
vinovas pasakė: "Konferen
cija nedavė jokių pasekmių. 
Mes žinom, kas suardė Ge
nujos konferenciją, todėl 
nesunku suprasti, kas pada
rė tą patį Haagoj. Iš viso 
čia buvo tik vienas ar du 
posėdžiai svarstymui reika
lų, priklausančių šiai konfe
rencijai; šiaip gi visas lai
kas pašvęsta kalboms apie 
gražinimą privatinės nuo
savybės.

"Iš pradžių ne-rusų ko
misija buvo pakantri; vė
liaus ji pradėjo baisiai sku
bėti, bijodamosi, kad jų pa
čių tarpe neįvyktų skilimas, 
ir velijo palaidot visą kon
ferenciją, negu prieiti prie 
skilimo. Ypač šitą aiškiai’ 
parodė privatinės nuosavy
bės komisija, kuri nusista
tė, kad privatinės nuosavy
bės gražinimas yra būtina 
sąlyga naujai paskolai.

”Buvo aišku, kad Genujoj 
nustatytas šitai konferenci
jai pagrindas išnyko. TSn 
pagrindan buvo padėta 
nauja paskola Rusijai. Bet 
rusai norėjo konferenciją 
gelbėt. Aš suformulavau 
subkomisijos reikalavimus 
ir nutariau nusiųsti juos 
Maskvon, kad sužinojus, ar 
Rusijos valdžia sutiks pri
pažinti nuosavybės gražini
mo ir senų skolų atmokėji- 
mo principą, negaudama iš 
kalno jokio užtikrinimo, 
kad Rusijai bus duota nau
jų kreditų pramonei atsta
tyti. Bet ne-rusai nesutiko, 
kad Ųe reikalavimai butų 
siunčiami Maskvai svarstyt,, 
ir konferencija išsiskirstė”.

Anglijos atstovas Young'

i
I

*

kol nėra tokiems kreditams 
pamato. O tas pamatas, tai 
pasitikėjimas kad pasko- vadas wirth> dabartinis Vo_ 
Yn^1..Pini^ai,]:)U® sugražinti, kietijos valdžios reikalu 
Rusija nepnzaoa užmokėti dėias 
^ęjtąs skolas kas gi tad gali pakeitę savo varda ir pro-l 
tikėtis, kad ji užmokės riviei «« | uuuao,gi amą, k.enka.ai tikisi pa- gantikiai tarp darbininku ir 

traukti prie savęs daugiau . c .
; buržuazijos taip kad jiems ^tresrd?“’ Beveik 
Jengviaus butu kovoti su , - -
darbininkais, kurie spiečia- abazu-

naujas?

ve-

met darbininkai susirėmė 
su endekais.

Associated Press praneša 
iš Varšuvos, kad Lenkijoj 

j dabar prasidėjo toks suju- 
! dimas, kokio niekad nebuvo.

STREIKUOJA PRIEŠ 
"SOCIALES" 
DIRBTUVES.

SKUNDŽIA PAVIETĄ 
DĖL HERRINO SKER

DYNĖS.
Kada Williamso apskri

ties teismas pripažino, jog 
dėl Herrino skerdynės 
streikieriai nėra kalti, tai 
kapitalistai ir jų šuneliai iš 
to piktumo pradėjo kabintis 
prie to apskričio valdžios ir 
reikalauti atlyginimo už 
''nuostolius”, kurių buk bu- 

’21.._,... tą 
___ . Sudėjus visus 
skundus i krūvą, iš viso iš 
pavieto reikalaujama $250,- 
000 atlyginimo. Pereitą są
vaitę tūla moteris net iš 
Pennsvlvanijos padavė rei
kalavimą atlyginti jai 85,- 
000 už užmuštąjį jos vyrą, 
kuris buvo nuvažiavęs i 
Herriną skebauti ir buvo 
tenai nušautas.

į Unija turi surinkus $1,000,- 
000 kovai su darbdaviais.

ŠĮ utarninką New Yorke 
prasidėjo generalis moteriš
ki] rubsiuvių streikas. Apie 
50,000 darbininkų metė dar
bą, kad privertus taip vadi
namas ”sociales” dirbtuves 
atnaujinti su unija sutarti 
bent dviems metams. ”So- 
cialėmis” dirbtuvėmis vadi
nasi tos dirbtuvės, kurios 
nepriklauso prie rūbų fa
brikantų susivienijimo ir 
kurios nėra pasirašiusios su 
darbininkų organizacija su
tarties. Tokių dirbtuvių 
New Yorke esą apie 2,000, 
kuriose dirba apie 25,000 
rubsiuvių.

i Nors kita pusė fabrikan
tų yra su unija susitaikius 
ir rubsiuviai yra pasižadėję 
per du metu darbo nestab
dyti, tečiaus ši kartą jie tą 
sutarti peržengė, bet darb
daviai nieko prieš tai netu
ri, nes jie nori, kad darbi
ninkai prispaustų neuniji- 
nes dirbtuves ir Įvestų jose 
tokias pat sąlygas, kaip ir 
tose, kurios su unija yra su
sitaikiusios. Tuomet, mat, 
neunijinės šapos negalėtų 

_ daryti tokios kompeticijos 
keliečių streiką kuogreičiau unijinėms, 
užbaigus, tai kas diena vįs 
daugiau ir daugiau darbi- 
ninku prisideda prie strei- 
ko. Pereitą sąvaitę sustrei
kavo naujas būrys darbi
ninkų Baltimore & Ohio 
gelžkelio dirbtuvėse South

ponų kas _sykis darosi vis 
___ 2, -__ "i visa šalis 

pasidalijo i du priešingu 
___ : vienoj pusėj stovi 

dvasiškija ir buržuazija, o 
kitoi pusėj visi darbo žmo-

RUSIJA ANT KRAŠTO 
BEDUGNĖS.

Dr. F. Nansen, Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus1 
atstovas, kuris darbuojasi j 
Rusijoj jau nuo poros metų, j 
pereitą sąvaitę Įteikė Tautų 
Lygos tarybai Londone la
bai baugų raportą apie Ru- tikslu varyti agitaciją už! rengia demonstracijas, 
sijos padėti. Tas raportas panaikinimą svaiginamų j Liepos 23 d. tautiniai de- 
sako, kad šių metų derlius gėrimų. -i—+;_!
Rusijoj duosiąs tik apie 32,- Į 
000,000 tonų javų, kas reiš
kia 50 nuošimčių mažiau ne- _______________
gu buvo 1916 metais. Į Prancūzų spauda

Nansenas sako, kad jo pašiepia popiežių, kad jis

si po socializmo vėliava.
_ - ’ - ėjo

nes, kuriems vadovauja so- areštui.
cialistai. y.... ....... F

Šitie du abazai nuolatos šininkas irgi areštuotas.

vvitue užmušė, jis jai per-1 ..--------- . ----------
skėlė kirviu galvą ir ji tuo-iY^ Jiems pridarytą Per 
jaus mirė. Paskui jisai nu- ®auc budėjus v

NORI BLAIVYBĖS 
VOKIETIJOJ.

Vokietijoj susitvėrė orga
nizacija, kuri stato savo mėto savo atsišaukimus ir

policijon ir pasidavė 
Jis dabar kaltina

mas žmogžudystėj. Jo prie-

• mokratai, arba endekai, ti-j 
į krieji lenkų juodašimčiai, I 
j surengė didelę demonstra- 
[ciją prieš darbininkus. Ži- 

labai nia sako, kad socialistai pa- 
- ■ pooAtan j-*-S stojo demonstrautams ke—

valdžia (jis yra norvegas) uždraudė katalikams skai- lią ir Įvyko smarkus susirė- 
esanti Įsitikinus, jog Euro- tyt Anatoiio France’o ras- mimas. Nors ginklo nevar- 
pa dabartiniu laiku randasi tus. Da ir 20-tam amžiuje totą, bet daug žmonių buvę 
ant krašto didelės bedug- katalikų bažnyčios galva sumušta. # [
nės, ir kad didžiausis pasaft- mano, kad visas katalikų i Muzikantas Paderevskis,1 
lio reikalas dabar, tai kuo- pasaulis gali tik tokius raš- kuris svajoja būti Lenkijos 
greičiausia atstatyti Rusi- tus skaityti, kokius po-: karalium, jeigu endekai pa
jų. Jis prašė, kad Taryba piežius jiems pavelys. Vie- imtų viršų, atvažiavo Pary-

FRANCUZŲ SPAUDA 
PAŠIEPIA POPIEŽIŲ.

nusiųstų Rusijon ekspertu nas sugrybėjęs senis Ryme žiun ir iš tenai tėmija, kaip į 
L” fA m 11 11* nativfll 11 nori Irrm įiirbi i 1 i rv-n i v ! ia dlrsil YY111S5^Q1komisiją ir patirtų tikrąjį nori kontroliuoti milionų' jo rodakai mušasi, 
dalykų stovį tenai žmonių protus. Argi tai ne-

Jisai nupiešė Rusijos pa- juokinga!
dėtį labai juodą. Jei Europa ----------
nieko nedarys, jis sako, tai UŽDARĖ 10 LAIKRAŠČIŲ 
ateinantį metą Rusijoj ~ tu- Vokietijoj likos uždaryta 
res išmirti milijonai zmo- reakciniu laikraščiu, kū
mų. i1- - - - -- ■

tautų Lygos taryba Įsa- bifk;; vaFdžios?
kė savo sekretoriui surinkti _______
apie Rusiją visas prieina-1 LIETUVA PRIIMTA 
mas zmias ir pranešti se- — ------- --  *-----------
kančiam tarybos posėdžiui, 
ar verta siųsti Rusijon to
kią komisiją, kaip Dr. Nan
senas pataria, ar ne.

rie užsipuldinėjo ant respu-

PAšTŲ SĄJUNGON. 
Washington, liepos 14 d

ŠOVINYS SUDRASKĖ 8 
VAIKUS.

Watertown, N.Y.—Perei
tą sąvaitę čia buvo toks at
sitikimas: pas tūlą Work- 
maną ant kiemo žaidė 8 vai
kai, ir tenai buvo senas ar- 
motos šovinys, kuriuo 
Workmanas paremdavo du
ris. Visi manė, kad jis senai 
jau "negyvas”. Bet vaikams 

i bežaidžiant anądien jis stai
ga sprogo ir visi 8 vaikai li
kos sudraskyti Į skutus. 
Langai išbyrėjo per kelis 
blokus aplinkui. Ar šovinys 
sprogo saulės Įkaitintas, ar 
vaikų užgautas, tai pasiliks 
paslaptis.

POLICMANAI 
UŽPUOLIKAI.

Lawrence likos areštuoti 
keli policmanai dėlto, kad 
ant vieškelio užpuolė kitus 
žmones ir pavartojo ginklą. 
Kokiuo tikslu tas užpuoli- 
buvo padarytas, laikraščiai 
nerašo.

SUSTREIKAVO DAU
GIAU GELŽKELIEČIŲ.
Kuomet valdžia daro vi

sokių pastangų, kad gelež-ŽINIOS NUO MARSO.
Lowellio observatorija iš

leido Įdomų pranešimą apie 
i Marsą. Sakoma, kad pasta
bieji tos planetos tyrinėji
mai parodė, kad tenai snin
ga sniegas ir auga augme- 
nįs — lygiai, kaip ir ant 
musų planetos. Na, o jei oro 
sąlygos tenai tokios pat, 
kaip ant žemės, tai labai ga- 

;limas daiktas, kad ir žmo- 
• nės tenai gyvena — gal to-! 
i kie pat kaip mes, o gal visai 
į nepanašus — tai klausimas, 
kurį šiandien da negalima 
išrišti, bet kad Marsas ap
gyventas, ir kad tenai gyve
na protingi sutvėrimai, gal 
daug protingesni už mus,' 
tai mokslininkai daleidžia 
jau senai.

PRAPUOLĖ SU §100,000.
New Yorke prapuolė 

Alaskos kasyklų inžinie
rius Kendall, kuris nešiojo
si su savim grynais pinigais 
$100,000. Policija spėja, kad 
ji nugalabijo kur nors plė
šikai. O gal ir pati policija 
tatai padarė. Juk New Yor
ke tokių atsitikimų jau 
buvo.

Streiką prieš "sociales” 
dirbtuves darbininkai tikisi 

, nes unija turinti 
surinkusi $1,000,000 kovai 
su tomis dirbtuvėmis.

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

Chicagoje ir daugelyje vie- KAZOKŲ ŽVĖRIŠKUMAS 
tų prisiėjo sumažinti trau-j Negalėdami kitaip darbi- 
kmių skaičių. ninku streiko sulaužyt,

' gelžkelio magnatai Buffa- 
TRAUKIA ANGLĮ NET Iš los mieste pasikvietė valsti-

AUSTRALIJOS. jos kazokus, kurie vienam
darbininkui jau sulaužė 
ranką, o kitam perskėlė gal
vą. Kazokų žvėriškumas 
nuėjo taip toli, kad prieš 
juos pakėlė protestą miesto 
majoras ir net policijos vir
šininkas. Pastarasis prane-

’ ’----------------------o-------------7----------1------------~ “ --- j

—Užsienio Reikalų Ministe-, 
i rija praneša savo atstovy-' 
ibėms užsienyje, kad sulvg' 
pranešimo Tarptautinio 
Biuro Pasaulinės Paštų Są
jungos Berne, Lietuva pri
imta Į Pasaulinę Paštų Są
jungą nuo š.m. sausio mėn. 
1 d. ir priskirta prie VI ka
tegorijos delei piniginių iš
laidu Pasauliniam Biurui iš-

AMERIKA PERSPĖJA 
SAVO PILIEčIUS.NUO 

RUSIJOS.
Washingtono valdžia iš

leido savo piliečiams per
spėjimą, kad jie butų atsar
gus su * Rusija, nes jeigu jie 
sudės tenai savo turtus ir L • 
tie turtai žus, šios šalies vai- - -' - ■ 
džia už juos neužsistos.

Šitą perspėjimą Washing- 
tonas išleido tuojaus po to, 
kaip kitos valstybės padarė 
pareiškimą Haagoj. Haagos 
komisija kreipėsi i visas 
valdžias, patardama joms 
pasistengti sulaikyt savo pi
liečius nuo siūlomų Rusijos 
koncesijų, ypač neimti tų 
turtų, kurie prigulėjo ki
tiems svetimtaučiams, bet ......
buvo bolševiku konfiskuoti. ^AS BEPROTNAMN.

1"^“^ Mo“XtaT 

RIL S IR BOLšEV IRAI. j.u į^igas Delorme, kuris 
Hugo Stinnes, vokiečių dėl pinigų nužudė savo pus- 

”Rockefelleris”,išreiškia sa- broli, 13 liepos naktį slapta 
vo organe "Deutsche Allge- buvo atvežtas iš Montrealo 
meine Zeitung” didelį ne
pasitenkinimą prekyba su 
Rusijos bolševikais. Jis ra
šo, kad sovietų valdžia nesi
skubina mokėti už užsaky
mus ir kad Vokietijos fabri
kantai jau nebenori savo iš- 

pasakė," kad Rusija turėtų dirbinių Rusijon siųsti.

• •

Sąryšy su šiuo Lietuva, 
kaipo pilnateisis Pasaulinės 
Paštų Sąjungos narys, pil
dant Madrido Konvencijos 
sąlygas, Įveda apsimainymą 
siuntinių ir Įvertintų laiškų 
su Vakarų Europos valsty
bėmis. Toksai apsimainv- 
mas pirmoj eilėj Įvedama su 
Latvija, Estija, Vokietija, 
Francuzija, Anglija.

— (Elta.)

kalėjimo Į Beauporta ir te
nai uždarytas pamišėlių na
me. JĮ pripažino "bepročiu” 
dėlto, kad nereikėtų atsaky
ti už žmogžudystę. Montre- 
alas yra kunigų valdomas 
miestas ir jiems tas padary
ti buvo nesunku.

PAVOGĖ 300 BAČKŲ 
DEGTINĖS.

Glenrock, Pa. — Čia ran
dasi didelis valdžios degti
nės sandėlis. Pereitą suba- 
tos rytą atvažiavo prie to

DA 25.000 GELŽKELIE
ČIŲ SUSTREIKAVO.

ŠĮ panedėli sustreikavo 
da 25,000 gelžkeliečių. 
Šiuom kartu darbą metė 
stočių pečkuriai ir aliejuo- 
tojai. Taigi gelžkelių strei
kas nesibaigia, bet vis dau
giau plečiasi. Juo daugiau 
valdžia stengiasi ji •sulau
žyt, tuo jis darosi didesnis 
ir stipresnis.I

MIESTAS ATSISAKO MO
KĖT Už KARIUMENĘ. 
Concord, N. H. — Šio 

miesto tarybos nariai pa- 
sandėlio^piė 60 vyrų su 15 reiškė, kad jie neduos nei 
trekų, sargą prigrasino re- cento užlaikymui kazokų, 
volveriais tylėti, ir susikro-' kuriuos ' ......
ve apie 300 bačkų geriausios Brown 
degtinės nuvažiavo r“ “

gubernatorius 
prisiuntė čionai 

_ o___  sau. prieš miesto valdžios norą.
Manoma, kad tai yra pačių Mieste buvo visai ramu, ka- 
blaivybės agentų darbas. riumenę buvo nereikalinga, 

ir miestas už ją nemokės. 
Tegul apmoka pats ponas 

' ' , jei jis toksBUS DAUG OBUOLIU. i gubernatorius,
Suvienytų Valstijų žem- geras geležinkelio kompani- 

dirbystės departamento ap- 
skaitliavimu, šįmet Ameri
koje bus labai daug obuolių. 
Vienoj tik Naujoj Anglijoj 
(penkiose valstijose) obuo
lių busią Į 8,528,000 bušelių.

jos frentas.

VARO 300 ŠEIMYNŲ Iš 
NAMŲ.

Moosup, Conn. — Apskri
čio šerifai šį panedėlį išne- 

Tik vienoj Maine’o valstijoj šiojo čia 300 šeimynų isaky- 
šĮmet busią kiek mažiau mus, kad jos tuojaus išsi- 
obuolių. Bet užtai Maine kraustytų iš audeklinės 
bulvių ir šieno busią daug kompanijos namų. Visos ši- 
daugiau, negu pernai. tos šeimynos streikuoja.

AUSTRALIJOS.
San Franciscoj sutaisyta 

apie 20 laivų, kurie gabens 
iš Australijos angli Ameri
kon. Brangiai ta anglis 
pitalistams atsieis, bet 
gliakasiams vistiek da 
nor pasiduot. Bet turės 
siduot, kitaip sustos visas jų šė areštuosiąs kožną ka- 
biznis.

ka- 
an- 
ne- 
pa-

PUMPUOTOJAI IR VĖ- 
DINTOJAI APLEIDŽIA 

KASYKLAS.
Ohio valstijoj unijiniai 

kasyklų pumpuotojai ir vė- 
dintojai, kurie buvo palikti 
pridaboti kasyklas nuo ug
nies ir užtvinimo, šią sąvai
tę pradėjo pamesti savo vie
tas, pareikšdami tuo budu 
protestą dėl atsiuntimo ka- 
riumenės prie kasyklų.

Kapitalistai tikėjosi, kad 
pribuvus kariumenei gris 
darban visi maineriai, o čia 
ir paskutiniai išeina.

NAUJOS ŠKOTIJOS MAI- 
NERIAI MANO 
STREIKUOT.

Naujosios Škotijos (Ka
nadoj ) angliakasiai ketina 
apskelbti streiką 15 rugpjū
čio, jeigu iki to laiko jiems 
nebus sugražinta 1921 metų 
alga, kuri šių metu pradžioj
buvo 30 nuošimčių numušta, nistraciją.

zoką, kuris tik be reikalo 
užpuls pilieti.

"Pas mus nėra karės pa
dėjimo ir policija gali areš
tuoti kareivi, kuomet jisai 
muša žmogų,” pareiškė po
licijos viršininkas. "Karei
viai čia buvo atsiųsti prieš 
mano norą ir prieš majoro 
norą, ir jie čia visai nerei- . 
kalingi. Jie tik trukdo da
lykus.”

Jeigu jau policijos virši
ninkas taip kalba apie tuos 
"tvarkdarius”, tai galima 
dasiprotėti, kaip jie tenai 
elgiasi. Paleistuvinga pluto- 
kratų spauda šaiposi ir sa
ko, kad tie mušeikos "civili
zuoją” darbininkus.

REIKALINGAS ZECE- 
RIS, kuris yra vidutiniai ap
sipažinęs su rankiniu spaus
tuvės darbu. Tuoiaus atsi
šauki! i "Keleivio” Atimi-
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VISKO PO BISKj.

lenkai su tuo sutiks? Žino
ma, kad ne. Kodėl tad jie 
avinasi Lietuvos sostinę?

LINŲ MONOPOLIS 
LIETUVOJ.

Lietuvos krikščionių val
džia įvedė linų monopolį ir 
dabar niekas negali linų 
pirkti, kaip tik valdžios įga
lioti agentai, ir kainą li
nams nustato pati valdžia. 
Rodosi, iš to turėtų būt 
daug naudos Lietuvos ūki
ninkams, nes valdžia gali 
žinoti tikrą linų kainą ir ne- 
apgaudinės jų, kaip kitą syk 
a pgaudinėdavo privatiniai 
kupetai .

O betgi taip nėra. Kaip
, laikraščiai rašo, krikščio- 
: niškos valdžios agentai li
nams pirkti yra tikri spe
kuliantai ir šmugelninkai, 

s ir pasekmė iš linu monopo
li_____ : is-
rvbė turi baisių nuostolių.

i
I

kam gi toji registracija 
tų reikalinga.

Laikas registracijai 
' pasportų išsiėmimui — 
JI gruodžio 1922 metų.

Žinoma, nei Lietuvos val
džia, nei jos atstovybės ne
galės priversti gyvenanti 
užsienyje lietuvį užsiregis
truoti ir išsiimti pasportą, 
jei jis pats to nenorės. Ir 
mes neapsiriksime pasakę, 
kad kuomet prieis prie tos 
registracijos, tai Amerikoj 
neužsiregistruos nei penkta 
dalis lietuvių. Didžiuma jų 
velys pasilikti Suvienytų 
Valstijų piliečiais, kur ne
reikia imti jokių pasportų ir 
nereikia mokėti jokių mo
kesčių už juos.

LENINAS SVEIKSTA; 
LENINAS NUŽUDYTAS.

Pereitą sąvaitę beveik į 
tuo pačiu laiku Amerikos 
spaudoje pasirodė dvi ži
nios, viena kitai prieštarau
jančios. Viena jų sakė, kad 
Leninas jau sveiksta, kita 
sakė, kad jis jau nebegyvas.

Apie Lenino mirtį žinia ■ 
atėjo aplinkiniais keliais, j 
Londonas ją gavo iš Kopen
hagos, o Kopenhaga iš Ry
gos. Ji sako, kad Leninas 
važiavęs į Kaukazo maudy
nes ir traukinyje jis buvęs 
nunuodytas. Jį nugalabiję
kairieji komunistai, kurie, 
nesutinka su jo politika iri 
kurie nenorėję, kad jis pa
sveikęs vėl grįžtų prie val
džios. Kad žmogžudystę 
paslėpus, Lenino lavonas 
buvęs Įmestas upėn, o jo 
vardą dabar nešiojąs vienas^ ___
komunistų, kuris dalyvavęs) liaus esanti tokia, kad vai: 
jo nužudyme.

Žinia panaši daugiau į pa- Iš vienos pusės baisiai yra 
saką, negu į tikrą atsitiki
mą, ir veikiausia bus tiktai 
pasaka.

Atėjusi iš Maskvos tele
grama tuo pačiu laiku sako, 
kad Maskvos Sovietų pirmi
ninkas Kamenevas buvo Le
niną aplankęs ir sugrįžęs 
pareiškė, kad Rusijos prem
jeras jau žymiai pasitaisęs 
ir neužilgo galėsiąs vėl su
grįžti prie savo darbo. 
Maskvos žinia da priduria: 
"Lenino pasitaisymas buvo 
labai nesmagi žinia užsie
nio laikraščiams, kurie jau 
kelis kartus buvo ąpskelbę 
jį mirusiu.”

Taigi išrodo, kad ir šiuo 
kartu paleistas paskalas 
apie jo mirtį buvo grynas 
prasimanymas. Buržuazijos 
spauda paprastai rašo ne- 
taip, kaip yra, bet taip, kaip 
ji nori kad butų.

NEMOKA RAŠYT.
Lietuvos rašytojai tankiai 

kritikuoja amerikiečių lie
tuvių laikraščius, kad jie 

"keisti”, "nesupran-esą
c.mi .

Bet pasižiūrėkim 
"suprantami” Lietuvos laik-i 
raščiai. štai, Lietuvoje yra 
įvesti metriniai matai, ku
rių žmonės nepažįta ir dėl
to visokie pirkliai juos ap

tiki- ■ gaudinėja. Kad pagelbėjus 
------ =— "Lietuvos Uki- 

Nr. 27 aiškina, ką 
ninkai turi atiduoti juos be-i reiškia metrinis svaras. Jis 
veik už dyka; i A kitos Dusės'“’"* 
nuostolis darosi valstybei,* 
nes vartojami jos pinigai li
nų prekybai neatneša nei 
pusės nuošimčio pelno. Ro-!

kuomet valdžios agen- 
superka linus iš žmo- 
už pusdykį, tai pel- 

turėtu būt milžiniškas; 
ir tikrenybėj jis yra didelis, 
bet jį pasiglemžia speku
liantai ir šmugelninkai.

"krikš-

skriaudžiami Lietuvos 
ninkai, nes valdžia nustato; žmonėms, 
linams tokią kainą, kad ūki- ninkas”

kai')

Valdžia pasiėmė skebo 
^rolę ir nori padėt kapitalis
tams sulaužyt darbininkų 
unijas. Anglių t rustas pasi
rodė persilpnas, kad apga
lėjus mainerių organizaci
ją. Anglis jau baigiasi, pra
monė pradeda sustoti, o an
gliakasiai atsisako dirbti. 
Kapitalistai likos prispirti 
darbininkų prie sienos ir 
1 elnagrobiams nieko dau
giau neliko, kaip tik išpildyt 
streikierių. reikalav?mus 
Bet jiems į pagalbą ateina 
ištikimas jų tarnas ponas 
Hardingas. Jis pataria jiems 
pradėti darbą su skebais ir 
žada tiems skebams apsau
gą. Bet unijos vadai sako, 
kad nieko iš to neišeis, nes 
skebai negalės prikasti an
glies visai Amerikai, o strei
kieriai neis dirbti, nežiū
rint kad ir pats ponas Har- 
iingas ; 
prie kasyklų. Ir aš esu įsiti
kinęs, kad darbininkai lai
mės.

diistai irgi klerikalai. Bet 
kaip musų "tėveliams” šir
dį neskaudėtų, jie turi nu
sileisti būtinybei. Monarchi
ja ir klerikalizmas atgyve
no savo amžių ir jie turi iš
nykti.

Pennsylvanijos gelžkelis, 
ant kurio dirba 140,000 
žmonių, praneša, kad su 
streikuojančiais savo darbi, 
ninkais jis jau padarė su
tarti. Tai yra daug išmin
tingesnis žingsnis, negu po
no Hardingo išsišokimas su 
kariumene. •

Mainosi laikai, o su jais 
; ir žmonės. Kaip čia senai da 
musų protėviai statė Per- 

! hunui garbint bažnyčias ir 
/.aitui blikstelėjus krisdavo 

; veidais ant žemės prieš ga
lingojo dievo rūstybę, šian
dien gi tas galingas dievas, 

i (elektra) pakinkytas prie 
i darbo ir tarnauja daugeliui 

ateitų su karabinu lietuvių. Jisai apšviečia mu
su namus, jisai traukia ve
žimus, jis skalbia mums 
drapanas, šluoja grindis ir 
net batus nušveičia. Galin
gas kitą syk valdonas dan
gaus ir žemės, šiandien at
ėjo žmogui tarnauti. Prie to 
privedė mokslas, kurį kuni
gai "bedievybe" vadina.

I

J M"SPRINGFIELD UNION 
APIE LIETUVĄ.

”The Springfield Union 
Įdėjo prielankii mums 
straipsni. Pagyręs Ameri
kos lietuvius ir paminėjęs 
Lietuvos vargus po caro 
valdžia, Springfieldo dien
raštis sako:

"Lietuvos teritorija yra tru
putį didesnė kaip New Hamp- 
shire, Vermont, Massachu- 
setts ir Rhode Island valstijos 
sudėtos krūvon, šito ploto sos
tinė senovėj buvo Vilnius, ku
rio siauros ir kreivos gatvės, 
akmeningas grindimas ir ar
kliais traukiami gatvekariai 
priduoda jam senoviškos ir be
veik viduramžių atmosferom.' 
Nors dabar valdžios sėdyba' 
randasi Kaune, daug istorinių 
nuotikių sukasi apie Vilnių.

"Vilnių Įkūrė Gediminas 
1322 metais prie susiliejimo 
Nerio ir Vileikos upių. Dabai 
Vilnius sujungtas gelžkeliu su 
Petrogradu ir per Varšavą be
veik su visomis Europos sosti
nėmis. Kuomet 1812 metais į 
Napoleonas ėjo per tą miestą' 
ant Maskvos, Lietuvos didžiū
nai susispietė apie jį, tikėda
miesi, kad jisai atnaujins se
ną Lietuvos valstybę, šiandien 
netoli to miesto stovi akmuo, 
kuris pasakoja tragingą istori
ją: iš vienos jo pusės iškalti 
žodžiai: 'Napoleonas Bonapar
tas perėjo pro čia 1912 metais 
su 400,000 kareivių.’ O ant ki
tos pusės parašas sako: 'Napo
leonas Bonapartas grižo pro 
čia 1812 metais su 9,000 ka-• • • •• reivių.

O vis dėlto lenkai nesisar- 
matija pasakot svietui, kad 
Vilnius, tai jų miestas. Len
kijai jis prigulįs dėlto, kad 
tenai daugiau lenkų, negu 
lietuvių. Bet Varšuvoj yra 
labai daug žydų, ir jeigu jų 
tenai susispiestų daugiau 
negu lenkų, tai tuomet rei
kėtų pripažinti, kad Varšu
va priklauso žydams. Ar

sako:
"Metrinės sistemos svorio 

matų pagrindinę vienetą yra 
gramas. 1OOO gramų sudaro 
vieną kilogramą arbą du me
triniu svaru po 500 gramų. 
Tuos metrinius svarus Suval
kijoje vadina prūsiškais arba 
didžiaisiais svarais.’’
Nors ir čia Lietuvos kai

mietis ilgai kasysis pakau
šį, pakol jis supras, kas čia 

Štai ką apie šitą "krikš- pasakyta, bet pasiklausykit 
eienišką” bizni rašo 6 liepos toliau: 
”Nowiny”, leidžiamas lenkų 
kalboj patriotiškas Lietuvos 
laikraštis:

"Valdžia dabar Įvedė linų 
monopoli', taip kad tik ji pati 
gali linus pirkti, šalis turi iš 
to labai daug nuostolių, nors 
perkamoji kaina, kuria val
džios agentai perka linus iš 
ūkininkų, yra beveik pusdy
kiai. Pelnas iš to turi būt labai 
didelis, nes už pūdą mokama 
tik iki 400 auksinų, kuomet ti
kroji rinkos kaina yra 800-1,- 
100 auks. už pūdą. Bet, deja, 
vietoj pelno, ir šalis ir šalies 
gyventojai turi žymių nuosto
lių, nes pelną pasiima perkup- 
čiai ir spekuliantai.

"Jau iš pat pradžių buvo nu- 
. matoma, kad linų monopolis 

yra reikalingas tiktai speku
liantams ir tos rūšies valdinio- j į ja ” 
kams. O vis dėlto musų val
džia varo toliaus aklai pradė
tą darbą, nepaisydama nei ša
lies skriaudos, nei žmonių kri
tikes, lyg ir laukdama, kada 
patįs spekuliantai atsisakys 
grobti sau pelnus.”

Valstybės nuostoliai iš li
nų monopoliaus siekia 
1,000,000,000 auksinų i me
tus. sako ”Nowiny". Ūki
ninkams valdžia nedamoka 
po 400 auksinų ant pūdo, 
turbut dėlto, kad šmugel- 
ninkams butų daugiau 
pelno.

Tai ve. kaip šeimininkau
ja Lietuvoj kunigų partija!

dos. 
tai
mų 
nas

į

”50 kilogramu, arba 100 me- 
> trinių svaru sudaro pas mus 

vartojamą centneri. kuris 
maždaug atatinka 3 rusų pu- 

į dams, apie 124 rusų svarams. 
"Svarstant dešimtainėmis 

svarstyklėmis, reikia atsimin
ti, kad centneriui reikės dėti " 
kilogramus. Vienas kilogra
mas dešimtinėse svarstyklėse 
duos 10 kilogramų 20 metrinių 
svarų; 500 gramų 5 kilogra
mus 10 m. svarų; 100 gramų 
— vieną kilogramą — 2 me- 
trininių svarų, kaip jau minė
ta, sudaro 1 centneri. Tačiau 
ką perkant ar parduodant rei
kia šio metrinių svorio 
lyginimo su rusiškais matais 
vengt, nes tai bereikalingas 
galvos sukimas."
Ar supratot iš to, ka reiš- 

,__  "metriniai svarai?" Ir
j tokius "paaiškinimus” Lie
tuvos laikraštininkai rašo 
kaimiečiams, kurie ant mal
daknygės da nelabai paskai
to! Kaip gi jie supras šitokį 
jovalą?

Mes jau nesykį sakėm, 
kad Lietuvos laikraštinin
kai nemoka rašyt. Dėlto 
turbut jiems ir amerikiečių 
laikraščiai nesuprantami.

i

LIETUVOS PILIEČIŲ * 
REGISTRACIJA.
Lietuvos Informacijų Biu

ras iš AVashingtono prane
ša. kad Lietuvos valdžia nu
tarusi surašyti visus savo 
piliečius užsieniuose. Taigi 
Amerikoj gyvenantis Lie
tuvos piliečiai irgi turės re
gistruotis.

Kas galįs skaityti save 
Lietuvos piliečiu, o kas ne, 
apie tai busią paaiškinta 
laikraščiuose vėliaus. Busią 
taipgi nurodyta ir kaip ga
lima užsiregistruoti.

Užsiregistravę Lietuvos 
piliečiai turėsią išsiimti sa
vo krašto pasportus atsto
vybėse. ir turbut turės mo
kėti tam tikrus mokesčius 
Lietuvos valdžiai, nes kitaip de Castro.

Baisus dalykai
West Virginijoj

Genys margas, o svietas 
da maigesnis, sako lietu
viai. Aš pasakysiu, kad svie
tas netik margas, bet ir 

i keistas, štai tūla Jonės, mo- 
į reris jau pagyvenus, paliko 
j savo vyi*ą ir -15 metų am- 
j žiaus dukterį, o susidėjo su 
tuhi Mansiieldu, nes labai 

) jį pamylėjusi. Mansfieldas 
(irgi buvo vedęs žmogus, bet 
pametė pačią ir vaikus, taip 
sakant, sugriovė namus, nes 
Jor.es jam geriau patiko, 
negu jo tikroji pati. Tai bu
vo vos tik kelios dienos at-i 
gal. šiandien gi šita Jonės į 

i jau negyva, o jos numvlėta- 
sai Mansfield sėdi kalėjime 
už žmogžudystę. Sakoma, 
kad jis pasmaugė ją ant lo
vos ir palikęs lavoną norėjo 
bėgti. Ir riša tai atsitiko dėl 
meilės. Ar,ne keistas šitas 
svietas?

matu I

RADO ANGLIES 
MAINE’O VALSTIJOJ.
Kasyklų inžinierius Davis 

skelbia atradęs Maine’o val
stijoj dideli klodą kietosios 
anglies Portlando apielin- 
kėj. Jo nuomone, anglies 
plotas tenai turi apie 365 
mylias ilgio ir apie 25 my
lias pločio. • Portlando kapi
talistai jau organizuoja 
kompaniją ir bandys tą an
glį kasti. Davis sako, kad ' 
aliejaus toj valstijoj esą.

r _

PORTUGALUOS MO
NARCHISTAI 

NUVEIKTI.
Ant pereito nedėldienio 

Portugalijos monarchistai 
buvo suplenavę pakelti re
voliuciją, bet valdžia laiku 
apsižiūrėjo ir suokalbinin
kus numalšino. Daugiau 
kaip 100 jų buvo areštuota, 
ių tarpe generolas Souza 
daug oficieriu ir buvęs mi- 
nisterių pirmininkas Aivaro

ir

ną, 104 žmonės buvo suva
ryti į jį kaip galvijai sker
dykloj skirtumas tik tame, 
kad šerifas turėjo daugiau 
skerdikų, negu paprastas 
mėsininkas. Jie buvo apgin
kluoti karabinais, ramunė
mis granatomis, bombomis 
ir revolveriais. Jie vežė su
imtuosius į Parsono kalėji
mą. Kuomet traukinis pa
siekė Little Rock, supuvusio 
vagono ratas subirėjo ir va
gonas, nuvirtęs nuo bėgių, 
nusirito apie 30 pėdų pakal
nėn su visais žmonėmis. Vie
nas angliakasis šitoj nelai
mėj buvo užmuštas ir apie 
50 sužeista. (Tame vagone 
buvo apie 40 ir lietuvių, ku
rių keliolika taip pat buvo 
sunkiai sužeista. Red.).

Sužeisti buvo perkelti į 
Elkins Hospitalį, o likusieji 
buvo surinkti ir nugabenti 
Parsono kalėjiman. šerifas 
visą laiką švaistėsi su revol
veriais abejose rankose ir 
žiauriai rėkaudamas grąsi- 
no kiekvieną nušauti, kas 
neklausys jo Įsakymų. (Ger
biamas Thomaso majoras, 
išgirdęs apie šitą katastro
fą, nusigando ir tuojaus lie
pė paleisti iš kalėjimo tuos 
13 unijistų, kuriuos jisai 
buvo uždaręs dieną prieš 
tai dėl jų atsisakymo mokė
ti jam po $10 pabaudos.)

Kada atėjo užmuštojo an
gliakasio laidotuvės, majo
ras vaikų kariumene palei
do ir nusiuntė tuos "tvarkos 
vykintojus” namo pas moti
nas, o jų vieton delegavo 
vietos unijistus. Mat pama
tęs savo niekingo darbo pa
sekmes suminkštėjo "didvy
ris” ir norėjo jau pasirody
ti unijai "prielankus”. lai
dotuvės buvo labai iškil
mingos. maršavo apie 2,000 
žmonių, kas Thomaso mies
telyje nepaprastas dalykas. 
Visu keliu buvo nešamos vė
liavos, «ir kad parodžius, ko
kie "patriotai” yra kasyklų 
kompanijos viršininkai, vie
nas jos superintendentų 
stovėjo įsirėmęs ir net skry
bėlės nekėlė prieš Amerikos 
vėliavą; unijistų policija tu
rėjo liepti tam ponui skry
bėlę pakelti. Bet darbinin
kus jis moka smerkti, kad 
jie ”maištininkai” ir Ame
rikos ”flagės” negerbia.

Lydint maineriams savo 
brolį i kapus, visos krautu
vės užsidarė, tik vienas 
smarkus "patriotas” laikė 
savo storą atdarą, tartum 
norėdamas parodyti savo 
panieką užmuštam darbi
ninkui ir jo šermenims. Bet 
užtai šitas ponas turės už
daryti savo krautuvę vė
liaus, ir uždaryti ją ant vi
sados, nes nei vienas darbi
ninkas joje nieko nepirks. 
Susipratę žmonės Thomase 
nekenčia skebų.

Ligi kokio žvėriškumo 
prieina kapitalo bernai ko
voje su angliakasiais West 
Virginijoj, tai stačiai plau
kai šiaušiasi ant galvos, 
štai, pasiklausykit, ką Er- 
nest Gibson rašo ”Cumber- 
land Evening Leadervje":

Noriu paduoti jums kelia- 
tą faktų, kuriuos aš savo 
akimis mačiau apie Tho
mas, W. Va. Aš esu girdėjęs 
daug argumentų apie tai, 
kad Thomas apielinkė 
esanti necivilizuota dėlto, 
kad tenai labai daug sve
timtaučių gyvena. Aš pats 
Thomas mieste nesenai bu
vau ir aš radau, kad svetim
taučiai tenai sudaro apie 
pusę gyventojų, bet jie yra 
\rnerikcs piliečiai ir sutin

ka su geriausia protaujan
čiais amerikiečiais. Kasy
klas aš ladau dėl streiko už
darytas. kitaip sakant, jas 
uždarė Davis Coal and Coke 
Co. Ji uždarė kasyklas kelis 
mėnesius atgal ir pasakė 
angliakasiams, kad ji atida
rysianti jas tik tuomet, kuo
met angliakasiai sutiks 
dirbti už numažintą mokes
tį, kas reiškia tik apie pusę 
pirmutinės jų algos. Darbi
ninkai atsisakė už tokią mo
kestį dirbti ir todėl kasy
klos stovėjo uždarytos iki 
gegužės pabaigos, kuomet 
atsirado keliatas skebų ir 
nuėjo dirbti. (Bet aš noriu 
pasakyt brangiam skaityto
jui, kad skebavo tiktai čia 
gimę musų amerikonai, 
kuomet svetimtaučiai gėdi- 
ios’ skebo darbo.)

Kasyklų kompanijos val
dininkai nuėjo taip toli, kad 
ėmė kurstvt neapykantą 
tarn neprotaujančių ameri
kiečių ir vadinamų ateivių, 
norėdami tuo budu sukelti 
vienus darbininkus prieš ki
tus.

Aš jums papasakosiu čia 
vieną atsitikimą, kurį aš 
mačiau savo akimis 27 bir
želio Thomas mieste. Apie 
2 valandą po pietų anglia
kasių salėj buvo unijos ko
miteto mitingas. Atėjo gin
kluoti žmonės ir paėmę iš 
mitingo 13 unijistų nuvedė 
pas miesto majorą. Kada 
suimtieji paprašė paaiškin
ti, kuo jie prasižengė, majo
rą nieko ant to neatsakė, tik 
pareiškė, kad jie turi užsi- 
nokėt po $10 pabaudos ir 
lėšas. Jie atsisakė uždyką 
mokėti, ir buvo uždaryti ka
lėjimam Tas tečiaus nesukė
lė riaušių, nes suimtieji ma
lė, kad jieškoma prie jų 
priekabiu, todėl buvo atsar
gus ir užsilaikė ramiai.

Sekantį vakarą kasyklų 
kompanijos valdininkai su
dėjo su miesto valdininkais 
r majoru ir pradėjo pienuo

ti, kaip išprovokuoti darbi
ninkus, kad gavus progos 
kuodaugiausia jų areštuoti 
ir streiką sulaužyt. Ir jie 
nugalvojo. Jie slapta apskel
bė karės stovį ir parsitrau
kė iš Parsono ginkluotų 
skautų (tai yra vaikų ka
reivių, kurių daugeliui da 
motinos pienas ant lupų ne- 
rudžiuvęs). / ' 
angliakasiai išėjo ant pikie- 
tų, kad pažiurėjus ar daug 
'kebu eina dirbti, visai ne
žinodami. kad nakties laiku 
buvo apskelbtas laikinas 
iarės stovis. Bet miesto val
dininkai su kompanija bu
žo jau prisirengę ir su pa
galba vaikų kariumenės su- 
Amė 104 vyrus, moteris ir 
vaikus. Suvarė visus juos Į 
gardą ir laukė, pakol 10:30 
valandą ateis traukinis iš 
Parsono. Traukiniui pribu
vus, jie pradėjo kabinti prie 
•o seną supuvusį vagoną. 
Kadangi ant geležinkelio 
dirba irgi skebai, tai jie ka
bino jį apie 20 minutų. Pri
kabinus šitą supuvusį vago-

«•

Civilizuotoj New Yorko 
valstijoj yra specialė komi
sija. kuri reguliuoja viešas 
kumštininkų kovas, tą nu
mylėtąjį žemosios klesos 
scortą. Šita komisija aną
dien pareiškė, kad baltvei- 
dis kumštininkas Dempsey 
neturėtų atsisakvti ktimš- 

! čilietis su juodveidžiu 
kumštininku Willsu; jis tu
rėtų pasistengti juodveidį 
sumušti ir tuo budu priro- 
dyt, kad baltveidžių veislė 
yra aukštesnė už Afrikos 
negrus.

Rašytojas Brisbane pa
stebi to sporto mėgėjams, 
kad matuojant "aukštumą” 
sulyg kumščios spėkos, balt- 
veidžiai visuomet pralai
mės, jei prieš amerikiečių 
šampijoną Dempsey pasta
ri Afrikos orangutaną 
(beždžionę), tai į kelias mi- 
nutas Dempsey gulės ant 
žemės išsitiesęs, o orangu- 
tanas tupės ant jo ir kasys 
sau užpakaline koja ausį. 
Tas parodo, kaip mažai 
reiškia kumščios spėka.

Iksas.

Į

Telegramos sako, kad du 
vokiečių monarchistai, ku
rie nužudė užsienio reikalų 
ministerį Rathenau, pasida
vė sau galą, kuomet policija 
juos apsupo. Jų tikslas buvo 
nuversti respubliką ir at- 
Taivinti monarchiją. Prilipę) 
liepto galą. jie atėmė sau 
gyvasti. Musų klerikalams 
šita žinia turi bat labai! 
skaudi, nes vokiečių monar-l

Minia užpuolė kunigą
policija ir jegamastis nusi
leido stačiai į jos rankas.

Kada policija išvedė kun. 
Simoną ant gatvės, minia 
pradėjo grūstis artin ir vis 

' šaukė, "nulinčiuot ji!" Iš vi
sų pusių pradėjo piltis ant

Įniršusi minia Chicagoje 
anądien norėjo nulinčiuot 
"doros mokytoją” J. Simo
ną. Policija ir detektyvai 
turėjo ginti "dvasiškąjį tė
velį” nuo žmonių revolve
rius išsitraukę, ir tik užda
rius jį kalėjiman jo gyvastis kunigo smūgiai. Policija su 
likos apsaugota. ~ detektyvais turėjo išsi- 

Kun. Simon vra kaltina- traukti revolverius, kad at- 
mas nedoru pasielgimu su mušus minią ir privedus 
jauna mergaite. kunigą prie vežimo.

Jis gyveno po Nr. 815 N. Dabar kunigas sėdi užda- 
State st. pas vedusius žmo-| rytas kalėjime ir kaltina- 
nes. Jo šeimininkė išgirdo Ynas sunkiu prasižengimu, 
anądien, kad 8 metų am- j L T 
žiaus jo mergaitė spiegia ne Chicagos 
savo balsu. Kada nusigan- nėr" 18 liepos numery, kurį 
dusi motina nubėgo pažiū
rėti, kas mergaitei pasida- draugas.

i
I

Apie šitą atsitikimą rašo 
j ”Herald-Exami-

i

rė, kunigas stengėsi sulai
kyti jos spiegimą. Ji ištruko 
iš jo ir pribėgo prie motinos.

"Jis norėjo Įtraukti ma
ne i savo kambarį,” skundė
si mergaitė.

Motina pagriebė mergai
tę ant rankų ir pati spieg
dama išbėgo su ja ant gat
vės. Tuojaus susirinko mi
nia žmonių ir moteris papa
sakojo, ką kunigas norėjo 
padaryt su jos mergaite.

"Nulinčiuot jį!” tuojaus 
pasigirdo minioj balsas. Ki
ti tam pritarė ir minia už- 
dama pradėjo ruošti pada
ryti kunigui galą.

Tuo tarpu kunigas atida
ręs užpakalini langą leidosi 
žemyn ir norėjo pabėgti. 
Bet kaip tik Į laiką pribuvo

mums prisiuntė vienas 
šitas laikraštis 

priduria, kad kun. Simon 
buvo didelis pamokslininkas 
ir vakaras vakaran skelb
davo evengaliją ant gatvių 
kampų, norėdamas atvesti 
svietą ant doros kelio. Ka
dangi jis labai karštai savo 
pamokslus sako, tai jo pa- 

i riki ausyti visuomet susi- 
j •> inkdavo didelės minios. 
Taigi pasirodo, kad ant lie
žuvio pas kunigą D.’evo žo
dis, o galvoje velnio pienai.

RAŠYTOJAS WELLS
DARBININKŲ 
KANDIDATAS.

Pagarsėjęs anglų rąsyto- 
ias ir istorikas H. G. Wells 
n iėmė Londono darbininkų 

kandidatūrą Į parliamentą.

ŽARUOS.
Dėdelės vadinamieji ”žio- 

plių-žiopliai” įstojo į Darbi
ninkų Partiją. Žinoma, da
bar Dėdelė juos vadins 

Ant rytojaus draugais, o ne žiopliais. Vis 
tik man gaila Dėdelės, kad 
toks mokytas vyras turės 
draugauti su "žioplių-žio- 
pliais". Turbut Dėdelė užsi
miršo senovės žmonių prie
žodį: su durnu draugausi, 
pats durnu paliksi

Lietuvos klerikalai taiko
si sudaryt bendrą frontą su 
žydais prieš "ciciiikus”.

Seniau kunigai baisiai ne
apkentė žydų, kam jie nu- 
kryžiavojo Kristų, bet da
bar susiprato, kad žydai, 
nukryžiavodami Kristų, 
jiems gera padarė, nes iš 
"penkių Kristaus ronų" tie
siai kunigams i kišenius 
varva auksas. darbukas.
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Daugelis įdomauja, kas 
pasidarė su Brooklyno lie
tuviais rubsiuviais. Seniau 
jie pasižymėdavo, kaipo 
rubsiuvių unijos dalis, strei
kuose ir šiaip organizuotuo
se pasirodymuose. Dabar gi, 
žiūrint i porą paskutinių 
metų, rodosi, kad jie yra 
priešingi jų pačių organiza
cijai, subudavotai sunkiu 
daugelio metų organizaci
niu triusu.

Jų santykiai su spauda ir 
kitais rubsiuviais taipgi pa
sidarė Įtempti. Darbininkiš
kų laikraščių koresponden
tai pašalinami iš jų susirin
kimų. Kiti rubsiuvių lokalai 
siunčia prieš juos rezoliuci- : 
jas. Rodosi, kad mūsiškiai . 
Brooklyno rubsiuviai butų 
nebe tie patys rubsiuviai, * 
ka buvo pirmiau. Kodėl to
kios permainos Įvyko?

Išaiškinimui šito klausi
mo reikia sugristi i 1919 
metus, i antrą B. delegata- 
vimo tarpą. Pirmasis tarpas 
buvo geras, apie tai negali 
būti ginčų. Bet jau antruoju 
delegatavimu dalykai virto 
kitaip. Delegatavimui tę
siantis permainos augo. 
"Overkotai”, pasivažinėji
mai automobiliuose su bo- 
sienėmis ir kitokie įvykiai 
pinėsi krūvoje. To darbuo
tojo įtekmė kriaučiuose 
puolė. Dar bebūnant jam L. 
S. S. 19-tos kuopos nariu, 
tūli kiti tos kuopos narįai 
ėmė jo šalintis. Jam reikėjo 
iieškoti naujos paramos. 
Taigi susitvėrė būrys prita
riančių jam draugų.

Tuo laiku- Brooklyne 
kriaučių darbai gana gerai 
ėjo. Uždarbiai buvo taipgi 
neprasti. Taigi B. pradėjo 
kviesti draugus iš kitų 
miestu ir naujus imti uni- 
jon, kad galėjus savo puo
lančia Įtaką palaikyti 

Pabaigoje 1919 metų, kai 
jau L.S.S. 19 kuopa virto L. 
K.S. 19-taja kuona. B. tapo 
pašalintas už aukščiau pa
minėtus darbus.

Jis žinojo, kad be kuopos 
draugu palaikymo neužsi- 
liks šiltoje vietoje. Jam ne
sinorėjo ji apleisti. Tečiaus 
nenorėdamas tapti praša
lintas, jis, draugų pataria
mas, pasinaudojo tuo, kad 
laikinai ėmė šėlti valdžios 
reakcija, ir pasišalino.

Reakcija išardė Kom. 
Partiją ir sykiu tapo supa- ; 
raližuotas viešas komunistų 
partijos veikimas. Pradėta 
tverti slaptos K. Partijos, 
kuopos. Vietinė kuopa ėmė
si irgi slapto veikimo.

Tuo laiku B. su savo or
ganizuota šaika nesnaudė, 
darbavosi, kad suradus kaip 
nors būdą, idant 
save rubsiuvių ir 
nės akyse. Bet tą 
siekti jis negalėjo be komu
nistų pagalbos. Jis todėl už
kariavo vietinę komunistų 
kuopą. Užkariauti gi kuopą 
buvo palyginamai lengva. 
Reikėjo tik išrinkti savo 
šaikos draugus į grupių ka
pitonus, — ir visa kuopa jau 
jų rankose. Slaptai nuo eili
nių narių B. vėl tapo priim
tas kuopon. i

Kad pateisinus B. šeimi
ninkavimą kriaučiuose, eili
niams komunistų kuopos 
nariams buvo aiškinama 
štai kas: komunistų, girdi, 
rolė kriaučiuose esanti labai 
svarbi. Kriaučių lokalų pir
mininkai, delegatas, didžiu
ma pildančio komiteto narių 
ir nepaprastų susirinkimų 
pirmininkai privalo būti tik 
"komunistai”, t.y. jųjų šai
kos nariai Nepaprastų su
sirinkimų tvarka, svarbes
nieji tų susirinkimu klausi
mai turi būti žinomi "komu
nistams”, t.y. šaikos ba
riams kriaučiams jau iškal- protestai prieš juos, kodėl

kimus ir agituoti ir remti:Tai todėl, kad tie laikraščiai 
i Šaikos narių paduotus su-j ir tilpusios juose korespon- 
manymus. Kiekvienas na-Alencijos per visą laiką pa
ryš turi tėmvti tam tikrus,!laikė 
jų išrinktus žvalgus — te- buotę. 
mvti, ką tie žvalgai pare
mia, už ką jie agituoja. I 
visi "komunistai" privalo 
stoti už tai.

Taip šaikai susiorganiza
vus, B. tano išteisintas ir vėl 
išrinktas delegatu. Tokia 
tvarka viešpatavo iki liepos i munistų kuopą taip pat, 
mėnesio, 1921 metų. Per ši-J kaip ir rubsiuvius. Daugelis 
tą laiką tas, kas priešinosi j rimtų narių biaurėjosi ją 
šaikos užmačioms ar bandė i darbais, ką parodo suspen- 

metimas laukan 
"komunistų iš-

šitą saiką ir jos dar

Dabar daugelis Brookly-
Ii* no kriaučių mano, kad visi 

komunistai taip elgėsi. Tu
riu betgi pasakyti, kad nevi
si Dalykas tame, kad šaika, 
apie kurią aš kalbėjau šita
me straipsnyje, užvaldė ko-

pranešti apie nedorus jos davimas ir 
darbus, buvo apšaukiamas apšaukiant 
valdžios šnipu ir būdavo nu- davikais”, 
baustas. Jeigu kas dirbtuvė- Ateityje, 
je arba kur nors kitur buvo rubsiuviai 
užgirstas kalbant apie jųjų, taiųio visą 

vo šaukiamas pild. komiteto 
susirinkiman. Tenai jo rei
kalas likdavo pavestas dele
gato nuožiūrai. Gi pasek
mėje tokie asmenys arba 
netekdavo darbo, arba jei 
jie sumanydavo mainyti 
dirbtuvę, tai delegatas, nu
ėjęs naujon dirbtuvėn, išaiš
kindavo samdytojams, idant 
šis nepaliktų ilgai tokius 
darbininkus dirbtuvėje. 
Ačiū šitokiai taktikai, kai 
kurie darbininkai, i kuriuos 
šaikos vadai žiurėjo nema
lonia akia, pasilikdavo tūlą 
laiką be darbo.

Nežinantiems šitų vidu- 
inių suokalbių žmonėms bu
vo nesuprantama, kodėl vi
sa kas taip dedasi. Ir todėl 
balsuojant susirinkimuose 
iš 500-600 žmonių balsuoda
vo tik keli desėtkai "už". O 
"prieš" niekas nebalsuoda
vo: mat, didžiuma susilai
kydavo nuo balsavimo.

Jeigu šaika užsispirdavo 
pravaryti kokį sumanymą, 
užgirti kokį klausimą, o pu
blika, t.y. susirinkimas ne
norėdavo, tai susirinkimas 
tada tik laimėdavo, kada 
pakildavo ir apleisdavo Sve
tainę paliekant šaika vieną.

Euvo manoma taipgi, kad 
jiems pavyks užkariauti ir 
New Yorko bendrąją tary
bą. Norėdami pasirodyti 
geri darbininkams jie plūs
davo savo spaudoje, leisda
mi tam tikslui lapelius ir 
viešu žodžiu rubsiuvių susi- 
•inkimuoše bendrąją tary
bą ir generalę valdybą. Rei
kia priminti, kad net buvo 
mėginama veikti, idant pe
reitas lokautas taptų pra
laimėtas, kad gavus progą 
suversti kaltę ant generalės 
valdybos neva už netikusį 
veikimą.

Tečiaus visa, 
pavyko

Ateityje, reikia tikėtis, 
išvalys iš savo 

saiką. Jau ir da
ri veikti.t.y. tos šaikos darbus, jis bu- bar jie ima kitaip

Matyti, nusibodo kęsti šai
kos "komunizmas”.

J. Bikulčius.

išteisinus 
visuome- 
tikslą at-

kas šaikai 
pavyko — tai tik pasėti tarp 
Brooklyno lietuvių siuvėjų 
neapykantą prieš generalę 
valdybą. Jiems, pavyzdžiui, 
pavyko savo agitacija at
siekti to, kad lietuvių loka- 
lai pereito lokauto metu 
jautėsi nuskriausti pašalpos 
gavime. Jie jautėsi, kad ka
da nepriklausė bendrajai 
tarybai, mokėdavo po 40 
centų mėnesyje, gaudavo 
pašalpą, o pereitame lokau
te dabai retai kuris gavo.

Kai Kalpokas delegatavb, 
jo darbuotė irgi nebuvo 
liuosa nuo šaikos pasimoji- 
mų. Visuose susirinkimuose 
buvo kova su ta šaika. Mat, 
ta šaika mėgino praskinti 
taką savo kandidatui Į dele
gatus busimuose rinki
muose.

Negalima, žinoma, už
miršti ir tai, kad nepasiten
kinimui, matomam lietuvių 
lokaluose, nemažai prisidėjo 
ir nedarbas, kuris jau senai 
vargina Brooklyno rubsiu- 
vius.

štai kodėl Brooklyno lie
tuvių Amalgameitų loka
luose kilo suirutės, protes
tai. Štai kodėl buvo rašomi

TORRINGTON, CONN. 
Nevykę prakalbos.

Tūlas vietos "veikėjas" 
W. • Watkinas parengė pra- 

i kalbas ir paskelbė, kad kal
bėsiąs Ladas Natkevičius, 
žmonės susirinko palei sve
tainę ir laukia, kada pribus 
kalbėtojas. Praėjo tūlas lai
kas, bet nieko nesimato, nei 
rengėjų, nei kalbėtojo. Už 
tūlo laiko pribuvo prakalbų 
rengėjas Watkinas ir prašo, 
kad žmonės eitų į svetainę. 
Nekurie iš žmonių jam at- 

i kerta: ”Ką gi svetainėje 
'veiksi, juk kalbėtojaus dar 
nėra.” Bet 
krino, kad 
jaus pribus, 
ėjo į vidų.

Watkinas
šė vieno žmogaus iš publi- 

’kos, kad jį perstatytų kal- 
jbėti, ką tas ir padare. Po
nas Watkinas atsistojęs 

; pradėjo: ”Aš, kaipo Tor- 
. ringtono 'veikėjas, suren

giau šias prakalbas. Ladas 
Natkevičius nepribus, nes 
jis šiandien kalbės New Ha- 
vene ant pikniko. Jis nepai
so kur šimtas žmonių susi
renka, bet eina kalbėti ten, 
kur tūkstantis žmonių. Aš. 
pakalbėsiu jums tą patį ką 
ir Natkevičius, nes aš Ladą 
Natkevičių gerai pažįstu li
esu su juo dalyvavęs." To
liaus ponas Watkinas pra
dėjo girtis, kad jis esąs di
delis veikėjas ir daug dar
bų yra nuveikęs Torringto- 
no lietuvių tarpe. Bet vietos 
lietuviai to "veikėjo" dar
bus gana gerai pažįsta. Tur
but nekoki tie jo darbai yra, 
kad pats "veikėjas" savo 
darbų sarmatinasi. Jis mai
nė savo skūrą kelis kartus 
ir dabar, tapęs sandariečiu, 
dedasi dideliu veikėju. Visoj 
savo prakalboj tasai "vei
kėjas" maišė košę su kopūs
tais. Daug kalbėjo, bet nie
ko nepasakė. Ant galo jisai 
užreiškė, kad dabar Lietu
voj esą gera gyventi ir lie
tuviai privalą ten grįžti. "Ir 
aš gero darau Lietuvai par
duodamas audimo bendro
vės šėrus. Pastatysime Lie
tuvoj fabrikus ir jus sugrį
žę galėsite gauti darbus" — 
užreiškė p. Watkinas.

Publika iš to "veikėjo” 
pagirų juokėsi ir tyčiojosi. 
Pabaigus jam kalbėti buvo 
duodami klausimai, kuriais 
žmonės tą, atsiprašant, kal
bėtoją suvarė į ožio ragą.

Žmonės iš šitų prakalbų 
pasipiktino. Jie tikėjosi iš
girsti rimtą Natkevičiaus 
kalbą, o išgirdo Watkino 
tauškalus. Šitaip žhionės 
nuvilti kitą sykį neis į pra
kalbas, kad ir kažin kokius 
kalbėtojus garsins. Tokie 
"kalbėtojai-veikėjai", kaip 
p. Watkinas, tik publiką de
moralizuoja, daugiau nieko.

Ožio Ragas.

Watkinas užti- 
kalbėtojas tuo- 
ir žmonės su-

LOWELL, MASS. 
Munšaino pasekmės.

Nors Lowelly yra pusėti
nas būrelis lietuvių, bet jo
kio progresyvio veikimo ne
simato, ypatingai vasaros 
laiku. Kitų kolonijų lietu
viai tai piknikus parengia, 
tai kitokius pasismagini
mus, o lowelliečiai tik stu- 
bose surugę sėdi ir munšai- 
ną geria.

25 cl. birželio čia buvo 
toks atsitikimas. Vienoj 
stuboj susirinko apie tuzi
nas vyrų ir pradėjo traukti 
munšainą. Begeriant ėmė 
kalbėtis apie savo spėkų iš
bandymą. Vienas vaikinas, 
S. Makarevičius, padavė ši
tokį sumanymą: "Jei katras 
iš jūsų išsuks man koją, tai 
aš fundysiu kvortą munšai
no, o jei neistengsit išsukt, 
tai jus fundysit.” Pirmiau- 
ia ėmėsi sukti gaspadorius. 

Suko, bet neišsuko. Pralo
šęs "betą" turėjo pastatyt 
kvortą naminės. Kuomet tą 
kvortą išgėrė, minėtas vai
kinas ir vėl sako: "Na, ku
ris dabar eisit sukt mano 
koją?" Tūlas Linauskas ap
siėmė išsukt. Paėmė už ko
jos, pasuko smarkiai ir ko
ja trakštelėjo, vadinasi, iš
suko. Bet degtinės jie dau
giau jau nebegėrė. Su iš- . 
sukta koja vaikinas pradėjo 
bliauti jaučio balsu. Užtele- 
fonavo j ligonbutį ir atva
žiavęs vežimas jį paėmė. 
Nuvežus į iigonbuti pasiro
dė, kad trukęs kojos kau
las. Minėtas "drutuolis” ir 
•>o šiai dienai guli ligonbuty.

Tai mat prie ko munšai- 
nas priveda.

Patartina šitokiems vv-

J. Š. šalin skebai iš musų 
tarpo! Organizacijos, ku
riose tie skebai priklauso, 
privalo vyti juos iš savo 
tarpo laukan. Kurios to ne
padarys, tuomet pažiūrėsi
me, kas jos per vienos.

* ♦ ♦

Aukso ir sidabro vajus 
pas mus eina labai prastai. 
Nors kunigėlis šaukė kelis 
mitingus, bet niekas ant tų 
mitingų neina ir nieko ne
duoda. 3 '1. liepos buvo su
rengtos prakalbos ir pa
kviestas kaioėti "Darbinin
ko" redaktorius Gudas. Kal
bėtojas atvažiavo, bet ne
kalbėjo, nes nebuvo kam jo 
prakalbos klausytis.

Kame dalykas? Kodėl net 
karštieji katalikai, kurie 
dar nesenai galvas guldė už 
klerikališką Lietuvos 
džią, dabar taip greit 
jos atšalo?

Atsakymas lengvas, 
ir akli praregėjo ir pamatė 
kur link klerikalai Lietuvą 
veda. Ta valdžia, kuri au
gina juodam klerikalizmu? 
ragus ir visomis jiegomis 
spaudžia ir persekioja dar
bininkus, nėra verta darbi
ninkų pasitikėjimo ir para
mos. Giriu Pilietis.

v

I

tuomet papra-

val- 
nuo

Jau

N. CHELMSFORD, MASS. 
šis-tas.

Pas mus šiuo laiku darbai 
sumažėjo. Daug darbininkų 
gavo vakacijas neaprube- 
žiuotam laikui, o kurie pa
siliko dirbti, tai turi būti bo 
sams labai palankus, nes ki
taip gresia netekimas dar
bo. Darbininkai neorga- 

. . .nizuoti ir todėl apie kovą su
rūkams mažiau gerti, o dau-į išnaudotojais nėra nei kai
riau laikraščius skaityti,: hOs.

Šiame kaimely randasi ir 
keli lietuviai, kurie netik 
kad patįs girtuokliauja, bet 
ir boselius girdo.

Palei šį miesteli randas: 
puikus ežeras, į kurį vasa
ros laiku suvažiuoja daug 
žmonelių pasimaudyt ir pa
kvėpuot tyru oru. Nedėldie- 
niais į čia privažiuoja ne
mažai ir lietuvių, daugiau
sia iš Lowellio. Daugelis at
siveža su savim naminės ir 
išsigėrę pradeda "žaisti”. I 
tuos lietuvių "žaidimus" 
gėda ir žiūrėti. Ypač pras 
tai žaidžia Lowellio davat
kom ir davatkinai. Besimau- 
dydami sudrasko vieni ki
tiems "siutus” ir palieka 
Adomo t ir Jievos rūbuose. 
Tūli mii^^’bepartyviai” ir- 
ri tokius "žaidimus” myli 
Šitokių žaidimų pasekmės 
kartais būna gana liūdnos. 
Taip, 16 d. liepos tūlas Za- 
leckas, gerai įsigėręs nami
nės, pats nemokėdamas 
plaukti, ėmė kitus mokinti. 
Pasigavęs 9 metų vaiką nu
sinešė į gilumą ir paskan
dino.

laikraščius skaityti, pos< 
tuomet žinosite, kas galima 
daryti, o kas ne.

Pipiras.

LOWELL. MASS.
Audėjų streikas ir kiti 

dalykai.
Jau ketvirtas mėnuo kaip 

-treikuoja Textile Mill ir 
Hamilton Mill darbininkai. 
’7 d. liepos išėjo i streiką ir 
Mass. Mill audėjai Prisidė- 
;imas prie streiko kitų dirb
tuvių darbininkų paleng
vins kovą nuo seniau kovo
jantiems streikieriams.

Skebų irgi randasi nema
žai, kuriu tarpe yra ir lie
tuvių. Kad skebautų tam
sus katalikai, tai nieko ne- 
sakyčia, nes jie tankiausia 
tai daro per savo tamsumą 
‘r kunigų raginimą. Bet gi 
pas mumis skebauja taip 
vadinamieji "susipratėliai” 
kraštutiniai, atvažiavę iš 
Nashua, N. H. ir vietinis J. 
Š. Jie netik skebauja, bet 
dargi siuntinėja i savo ko
munistinę spaudą melagin
gus pranešimu, kad strei
kas pralaimėtas ir risi dar
bininkai sugrįžo prie darbo. 
Aš tyčia tyrinėjau tą daly
ką ir pasirodė, kad streikas 
nėra pasibaigęs. Darbinin
kai kai$ streikavo, taip ir 
tebestreikuoja ir vis dides
nis jų skaičius Drie streiko 
prisideda. Hamiltono dirb
tuvėj dirba tik skebai; se
nieji darbininkai į darbą ne
grįžo ir pasirišę yra kovoti 
iki laimėjimo.

Pasižiūrėkit jus, streik
laužiai, kas dedasi su karša- 
Dės darbininkais. Jie net į 
kruviną kovą stoja prieš 
skebus. Apie 300 skebų tu
rėjo pasiduoti, iškeldami 
rankhs aukštyn ir maldau
dami pasigailėjimo, kuomet 
500 streikierių juos perėmė 
traukiniu važiuojant j dar
bą. Ateis momentas, kada ir 
Hamiltono dirbtuvės strei
kieriai neteks kantrybės ir 
stos i atvirą kovą su sko
bais. Tuomet nebus pasigai
lėjimo tokiems darbininku 
reikalų pardavikams, kaip

Girių Pilietis.

VVATERBIRY, CONN.
Aukos Lietuvos socialdemo

kratams.
Štai ir vėl keletas dolerių, 

kuriuos waterburiečiai su- 
aukavo parėmimui Lietuvos 
socialdemokratų. Aukos su
rinktos ant blankos No. 196. 
Aukavo šie draugai: K. Ra
manauskas 1 dol. 25c.; po 
J doleri: Petras C. K ruge
lis ir Jonas Tamuliunas; po 
50c.: Julius Girčis, K. Pėža, 
M. K. Krugelis. Franas že- 
breckis ir K. Ch. Asevičia; 
no 25c.: Petras Biskys, Jur
gis Kasiulis, Jonas Oberve- 
ris. August Gaizinheizen ir 
Adam Dumshot. Viso 7 dol. 
Aukos pasiųstos L.S.S. 
kretoriui K. žvmontui.

Tariu širdingą ačiū 
tiems aukavusiems.

Aukų rinkėjas
K. Ramanauskas.

se-

VI

GRAND RAPIDS, MICH.
Visko po biskį.

3 d. liepos čia įvyko cen
tristų prakalbos. Publikos 
susirinko apie tris tuzinai. 
Kalbėjo "Laisvės" redakto- 
rėlis Andriulis iš Brooklvn, 
N. Y. Kalbėjo paprastus da
lykus, kas jau senai visiems 
žinoma. Pabaigus jam kal
bėtu buvo duodami klausi- Į buna jam lengva šios šalies 
mai, j kuriuos kalbėtojas at- žemelė.
sakinėjo ir viskas buvo ra- čia paduodu ir aukotoju 
mu Bet kaip tik drg. A. K. vardus. 5 dol. aukavo P. Sa- 
paklause: Ar neteisybė, mulaitis: po 2 dol.: K. Mit-
kad tie patįs žmonės kurie hKUS> p Milašas, J. Milašas, 
sugriovė Socialistų Partiją M. Šmitas, S. Poška, A. Viš
telei jos desmumo dabar n;ai:skas> p Daraška, A. 
organizuoja dar .dešinesnę Smitas, S. Srebalius, M. 
Amerikos Darbininkų Par- Kničiunas, J. Kničiunas, J. 
:iJą — tuoj darbiečiai Stanislovaitis ir J. Čepaitis; 
oasoko ant kojų, tartum kas ko j doL: M. Kurienė, V. 
dilgėlių po sėdynėmis jietais Bubliauskas, F. Peleckis, J. 
butų pakišęs ir ėmė rėkti ir Žilinskas, K. Fišeris, W. Ku
ojomis trypti; vienas tam- nikovas, J. Bendorienė, J. 
<us tos partijos narys net petravičia, J. Povilaitis, J. 
<ugmauzęs kumščių bėgo Gabrėnas. J. Laurušonis, S. 
>rie drg. A. K. Ant laimės Banis, K. Banienė, J. Gri- 
<albėtojas juos nuramino. įc|us^ Ą Klimas, M. Hanton, 
ha musų centristai pasiro- M. Gudelis, L. Lapila, K.' 
1ė. ant kiek jie bijo teisybės juičius> j gekeris. J. Jakš- 
-odžio. * _ ~ j Vilčauskis, F. Tarmi-

, „ ’ . , nas, F. Vaznikaitis, W. OI- .
3 d. liepos persiskyrė su Leika> K oiseika, A. Rau- , 

nuo pasauliu visiems gerai kinskis, A. Eronis, R. Urbe- 
rinomas siuvėjas^ k.^Gdišhįs Simanauskis, K. Stan

kaitis, J. Ambrazaitienė, J. 
Klepečkienė, B. Bclis, A. 
Kriaučiūnas, J. Bučinskis, 
T. Ambrasas. J. Valas, K. 
Šalkauskis, V. Valentinas, 
P. Dtareckis, J. Šmitas, P. 
Šmitas, J. Gedminas, J. Sta- 
kauskas, D. Urbelis, K. Ste
ponaitis, S. Vansten, F. La- 
peidis, P. Kaldin ir V. Ju
cius; po 50c.: S. Pikelis, W. 
Maragis, K. Strimas, F. 
Balčiūnas, O. Sandzikienė, 
S. Obrikis, V. Tamulionis, 
A. Šmitas ir B. Goldon; po 
25c.: A. Kokštis ir P. Banis.

"Keleivio” Skaitytojas.

nupirko 40 pėdų žemės plo
tą, kur velioni šaukuli pa
laidojome. Ta žemė bus visų 
lietuvių savastis, kurie dėjo 
jos nupirkimui pinigus. Už 
likusius pinigus ant Šauku- 
lio kapo pastatysime jo at
minčiai akmeni. Jo palaido
jimui užteko jo locnų pini
gų. Velionis buvo 27 metų 
amžiaus, laisvų pažiūrų. Lai 

mai, j kuriuos kalbėtojas at-1 žemelė?
. __‘l Čia paduodu ir aukotojų

rinomas !
mt Leonard gatvės. Velio- 
lis buvo laisvų pažiūrų 
i-mogus. 7 d. liepos jis tapo 
;alaidotas ant L. Laisvų ka
linių. Ji palydėt susirinko 
rpie 100 žmonių. Mirė jisai 
iuo širdies ligos, turėdamas 
52 metu amžiaus.

Keletas savaičių atgal 
mėj besimaudydamas pri
gėrė lietuvis Juozas Budvi- 
avičius, 33 metų amžiaus, 
lis irgi buvo laisvų pažiūrų 
žmogus.

3 # ♦

Musų požeminiai komu-j 
ristai visai nusibankrutijo. j 
Dar nesenai jie kiek galėda
mi kovojo su Amerikos Dar
bininkų Partija, o dabar su 
ja susivienijo. Žiuriu, vienas 
smarkus darbiečių priešas 
iau pirmininkauja Andriu- 
io prakalbose. Tokia jau 

’■ r — malkomunistų taktika — 
nvt kaili kas mėnesis.
Nesenai čia atsibuvo drau

giškas A. L. D. L. D. kuopos 
piknikas. Nuvažiavęs pa
garsintu laiku radau ten 3 
įmones. Kas nuvažiavo tru
putį vėliau, nerado nei gy
vos dūšios. Tai bent pikni
kas!

Korespondentas.

MILLINOCKET. ME.
Iš lietuvių gyvenimo.

Šis miestelis nedidelis, tai 
ir lietuvių jame gyvena ma
žas būrelis. Tarpe lietuvių 
yra keletas ir gerai pasitu
rinčių, kurie turi savo na
mus. Visi lietuviai gyvena 
sutikime. Tik gaila, kad iš 
musų tarpo atsirado tris 
lenkberniai, kurie visokio
mis nesąmonėmis šmeižia 
ietuvių vardą.

Viename "Keleivio" nu
meryje buvo aprašyta, kad 
i čia vasaros laiku atvažiuo-|

SAN FRANCISCO, CAL. 
' Išvažiavimas.

9 d. liepos S.L.A. 9 kuopa 
parengė draugišką išvažia- 

Į rimą i Diamond Canyon 
[Oakland. ’ Ten suvažiavo 
gražus būrelis lietuvių. Tū
las vyras buvo atvažiavęs iš 
Los Angeles, Cal. ir atsive
žęs su savim daug dainų, 
kuriomis palinksmino visus 
susirinkusius.

Geistina, kad lietuviai pa
rengtų ir daugiau tokių iš
važiavimų, tuomet butų ge
ra proga lietuviams arčiau 
tarp savęs susipažinti.

Šmitas.

KĄ ŽMONĖS RAŠO Iš 
LIETUVOS.

Užgiria "Keleivio” poziciją.
Buvęs amerikietis J. Bim- 

bo rašo iš Lietuvos "Kelei- 
vio” leidėjams šitokį laišką:

"Siunčiu geriausių linkė
jimų 'Keleivio’ leidėjams ir 
sandarbininkams. Vėlinu iš
laikyti 'Keleivio’ poziciią ir 
ant toliaus, kokia ligšlol bu
vo. 'Keleivis’ ligšiol ėjo tie- 

_____ ____ ____ __ siu keliu linkui darbininkų 
ja iš miestų turčiai gyventi. I gerbūvio, nesvyruodamas ii* 
Tas yra neteisybė, nes nie-nesilaikydamas prie aplin
kas vasaros laiku atvažia- ^ybių. O ypač teisinga yra 
vusių turčių nėra pastebė- Keleivio’ pozicija kaslmk 
jęs. Taipgi buvo parašyta, Rusijos ir Lietuvos. Užtai 
kad čia vra labai dailus par- 'Keleivis’ yra labai mylimas 
kas. Tas irgi netiesa, čia svečias Lietuvos žmonių 
yra visai mažas jaunais me-pąrpe. Butų geistina, kad vi
geliais apsodintas parkutis. si amerikiečiai uzprenume- 
Nemačiusiam didesnių ir ruotų 'Keleivį savo gimi- 
gražesnių parkų galbūt ir pėms į Lietuvą.” 
šis gražus.______________________. — „ .

Dabar noriu tarti keletą Slapti paukšteliai suka 
žodžių apie Jurgio šaukulio lizdelį.
mirtį. "Keleivyje” buvo ra- Maskvoje Trockis paskel- 
šyta, kad jo kūnas pajuodo, bė Francijos ir Rumunijos, 
tai yra nuo degtinės sude- Francijos ir Lenkijos slap- 
gė. Tai yra melas. Velionis tus karo derybų dokumen- 
Šaukulis apsirgo ispaniška tus, kurie rodo, kad kol Pa- 
influenza ir kadangi neapsi- ryžiuj, Varšavoj ir Buka- 
vaktavo, tai nuo to gavo rešte bus slapta dirbąmi 
nlaučių uždegimą. Nuo to prieš kaimynus veikimo pla- 
jisai ir mirė. Vietiniai lietu- nai, tol pasaulio taika nega- 
viai sudėjo keletą dolerių ir Ii būt tvirta. Pr. br.
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Žinios iš streiko lauko.
kad galėtų nors vieną kasy
klą operuoti, ir prie to da 
didžiuma jų nežino kaip an
glis kasama, jeigu jie ir no
rėtų ją kasti. Tai kasgi tada 
dirbs tą darbą, kuomet sa
vininkai atidarys kasyklas?

"Angliakasiai, kurie da
bai; streikuoja, neis dirbti 
pat oi, pakol streikas nebus 
pabaigtas. Ne unijiniai dar
bininkai dirbo ir dirba ka
syklose. bet jų yra nedaug 
ir ju skaičių vargiai galima 
padidinti. Armija gali prie 
kasyklų nueiti, bet kareiviai 
nėra.angliakasiai ir jie an
glies nekas.

„Faktas yra toks, kad pa
kol angliakasių streikas ne
bus pabaigtas, tai anglies! 
nebus kam kasti. Angliaka
siai gi sugrįš prie darbo tik
tai tuomet, kai kasyklų sa
vininkai susitaikys su jais 
dėl samdymo sąlygų.

„Atsakomybė už dabarti
nį krizi puola ant kasyklų 
savininkų. Nežiūrint ką sa
ko valdžia, nežiūrint ką sa
ko kasyklų savininkai ir ne
žiūrint ką sako priešingoji 
spauda, kaltininkai 
streiko yra kasyklų 
įlinkai.

„Nereikia užmiršti, 
qe iššaukė šitą streiką ty
čia sulaužydami savo kon
traktą su darbininkais. Jie 
pasakė, kad jų sutartis su 
darbininkų organizacija yra 
bereikšmis popiergalis. Jie 
stačiai atsisakė su makle
riais tartis. Jie pradėjo vai
šinti juos kaip vergus. Ka
da maineriai atsisakė tokį 
vaišinimą priimti, jie, ka
byklų savininkai, uždarė ka
syklas.

„Valstybei yra svarbu, 
kad anglis butų kasama. 
Bet da svarbiau yra, kad 
pusė miliono angliakasių 
butu teisingai vaišinama." 

Todėl Gompersas pataria 
valdžiai, kad ji, ažuot barš
kinus kardu ir grūmojus 
šarvuota kumščia, pasirū
pintų, kad butų išpildyti nu
skriaustų darbininkų reika
lavimai.

Ką sako Lewis.
Angliakasių unijos prezi

dentas Lewis (Liuis) yra 
tos pat nuomonės, kad H ar
gingo didelis užsimojimas 
vra* tik tuščias darbininkų 

„Val-

I

Prezidentas prašo guberna
torių apsaugos streik

laužiams.
Prezidentas Hardigas pe

reitą sąvaitę kreipėsi į 28 
gubernatorius, kurių valsti
jose randasi anglių kasy
klos, kad jie mrupintų ap
saugos toms kasykloms, ku
rios norės dirbti su streik
laužiais. Jei busiąs reikalas, 
tai federalė valdžia duo
sianti ir savo kariumenės.

Prezidento raštas skamba
taip:

„Federalė valdžia buvo 
padarius angliakasių unijai 
ir kasyklų savininkams pa
siūlymą, kad jie pavestų sa
vo ginčą šalies komisijai iš
rišti, bet tas pasiūlymas li
kos atmestas.

„Angliakasiai atmetė
vienbalsiai. Didžiuma 
minkštųjų kasyklų savinin
kų pasižadėjo priimti jį be 
jokio klausimo. Kietųjų ka
syklų savininkai priėmė be 
jokių išlygų.

„Mažuma gi minkštųjų 
kasyklų savininkų priėmė 
derybų principą, bet pasiūlė 
tokių išlygų, kurių negali
ma svarstyti.

„Mano pasiūlymas anglia
kasiams ir kompanijoms 
buvo toks, kad jie tuojaus 
pradėtii darbą tomis sąlygo
mis, kurios buvo kasyklose 
iki 1 balandžio, ir kad visi 
ginčo klausimai butų paves
ti šalies komisijai, kurion 
tris atstovai turėtų būt pa
skirti nuo angliakasių, tris 
nuo kompanijų ir penki nuo 
Amerikos liaudies.

„Mano buvo siūlyta, kad 
iki ateinančio kovo mėnesio 
šita komisija butų vvriau- 
sis autoritetas visuose gin
čuose, ir kad tuo pačiu laiku 
ji išnagrinėtų kiekvieną an
gliakasių streiko fazę, taip 
kad paskui galėtų padarvt 
tinkamą pasiūlymą susitai
kymui.

„Kadangi šitas pasiūly
mas geruoju susitaikyti pri
tarimo negavo, tai dabar 
nieko kita nelieka, kaio tik 
kviesti kasyklų savininkus, 
kad jie važiuotų namo ii* 
pradėtu kasyklose darbą.

„AŠ tikiuos, kad jus (gu
bernatoriai) rasite reikalo 
šitą pakvietimą paremti, jei 
da nesate to padarę, ir nuo;.-- . _.
savęs pakviesti visus anglia- gadinimas. Jis_sa 
kasius ir kompanijas tuo-; axcij p -
jaus pradėti kasyklose dar-MĮlatasių uadeaes net 
bą. Kartu su šitiio pakvfeti- s‘reJko nepabaigs. Žmones, 
mu turėtu būt užtikrintas kurte liuesu n-
tvarkos nalaikvmas. taip™. n?žns kad visi interesuoti galėtų/Ie’to. kad apie kasjklae^to- 
but apsaugoti. Aš jums \e*j"Xik™a čianė- 
siunčiu su šiuo pranešimu 1 t. * 1 -K- i-ianč;n.n 
užtikrinimą, kad federalė 
valdžia duos jums pilną ir 
greitą paramą, kur tik ir 
kada tik jūsų pačių įstaty
mo spėkos bus persilpnos 
tvarkai palaikyti.”

Vadinasi, ponas Hardin- 
gas liepia anglies kompani
joms atidaryti savo kasy
klas ir kasti anglį su streik
laužiais; o kad streiklaužiai 
butų apsaugoti, jisai įsako 
gubernatoriams pristatyti 
milicijos, o jei milicijos ne
užteks, tai ponas preziden
tas nusiusiąs federalės val
džios kareivių.
Prezidento pienas nenusi
seks, sako Gompersas.
Amerikos Darbo Federa

cijos prezidentas Gompcr- 
sas sako, kad iš prezidento 
Hardingo pienų nieko neiš
eisią, nes angliakasiai jo 
pakvietimo neklausys, o pa
tįs kasyklų savininkai juk 
negi eis anglių kasti.

Štai Gomperso žodžiai: 
\ „Prezidentas kviečia ka

syklų savininkus grįžti prie 
kasyklų ir pradėti darba. 
Žinoma, prezidentai nešit i- ką iš Maskvos vienam broo- 
ki, kad šitie kasyklų savi- kiyniečiui. kurį „D. T.” per- 
ninkai eitų patis anglių kas- spausdino. Tame laiške jis 
ti. Ju išviso nėra tiek daug, rašo, kad viešpats Leninas 

į

šito 
savi-

kad

'. angliakasiai tvarkos nelau
žo ir kariumenė prie kasy
klų visai nereikalinga. Val
džiai rodosi, kad be

i menės darbininkai 
eiti dirbt.

' Bet kas norėjo 
galėjo liuosai dirbti 
šiol, o bet gi per 16 savai
čių streiko niekas negrįžo. 
Taigi šitas valdžios žings
nis yra tuščias gestas, kuris 
anglių neprikas. Angliaka
siai streikuos ir toliau, pa
kol jų reikalavimai nebus 
išpildyti.”

kariu- 
bijosi

> dirbt, 
ir iki

SURUM-BURUM.
Kaip čia senai „Laisvė” 

tvirtino, kad Vokietijoj esą 
tris šimtai tūkstančių ko
munistų, o dabar ji dejuoja 
ir apgailestauja’, kad neži
nanti kokios komunistų 
spėkos Vokietijoj.

Ot, čia pati „Laisvė” pa
sisako, kiek tiesos ji skelbia 
savo skaitytojams.

Tūlas J. Ulba parašė laiš-

į paKelęs jam algą nuo devy- 
nių šimtų tūkstančių iki tri
jų milionų rublių mėnesiui.

Ot, vyručiai, kurie norite 
tapti milionieriais ir net bi- 
Iionieriais, važiuokite į Le
nino rojų — Maskvą!

Vienok Maskvos milionie-1 
riams prasčiau į 
regu Amerikos darbiniu 
kams. štai ka jis toliau 
ko:

„Bet su tais pinigais mes 
nelaimingi, pusiau alkani...*’,

Isitėmyjus į jo paduotas 
nragyvenimo reikmenų kai-- 
nas išrodo, kad jie daugiau 
negu „pusiau alkani”. Už 
savo algą jis negali nieko 
daugiau nusipirkti, kaip tik 

■“ j svaro baltos duonos į die
ną. Vienok jis sako: "Man 
sovietų valdžia patinka.”

Na, ir kuomi tas žmogus 
skiriasi nuo anų žmonių, 
kurie kadaisia tyčia badavo 
ir savo kunus plakdavo tik 
todėl, kad būti gerais savo 
Dievui ?

hn n ATTVCA Cin ARDA amz11! ramtis, kuria jisai va-ULLL1 AUUU*MVA0KU duojasi, musų gadynei jau 
FAUhA j nebetinka? Nejaugi jis nei
lvIWv. Įtiek nežino, kad žmonės jau

atsimeldė už ciesorius ir im
peratorius, ir kad Lietuvos 
liaudis jau nenori daugiau 
vaikščioti keliaklupsčia ant 
akmenų ?

Tie laikai senai jau pra
ėjo ir mes nenorim, kad jie 
grįžtų. Dėlto mes nenorime 
ir kunigu valdžios remti, KeišitUM "*teeu! 'varis vairia kuri laikosi Įsikibus senovės •KeuKla’- .“Sut vaS? va£W 
papročių ir kiša žmonėms 
savo rankas bučiuoti.

Mari rodos, kad nereikėtų 
daugiau nei kartoti, kur 
amerikiečių aukos eina, nes 
apie tai gana plačiai buvo 
rašyta „Keleivyje”, „Nau
jienose”, „Tėvynėje” ir ki-i 
tuose pažangiuose laikraš
čiuose. Aš manau, kad kiek-1 
vienam gali būt aišku, kad! 
Aukso-Sidabro Fondas tiek; 
atneš Lietuvai naudos, kiek; 
los atnešė klerikalų Tautos:

Delei siuntinių į Lietui
Kaip žmogus nebūtum at

sitolinęs nuo politikos ir 
‘kaip nuo jos nesišalintum, 

gyvenasi, Į bet kaip tik pažvelgsi į kle
rikalų laikraščius, tai negali 

> nepasakęs; 
ir

"Laisvė” džiaugiasi, kad 
Vokietijos darbininkai iš
rinkę daug komunistų į sa
vo organizacijų valdybas. 
Jeigu "Laisvė*’ čia kalba 
tiesą, tai galima spręsti, kad 
Vokietijos komunistai dau
giau supranta darbininkų 
reikalus, negu mūsiškiai. 
Mųsų komunistai buvo įsi
vyravę pas kriaučius ir jais 
vadovavo, o dabar kriaučiai 
nei į savo susirinkimus ko
munistų nenori įsileisti.

Paskutiniame „Moterų 
Balso*’ numeryje progresis- 
tės skelbia, kad jos surinkę 
$718.06 j Liet. P.K. G. Fon
dą. Jeigu jos tuos pinigus 
tuojaus pasiųs Lietuvon (o 
gal jau pasiuntė?), tai bent 
nuo manęs susilauks pagi- 
rimo. Laisvės Mylėtojas.

i ,

sa-j iškęsti nieko
! rodos, tave budina kas 
-ako: eik gelbėt savo brolį 
lietuvį iŠ klerikalų žabangų, 
štai, man teko matyt 
straipsnis kunigų „Drau
ge", kur kritikuojamos 
"Naujienos" dol "aukso-si- 
dabro fondo”. "Naujienos" 
buvo pareiškusios, kad jos 
nesmerkia tų žmonių, kurie 

t i nori aukauti auksą ir sida- 
| orą Lietuvos reikalams, bet 

>i pastebi, kad amerikiečiai 
.'turėtų žinoti, į keno rankas 
' tas auksas ir sidabras eina

Kunigų "Draugui*’ tas la
jini nepatiko ir jis sako: 
"'Naujienos’ iškraipo kons
titucijos paragrafus, mulki
na savo skaitytojus, šit tau 
ir dora, kuria pasigyrė so
cialistai.”

Na, kažin, ar gali kas nors 
daugiau mulkinti žmones, 

‘kaip klerikalai! O betgi jie 
i nesigėdi sakyti, kad socia
listai mulkina savo pasekė
jus! Visas pasaulis šiandien 
; -ino, kad Lietuvos klerika
lai yra didžiausi šmugelnin- 
kai, o jie sakosi krikščioniš
ką dorą vykiną. Nejaugi 

i Kristus šmugelio mokino?
Skaitant klerikalų laik

raščius išrodo, kad tik kleri
kalai yra geri, teisingi ir iš- ' 
mintingi žmonės. Visi kiti 
vra išgverėliai ir paklydę- ' 
liai, jų laikraščiai nesupran
ta ką rašo apie Lietuvą. ' 

Nejaugi "Draugas” nei 1 
' tiek nenusimano, kad vidur-

i

Kruvinas susirėmimas 
šaulių su kariškiais.

Gerbiamas „Keleivio” Re-'gandus pradėjo bėgti, nes 
daktoriau, malonėkite pa- visi matė, kad čia jau bus 
talpinti mano pranešimą i kas nors negerai. Tiktai ka- 
apie tai, kas pas mus Kaune riškiai, kurie buvo geguži- 
atsitiko 23 birželio. nėj, nesiskirstė ir sustoję

Tą dieną pas mus buvo žiopsojo, kas čia darosi; bet 
štai kas. Šaulių Sąjunga su- jie buvo be ginklų, 
rengė už Nemuno gegužinę’ i-—• —
ties Pilies Kalnu. Inėjimas 
buvo veltui ir žmonių prisi
rinko gana daug. Bet šaulių 
sakomos deklamacijos ir 
prakalbos nevisiems patiko, 
tai kaikurie pradėjo švilpti. 
Gegužinės vedėjai pasiuntė 
į publiką šnipukus, kad Įsi
temptų, kurie kelia betvar
kę. Publika tuo įsižeidė ir 
pradėjo eiti iš gegužinės 
laukan. Išėjau ir aš, nes įsi
gėrę šauliai stumdėsi ir būti 
tenai nebuvo jokio sma
gumo.

Apleidęs gegužinę, nu
ėjau su draugu ant kalno; 
pasivaikščiot. Žiuriu, ant į 
nat kalno du civiliai ir du! 
kariškiai pasistatę bačkutę! 
alaus geria, o vienas šaulys | 
nori areštuoti, nes sulyg; 
įstatymų kariškiai neturi j 
teisės svaiginamų gėrimų 
nirkti, o civiliai žmonės ne
turi teisės jiems parduoti. 
Taigi šaulys pristojęs su 
karabinu veda ginčą su ge
riančiais alų. Kariškiai jam 
sako, kad jis negalįs jų 
areštuoti, nes jie to alaus 
nepirkę, tik draugų vaišina
mi geria. Šaulys tuo nepa
tenkintas pareiškia, kad 
jis juos areštuojąs. Tuomet 
vienas kariškių kaip kirs 
šauliui per ausi, tai jam ir 
karabinas išlėkė iš rankų ir 
jis tuojaus atsisėdo ant že
mės.

Atsikėlęs šaulys leidosi Į 
gegužinę ir pranešė šauliu 
vadui, kad kariškiai nesi
duoda jam areštuoti ir da 
apdaužė jam antausius. Va
das tuojaus suriko visa ger- 
de: „šauliai už šautuvų ir į 
grandinę!” Publika.kuri bu
vo da neišsiskirsčius, nusi-

Šauliai užsitaisė šautuvus 
ir pradėjo šaudyt į kariš
kius. Man tenai su draugu 
bestovint, vienas kariškių 
suriko: „Draugai kareiviai, 
gelbėkit! šauliai mane per
šovė!*’ Tuojaus ir kitas su
riko: "Prakeiktos šaulių 
kulipkos mane sužeidė!*’ 

i Mudu su draugu pradė- 
;jom trauktis tolyn; žiūrim, 
guli pažįstamas man leite
nantas peršautas per koją.

, įniršę kareiviai, kurių buvo 
gana daug, pradeda šaukti: 
"Draugai, už ką jie mus 
šaudo? Duokim jiems! Ųž-

• mušt!" Ir visi kareiviai puo- 
l’ė ant šaulių tuščiomis ran
komis ir pradėjo atiminėt

• karabinus. Užvirė atkakli 
j kova, kuri tęsėsi ištisą va
landą. Paskui pasirodė, kad 
; 3 šauliai tapo užmušti, daug 
sužeistų ir beveik visi pri-; 
mušti, šauliu vadas gulėjo 
sumuštas be žado, kam ko
mandavo šaudyt. Dabar jis 
guli ligoninėj.

Apsidirbę su šauliais, ka
reiviai išsiskirstė, nes žino
jo, kad pribus ginkluota ka
riumenė ir areštuos besipe
šančius. Ir už kokių dviejų 
valandų pribuvo elektro
technikų mokomoji kuopa, 
ir kuriuos rado, tuos areš
tavo.

Tai šitokių dalykų dedasi 
musų Lietuvoje, kur visokie 
piemenis !
Sąjungą ir tariasi esą dide
liais vyrais.

Mano pavardės, p. Redak
toriau. i 
laikrašti, nes žinote, kokia I 
yra žodžio „laisvė*’ Liet" 
voje.

Jūsų skaitytojas.
r. Pilietis.

Atsakymas Lietuvos 
Atstovybei.

„Keleivio” Nr. 21 Lietu
vos Atstovybė peikia Ame
rikos lietuvius, kam jie 
skundžias Amerikos val
džiai, kad Lietuvoje vagia
mi jų laiškai ir siuntiniai, 

bet pasiskųsti nevalia. Bet 
i kodėl Amerikos lietuviai 
nesiskundžia ant Amerikos 
valdžios? Mes čia siunčiame 
nedraustuose laiškuose pi
nigus, siunčiame siuntinius 
vieni kitiems, ir niekas mu
sų laiškų neatplėšia, niekas 
siuntinių neatlupa ir neiš
vagia.

Atstovybė sako, kad Ame
rikos valdžia, gavusi daug 
nusiskundimų, buvo jau su
laikius paštą į Lietuvą ir 

,, , _. . .. .. . ..buvo įsakiusi siuntiniu ne-
1 ondas. Pinigų kĮei’iknlajibepriiminėti, iš ko butu bu- 

vę skriauda patiems lietu
viams. Bet aš pasakysiu, 
Ikad butų buvę daug geriau, 
kad siuntinių ir laiškų siun
timas Į Lietuvą butų už
draustas, negu ką dabar 
Lietuvos valdininkai musų 
siuntinius ir laiškus vagia. 
Štai, aš siunčiau 1921 me
tais 4 siuntinius po 22 sva- : 
rus ir visi keturi buvo pa
vogti. Ve sąrašas žuvusių 
daiktų, tik iš vieno 
nio

o

18
5

10
1
1
3
4

surinko daug, nes rinkdami 
melavo, kad renką Lietuvos 
reikalams, bet ne Lietuvai 
juos atidavė, o klerikaliz
mui stiprinti sunaudojo. 
Taip bus ir su tuo Aukso-Si- 
dabro Fondu. Gal jo neuž
teks nei n. Čarneckio išlai
doms padengti, nes kaip 
laikraščiai parodė, jo štabas 
ma labai dideles algas. 0 

’ei ir liks kiek turto, tai ei
damas per klerikalų rankas 
jis ne Lietuvai pagelbės, bet 
šmugelninkų partiją susti
prins. Iki šiol jie šmugeli 
varė sacharinu ir kokajinu, 
o dabar galės ji varyti ame
rikiečių laikrodėliais ir žie
dais.

Taigi, broliai amerikie
čiai, pagalvokit, kad neapsi- 
gautumet. Iš vienos pusės 
rodosi, kad Lietuvai reikėtų 
pagelbėt, bet kaip atsimeni, 
kad beveik visas Lietuvos 
ištaigas dabar valdo kleri
kalai, tai 
už musų 
kaustytų 
retežiais, 
sunku gali būt pasiliuosuoti. 
Juk mes juos gerai pažįs
tam. Mes atsimenam, kaip 
jie šunuodegavo caro val
džiai ir atsimenam, kaip jie 
rūpinosi užroglinti ant Lie
tuvos sosto karalių ir pada
ryti iš jos „krikščioniškai 
konservatyvę monarchiją'’, 
kuomet caro valdžia griuvo, 
žodžiu, klerikalai jau aiš
kiai mums parodė, kad jie 
yra didžiausi reakcininkai, 
monarchistai, ir jeigu jie už 
musų pinigus įsigalės, jie 
galės velnias žino ką pada
ryti. Ex-Kareivis.

baisu darosi, kad 
aukas jie nesu- 
Lietuvą tokiais 

iš kurių paskui

SUĖMĖ RATHENAU 
UŽMUŠĖJĄ.

Londono žiniomis, Vokie
tijos policija suėmė kapito
ną H. Vvilibaldą, kuris už
mušė andai Vokietijos už
sienio reikalų ministeri 
Rathenau. žmogžudys esąs 
klerikalas monarchistas. 
Kiti jo sėbrai da nesuimti.

i

lj> siunti-

$8.00,
•3o,

$1.00,
.50,

$5.00.

poros čeverykų po 
vardų materijos po 
abrusai po — — 
vardų leisų po — 
britva už — —
papustas už — — $3.00, 
svederiai po — — $7.00,
Manketai po — $12.00 
ir daug visokių mažmožių.

Keturis tokius siuntinius 
’ siunčiau, ir visi nuėjo at- 
' plėšti ir išvogti. Atstovybė 
aiškina, kad valdininkai "tu
ri siuntinius atplėšti, nes jie 
turi muitą nustatyti. Bet 
jeigu siuntinius reikia būti
nai atplėšti, tai kodėl ju ne
atplėšia prie atėmėjo? Tur
būt dėlto, kad tuomet nega
lėtų nieko pavogti?

Antras dalykas, ar gi jau 
tas muitas būtinai reikalin
gas? Nejaugi Amerikos lie
tuviai negana da Lietuvai 
aukavo ir bonų pirko, kad 
siunčiamas jų" namiškiams 
dovanas reikia apkrauti 
muitu? Mes šelpiam Lietu
vos žmones, kurie nukentė
jo nuo karės, siunčiam 
.jiems drapanų ir Čeverykų, 
kad nereikėtų nuogiems 
vaikščiot, o Lietuvos val
džia reikalauja, kad jie te
nai užmokėtų už tuos daik
tus dideli muitą. Ar tai 
krikščionių demokratų val
džia šitaip rūpinasi nuken
tėjusių nuo karės žmonių 
šelpimu?

Atstovybės ponai Wa-

_____ \ 
da nesugražino — taip jie\ 
tenai „greiti”. '

Be to, kad apsaugojus nuo 
vagystės siunčiamus daik
tus, Atstovybė pataria pri
dėti jų surašą prie siuntinio 
ir kitą surašą pasiųsti at- 
ėmėjui laiške. Bet kaip nu
siusi per laišką daiktų sura
šą, kad laiškus irgi vagia ir 
drasko, jieškodami dolerių. 
Gegužės 28 d., 1921 m., aš 
siunčiau laiške $10 vargs
tančiam kariumenėj savo 
broliui. Kaune tą laišką at
plėšė, gerus mano pinigus 
išėmė, o įdėjo netikruosius 
ir sugrąžino laišką užsiūtą. 
Ne tiek man gaila tų pinigų, 
k’ek skauda širdį, kad var
go prispaustas mano brolis 
jų negavo. Skundėsi varg
šas, kad basas ir neturi kuo 
apsivilkti, ir kada aš jį no
rėjau sušelpti, tai Lietuvos 
valdininkai ir tą pašalpa 
pavogė. Kaip šitokią val
džią galima pavadinti?

Mes čia aukaujame Lietu
vos reikalams paskutinius 
savo dolerius, perkame bo
nus ir siunčiame nukertė
jusiems nuo karės žmonėms 
pašalpos, ir taip begėdiškai 
su mumis elgiasi! Tokios 
valdžios kitaip negalima pa
vadinti, kaip tik vagių ir 
sukčių gauja.

Laikraščiai nuolatos rašo, 
kad pasieniuose lenkai toly
džio užpuldinėja ir plėšia 
musų brolius, naikina kai
mus, o Lietuvos viduje juos 
apvagia ir skriaudžia savi 
valdininkai. Ir Atstovybės 
ponai, vietoj užprotestuoti 
prieš tokią neteisybę, bara 
mus, kam mes skundžiamės. 
Atstovybė norėtų, kad mes 
tylėtume ir kad niekas ne
žinotų, kad krikščionis de
mokratai tokie vagis. Dėlto 
jie turbut ir amerikiečių 
laiškus plėšia, kad mes ne
parašytume Lietuvos žmo
nėms, kaip juos klerikalų 
valdininkai skriaudžia. Vie
na, jie jieško tuose laiškuo
se dolerių, o antra, bijosi, 
kad tenai nebūtų aprašyti 
jų darbeliai. Dėlto turbut 
jie pasirūpino atsiųsti savo 
plauko žmones ir Lietuvos 
Atstovybėn, kad šitie gintų 
juos čionai.

Juozas Vyturis,
New Haven, Conn.

\
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VOKIEČIUS I OŽIO RAGĄ 
RIEČIA.

Kiek prieš karę vokiečiai 
buvo išdidus, tiek po karei 
paliko nuožeminti. Pabaigoj 
gegužio mėn. Vokietijai rei
kėjo mokėti Antantos vals
tybėms dali kontribucijos, 
bet ji sakosi negalinti, kol 
negausianti iš kitų valsty
bių jai pažadėtos paskolos. 
Anglija suminkštėjo ir žada 
vokiečių nebespausti. Bet 
francuzai žvangina vokie
čiams ginklais, grasina už
imti savo kariumene Vokie
tijos vakarus ir pjudo len
kus, kad jie iš rytų krapš
tytų vokiečius.

Lshingtone sako, kad per- 
&ikant Lietuvos žmonėms do

vanas, reikia gauti iš krau
tuvės raštelį, su parodymu, 
kiek tie daiktai kainavo, ir 
po prisieka nusiųsti jiems į 
Washingtoną, o jie prisius 
paliudymą, kiek siuntinys 
lėšuoja, ir tuomet Lietuvos 
valdininkai žinos, kiek pa
imti muito; bet už tą paliu
dymą reikia Atstovybės po
nams gerai užmokėti. Tai 

j butų jau dviguba „akčyžė’’: 
Jr musų giminės turėtų mui
tą mokėti, ir mes turėtume 
Atstovybei mokėti, o nuo 
vagystės tas vistiek siunti
nių neapsaugotų.

Taigi Atstovybės patari
mas yra daugiau negu juo

kingas. Ir praktiškai jisai 
; negalimas. Nes, viena, daik
tai ne vienoj krautuvėj per
kasi ir ne visur galima gauti 
sąskaitą; antras, nupirkus 

meldžiu nedėti į ■ Man gi be Tavęs, drauguži, daiktus reikėtų kažin kaip 
___ t iau^ pakol ateitų iŠ L— ...___ _

Lietuvos Atstovybės palių- nusikreipę stovėjo. Nuplak- 
"ymas. Pavyzdžiui, aš iš-~ ‘
siunčiau savo siuntinių kvi
tas, tai išėjo tris mėnesiai ir

MIRUSIAM DRAUGUI.
Liūdna be Tavęs, drauguži, 

Svetimoj šaly —
Nėr kam nuramint širdužę 

Sunkiajam kely.
Niekas taip negal atjausti 

Mano sielvartų.
Varguose negal paguosti - 

Kaip tik vienas Tu.
Su Tavim kentėt ir vargti 

Buvo man lengviau.
Su Tavim drauge kovoti 

Galėjau stipriau...
O nūnai jau Tavo kapą 

Puošia žolynai,
Slėpdamies už beržo lapų 

Čiulba vyturiai...— - ——y — • — — — — —* i v
susirašė i šaulių i Ten Tavęs jau nebevaržo
' ’ ' ” ’ j Žemės sunkumai,

į Vargas ten jau nebespaudžia 
Ilsies amžinai!

Liūdna ir ilgu.
Lietu-' Jau nebėr mano širdužei

Džiaugsmo valandų!.
Gluosnis.

(”Tr”)I
f

ilgai laukti, pakol ateitų iš

LENKAI DARBININKUS 
RYKŠTĖMIS PLAKA.
Luninec’o stoties viršinin

kas pasmerkė du darbinin
ku, vieną 16, kitą 18 metų, 
rykštėmis nuplakti už tai, 
kad jiedu kinematografe 
garsiai kalbėjo. Bausmės iš
pildymo valandoj tapo nuo 
darbo paleisti visi darbinin
kai pažiūrėti plakimo. Sar
gai atvedė pasmerktuosius 
du vaikinu, paguldė ir vi
siems žiūrint įsvojo po 25 
rykštes. Darbininkų daugu
ma pasipiktino tokiu biau- 
riu darbu ir laike plakimo

tieji vaikinai laikinai su
sirgo.

Pr. br.
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Visokios žinios. rybos eina taip slaptai, kad Montello, Mass., dirbtuvėje, APSIVEDIMAL 
niekas nežino, kurion pusėn 92 Spark St., bus korporaci- Pajieškau apsived'mui merginos, 
dalykai nukrvps. Taip ne- ios visuotinas šėrininkų su- mokančios nors kiek rašyti. Turi bu- 
aiškiai piniginei padėčiai trinkimas. j kurį turi pri- knygas ir neprigulinti jokiai bažny. 
esant,spekuliantai kiek ima- būt būtinai šėrininkai ir tie-*'**: Aš esu 32 metų vaikinas, 
nydami naudojasi, dėlto ir notholdenai, kurie prisidėjo 
vokiečių markės kursas, kai 
spirginamas žaltys, šoki
nėja.

ANGLAMS KINKOS 
DREBA.

Anglų valdžios žmogus 
(Lloyd George) kalbėda
mas pareiškė, kad rusų-vo
kiečių sutartis esąs didelis
pasauliui pavojus, ypač, kad1 ŽYDAI NESNAUDŽIA., 
pasaulis nekreipė domesio į žydu Sveikatos Apsaugos 
rusų klausimą. Esą, nugin- Draugija (”0ze”) Palango- 
kluoti Vokietiją dar ir dau- įe Įsteigė ligotiems vaikams 
giau galima, bet negalima sanatoriją, kurioje telpa 25 
jai užginti būti Rusijos vaikai; ten ligašius vaikus 
drauge. Vokietija nelaimėje1 (žinoma, tik žydukus) lai- 
esanti pavojinga. Reikalin- kyS o mėnesiu. Nuo bir- 
ga, esą, parama Rusijai, bet felio 1-mos dienos Kaune 

veikti nauja žydą j 
gydinyčia, priiminės gyd.y- 
tojai specialistai. Ta draugi
ja rengiasi savo darbuotę 
praplėsti ir provincijoj — 
jau Panevėžy savo skyrių 
įsteigė. Pasiklauskime sa
vęs, ar daug mes šioj srity j 
ką gero padarėme?... I

ir negalima, esą, išsižadėti i pr£ -«s
in cbnlll A/f O t OTOllsj '   senųjų skolų. Mat, gaila 

žento, gaila ir varškės.

prie naujosios korporacijos, 
nes nuo 1 d. rugpiučio dirb
tuvė pilnai pradės dirbti ir 
todėl tas susirinkimas bus 
labai svarbus.

šėrininkai, kurie nori pri
sidėt prie naujosios korpo
racijos, gali siųst pinigus 
valdybos vardu. Čekį arba 
money orderį reikia išrašyt 
ant vardo A. M. Lovchko. o 
laišką siųst sekretoriaus 
vardu F. Bagužis, 672 N. 
Main St, Montello, Mass.

Korporacijos Valdyba: 
A. M. Laučka, pirm., 
F. Bagužis, sekr.

paklusnus ir darbštus, uždirbu nuo 
§30 iki $.‘>9 savaitėj. Myliu namus, 
knygas ir tinkamų moterį. Netukau. 
negeriu ir niekuo blogu neužsiimu. 
Bažnyčiai nepriklausau. Meldžiu at
sišaukti ir paveikslą prisiųsti, kurį 
ant pareikalavimo sugražinsiu.

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo pažiūrų, 
nuo 18 iki 25 metų senumo. Aš esu 
25 metų, turiu gerų darbą. Mylinčios 
šeimynišką gyvenimą atsišaukit, su 
pirmu laišku prisiųsdanv>s paveiks
lą. Atsakymą duosiu kiekvienai.

F. W. S.
P. O. Box 259, Wheeling, W. Va.

PARDAVIMAI. REIKALINGI Guminių
>a &IiJJi;)^TcvXERYKV Kurkų Molderiai. Darbas 

Biznis išdirbtas per daugelį įrištu |

H?BA1LEY HEEL 
gyvenimui, lai tuojaus atsišaukia COMPANY
ypatiškaHu ba iaišVu.^ (32) | BEVERLY, MASS.
1118 Hashington st., N’orwood, Mass
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cigaretei
y

10*
Jie yra GERI!

Aįh! iryta auksuotai! 
audeklo viršais — $1.50.

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

-KELEIVIS”
255 Broadwa,v. So. Boston. Maaa.

INTERNACIONALAI 
NESUSITARIA.

Pabaigoj gegužės mėne
sio buvo manyta visų trijų 
internacionalų: kairiųjų, vi
durinių ir dešiniųjų socia
listų kongresą sušaukti, kadi 
nutarus, kaip subendrinti 
visų trijų internacionalų 
darbuotę. Bet nieko gero iš 
to neišėjo, kadangi kairieji 
eina sau, viduriniai — sau 
ir dešinieji — sau. Iš to ga
lima spręsti, kad musų nu
vargintasis pasaulis dar ne
greit prirėplios prie senai 
laukiamos visos žmonijos 
gerovės.

Pajieškojimai

KAUNO PILIES GRIU
VĖSIAI.

Žiloje senovėje buvusi 
milžiniška (taip aš sau Įsi
vaizdinu) Kauno pilis, ligi 
šių dienų likosi tik kai nykš- 
tis. Suvis vargšelė baigia 
griūti. Aplinkui pili prista
tyta lušnelių-bakužėlių su
vis gadina regini, o nešva
rumas — gadina orą. Šįmet 
(pilį lankiau geguž. 28 d.) 
iš pilies vidaus neva iškuop
ta griuvenos, bet viduj ir 
aplinkui pribiauriota, smir
da — stumte stumia tolyn 
nuo griuvėsių ir geriausią 
įspūdį gadina. Jeigu ši pilis 
būt Berlyne ar Paryžiuj, tai 
kaip kokia gėlė visų globia
ma stovėtu, o pas mus... ne
bežinau nė žodžio pasibiau- 
rėjimui išreikšti. Juk šią 
Kauno pilį turbut atlankę 
kuone kasdien vietos ar iš 
toliau atvykstančios moki-

Kazimieras Gibas jieško savo bro
lių: Jono, Miko, Antano. Vinco ir 
Juozo Gibų, iš Žagariškiu kaimo, 
Punsko valsčiaus. Kazys Gibas, gy
venantis Lietuvoje, nori žinoti apie 
brolius gyvenančius Amerikoj. No
rintieji daugiaus žinių apie jį rašy
kit:

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

IŠMINTINGIEJI KALBA
SI, KVAILIAI JUOKUS 

KREČIA.
Genujos konferencijai pa

sibaigus, tūlas lenkų laik
raštis stambiomis raidėmis 
išspausdino štai kokius juo
kus: „Genujos konferencija 
ilgai ir sunkiai kentėjusi, 
šiandien ramiai pasimirė. 
Pirmiausia buvo kalbėtojų 
išpažintis, paskui agonijos 
(apmirimo priepuoly) Įvy
ko du konvulsijos inciden-! nių ekskursijos ir šiaip įžy- 
tu: 1) čičerino kalba; 2).mesni žmonės, gal ir iš už- 
Galvanausko kalba.” ’sienių atvykstantieji sve-

Geram upe esant gal ir 
prajuokintų, bet dabar... nei 
šis, nei tas.

I
čiai.

Gėda Kaunui ir musų res- 
jmblikai! Jei pilis būt ap
tverta ir stovėtų koks nors 
senelis sargas, tai to nebe
būtų. Pr. br.

BUS PELNO LIETUVAI.
Pradžioj' birželio mėn. 

Ryg°je įvyko Vokietijos, 
Lietuvos, Latvij'os, Estijos 
ir Rusijos susitarimas pre
kių ir žmonių geležinkeliu 
vežiojimo tarp Rusijos ir 
Vokietijos. Vežiojimas 
(tranzitas) prasidėsiąs kuo- 
greičiausiai ir duosiąs daug 
pelno Lietuvai; kadangi 
Lietuvos geležinkelis šiam 
atvčjy, svarbiausia snsfeię- - fc dirb_
kimo g sla tai.te•abejojimo Įuy_ gu ir
bus musų valdžiai nemažai 
jjelno.

IR ŽYDAI IŠGAMAS 
BARA.

Aš. Jonas Bimbo, pajieškau drau
go Juozo Strazdo, su kuriuo prieš iš
važiuosiant man į Lietuvą drauge 
gyvenom Detroit, Mich.. ant Oakland 
Yve. Pargrįžus man Lietuvon dar 
eliais laiškais susirašėm, bet dabar 
au daugiau metų laiko negaunu nuo 

10 jokios žinios. Turiu prie jo svarbų 
eikalą, todėl meldžiu atsišaukti arbi 
.inantieji apie jį praneškit žemiau 
’uroaytu adresu, už ką busiu labai 
lėkingas.

Jonas J. Bimbo
Valaikiškių kaimas, Panemunėlio 
paštas, Rokiškio apsk., Lilhuania.

Jieškau savo vyro Alt'ko Amsiejaus, 
i liepos jis išvažiavo Į Pittsburgh, 
"‘a. ir nuo to laiko nieko apie jį ne
girdžiu ir nežinau kur jis randas. 
Kas apie ji žino malonėkit pranešti.

J ieva Amsiejienė
Box 91, Werrish avė., 

Washington, Pa.

Pajieškau Domininko Šimkaus, se- 
iiau gyveno Broadley—North 
-Veymor.th, Mass. Praneškit ar pats 
itsišauk.

Apolinaras Žiliavicia 
Brcadley—N. IVeymonth, Mass.

Pajieškau švogerio' Jono Tamo
šausko, pirmiau gyveno Rumford, 
Me.; 5 metai kaip išvažiavo ir gir- 
iėjau, kad gyvena Philadelphijoj. 
Turiu svarbų reikalą, kas apie jį ži
no malones pranešt arba pats Jai at
sišaukia.

Alex Jo.nditis
R. F. D. 1, YVest Peru, Me.

Pajieškau pusbrolių Juozapo ir 
Doleslovo Lencickių, paeina iš Šedu
vos miestelio. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie juos žinot, praneškit šiuo 

PrOgrCSS Shoe Mfg* Co* Zuzana BeinoriutėB ivįtvuu vuvv lliį vu.j 28 st, Hartford, Conn.

Iš senesnių pranešimų vi
si šėrininkai galėjo sužinoti, 
kad Progress Shoe Co. buvo 
paduota i bankrutą. Pasiru-

Aš, Natalija Dudaitė, pajieškau sa
vo brolio Petro Dūdos. Pirmiau jis 
gyveno Lawrence, Mass. Jeigu gy- 
zas, meldžiu atsišaukti arba kas apie 
'i žinote praneškite, busiu dėkinga. 

Natalija Dudaitč-Sriopšienė (31)
Sta. 12, Box 410, Lawrence, Mass.

Aš, Bronius Bolson, pajieškau savo 
tėvo Stanislovo Bolson. Turiu labai 
svarbų reikalą dėl insurance atsiėmi- 
no. Meldžiu greitai atsišaukti se
gančiu antrašu: (31)

Bronius Bolson
81 Charles st., Waterbury, Conn.

žalia medžiaga tapo atpirk
ta nuo Receiverio ir tapo 
perorganizuota Į naują kor-1----------- ;----------------------
norooiio ~ Pajieškau švogerio Kazimiero Na-

raciją. I vj<:ĮC0> Kauno gub., Garždų parap.,
Liepos 22 d. buvo paskU- Zogų kaimo; pirmiau gyveno Argen- 

- ,.-c novnnranivavimn mi tinoJ> girdėjau atvažiavo Amerikon, lis perorganizavimo m.- Kas apie jį žino malonėkit pranešt 
irba pats lai atsišaukia. (31)

Jonas Gustevičia
Bcx 125, Black Lock, Pa.

Kaune einąs žydu laikraš- tinis perorganizavimo 
tis ”Nais” nuoširdžiai bara tingas, kuriame tapo nu- 
savuosius, ypač turtinguo- tarta paskelbti visuomenei 
sius ir inteligentus žydus, abelnas naujosios korpora-1

eijos Stovis ir jos veikimas. Pajieškau dėdės Liudviko Pleikio, 
žalvių kaimo, Užventės parap., Šiau- 1) Abelnas korporacijos 'lų apsk., Kauno gub. Taipgi pajieš- 

turtas sulvg apkainavimo L.*“ -AIace!kio- zaiakių kaimo. 
FubllC Accounter ĮO, t.y. 3’į|.trba pats lai atsišaukia. (31)
akeriai žemės, 4 budinkai, r,^^:c.A,rann\plcIr-,i v 
visos masinos ir abelnai vi-’ 
sas dirbtuvės įtaisymas sie
kia $75,000.00.

Naujoji korporacija bus 
inkorporuota Mass. valsti
joje tik ant $60,000.00. Iki 
22 liepos naujosios korpora
cijos šėru jau yra paimta už 
$25,000.00. Likusi suma yra 
padalinta į 1400 šėru.

2) Progress šėrininkai ga
li pirkt naujosios korpora
cijos šėru tik tiek, kiek tu
rėjo Progress’o šėru, mo
kant po $25.00 už šėrą, arba 
gali paimt tik vieną šėrą už 
$25.00. Šitas pasiūlymas yra 

Beveik viso pasaulio pi- duotas kol kas tik seniems 
niguočiai ir didžiausių ban- šėrininkams per trumpą lai
kų atstovai susirinkę Pary- ką, ir kurie nori prigulėt 
žiuje tariasi, kaip duoti pa- prie naujos korporacijos, 
skolą vokiečių valdžiai, malonės prisidėt nevil- 
Amerikiečių nuomone, pa- kinant. 
skolos suma turėtų siekti 40 Tėmykite! Nedėlioję, 30| Saukti-A» es2L .vįd^v kaimo, 
miliardų aukso markių. De-d. liepos, 1 valandą dieną,! 32 Pond.st.,JUsa? worc^ter, Mass.

kam jie negerbia savo žy
diškos kalbos, bet griebiasi 
kalbėti svetimos (turbut 
rusiškos) kalbos. Laikraštis 
grasina saviesiems žydams: 
jei, girdi, nekalbėsime visi 
ir visur, o ypač tarpe savęs 
žydiškai, tai ”ne tik nelai
mėsime kovos, bet dar tap
sime juokingais ne vien mu
sų. bet ir aplinkinių gyven
tojų akyse...” šis patarimas 
labai tiktų ir musų lenkuo
jantiems. maskoliuojan- 
tiems, čigonuojantiems ir 
visaip kitaip beždžioniuo- 
jantiems Lietuvos valstybės 
kanceliarijose sulindusiems 
gaivalams.

KODĖL PINIGU KURSAS 
ŠOKINĖJA?

Mes dvi sesutės pajieškom savo 
tėvelio Vinco Vansaucko. iš Suvalkų 
rėdybos, Kalvarijos pavieto, Krosnos 
gmino, Olisninkelių kaimo. Apie 20 
metų kaip išvažiavo iš Lietuvos, 15 
metų kaip išvažiavo iš Scotlando į 
Ameriką. Seniau gyveno Wisconsin 
valstijoj. Meldžiame atsišaukti arba 
■ as apie jį žinote praneškite mums, 
jž ką busime labai dėkingos.

Julė Vansauckiutč 
15 Shephcrds Loan 
Dundee, Sc tland.

(32)

Aš, Marcelė Peseine,. po tėvais Že- 
naitaičiukė, pajieškau brolio Juozo 
Žemaitaičio. Jis pirmiau gyveno Pru- 
•uos, o dabar sesuo atrašė, kad ji 
žinanti, joge i jis išvažiavo Amerikon, 
rik nežino jo adreso. Jis yra apie *8 
netų senumo, paeina iš Suvalkų rė
dybos. šakių apskričio. Puodžiukų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie ji žinote, malonėkite pranešti, 
už ką busiu labai dėkinga. (32)

Marcelė Peseinė
220 Short st., Westville, III.

Pajieškau draugo Kazimiero Ste- 
panaucko, paeina iš Lietuvos Vilka
viškio apskričio, Vaitkabaliu vals
čiaus, Rambiau kaimo. Meldžiu atsi- 

(32)

Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas ?

L Ar žinai, kas dabar valdo
Klaipėdą?

j Ar žinai pilną Lietuvos sutar
tį 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 laikotarpi 
nuo 1905 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda
sekamų skyrių:

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

linkraštis, kuriame jisai prirodi
nėja, kad caras yra Dievo patep- i 
tinis ir jo negalima nuversti. I

4. Caro valdžia griųva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą. i
7. Karevičiaus išdavystę re-i 

mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura

chą ant Lietuvos sosto.
9. Mokina Urachą ”Tėve Mu

sų-” ... ..............___________________ __________
10. Vokietijos revoliucija iŠ-, 1O draugystės kliube, 44 Sargent sL, 

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

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti

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. z
27. Paliokai užpuola Lietuvos <;

kariumenę. ‘i-
28. Želigovskis užima Vilnių. !■•
29. Želigovskis puola ant S*

Kauno. d
30. Prūsų lietuviai ateina Lie- 

tuvai Į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

Širvintais.
‘ 32. Mušis su lenkais ties Gi- 
bais.

33. Sutrauka smulkesnių mu- į
šių. j

34. Plebiscitas ir jo nenusise- I
kimas. (

35. Taikos sutartis su latviais. į

36. Lietuva atgauna Palangos J
uostą. j

37. Francuzų kolonija Klaipė- |
doj. •

Visi šitie dalykai yra aprašyti f 
Lietuvos Respublikos Istorijoj • 
su visais faktais ir dokumentais. •

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

REIKALINGAS VYRAS, kuris
APTIEKOR1Ų AT YDAI. Į dirbęs ant farmos. farma netoli

Gera kampinė vieta tinkama <le)| gelžkelio ir miesto. Ženotas arba pa- 
aptiekos. Aptieka labai reikalinga 
s’ame miestelyje. Gera proga apt’e- 
koriui padaryt gerą biznį. Atsišaukit 
po numeriu: (3Q)

1080 Washington st..
Norwood, Mass.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ SĄJUNGOS 
į lo KUOPA HOLYOKE, MASS.

vienis lai atsišaukia tuojaus; darbas 
ant visados.

CHARLES YV1LBUR 
Cincinnatus. N. Y.

(31)

Viršininkų adresai:

GERA PROGA.
Parsiduoda čevervkų krautuve, ge

roj vietoj, tarp lietuvių. Savininką 
galima matyt visados. (32)

SMOLSK1S & MACYS 
1105 Washington st..

Norwood, Mass.

GERA PROGA!
Pajieškau Buferio ir Barbeno.
Sutinku arba ant algos arba pusės 

ant abiejų biznių. Daugiau pranešiu 
laišku.

K. ŽUKAUCKAS
Box 88, Rivesville, W. Va.

REIKALINGI VYRAI 
GERA PROGA, JEIGU Į Prie Furnice arba Potroom 
NORI BŪT TURTINGU. dirbime alumino. 
Pajieškau partnerio, kuris galėtu i A * i <. ,

prisidėti su $1800 prie vieno geriau- Į AStUOIllOS ValanclOS Geli*— 
ir<?AelnlnsriQtusJ? bizn4? ~DGas.''' bo. Geros algos. Nuolatinis 

weiding ir Aufomobiie suppiv. uiz- darbas. Nėra nesusiprati- 
nis pilnai išdirbtas per pereitus du mu su darbininkais. Geras 
šiandieninės mados. Ša pa randasi ge- Į kurdas pi lVatlROSe SOlHiy* 
i °j vietoj, kur prabėga aDie 209 a u- nose ir stubos išsirandavo- 
tomobihu kas valanda. Pelno dar»-1 • ... . , ,
ma $10,000 į metus. Priežastis jieš- ja pigiai. Atsilankykit arba 
kojimo partnerio — mano gintinai-1 rašykit: (30)
t.is apleidžia biznį ir važiuoja į Lie- į7 ,
tuvą, o aš vienas iikes negaliu tinka- ALUMINUM COMPANY 
mai bizni prižiūrėti. Turi mo' ėti rjrp AMPDIC A
kiek angliškai kalbėti. Darbo ir biz-1 ■AlVIIaJvlV'A
nio aš išmokinsiu. Delei platesnių MaSSCIia N Y.
naaiškinimu kreipkitės vpatiškai ar-Į x •

1 limoTESSt k tire (3” (GeljkeMo stotis - 
kepau co. | Massena Springs, N. At.

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

ba
i

iš

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas, 
6 Whiling avė., Holyoke, Mas*.

Pageib. Antanas Ražukevtčius,
580 So. Surnmer st.,

Holyoke. Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička, 

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

54 Adam st., Holyoke, Mass.
Kasos globėjai:

1 Aleksandras Sagaila, 
588 So. Surnmer st..

Holyoke, Mass.
2 Stasys Pikturna,

593 Bridge st.. Holyoke, Mass. 
Maršalka Aleksandras Milkevičius, 

357 Park st., Holyoke, Mass.
Susirinkimai atsibuna antrą nedel- 

dienj kiekvieno menesio, šv. Kazimie-

PARSIDUODA BIZNIS.
Gražioj vietoj, apgyventoj dau

giausia lietuviais ir lenkais. Bizni su 
visais įtaisais- parduodu pigia'. Atei
kit ir pažiūrėkit, kada norit. Priežas
tis pardavimo — išvažiuojam į k’ta 
miestą. (30)

J. LOMSARGIS
1122 S. 2nd st., Philadelphia, Pa.

vi-

Teisingas Pranešimas. 
NEPRALEISKIT PROGOS! 

Į Nusipirkite knygą po vardu 
"Receptai ir Sekretai” (apsi
saugojimui nuo įvairių ligų).

Šioje knygoje yra receptai nuo
šokių ligų. Aš pardavęs tūkstantį 
knygų spaudos lėšas atsiėmiau ir 

| knygos kainą . nupiginau, priegtain 
knygą padidinau. Jos kaina buvo 2 

i dol., dabar tik 50c. arba tris uz do
lerį. Geriau pirkti tris, tai dvi par
duosiu o viena jums liks veltui, 
štampų nepriimu, tik money orderį 
arba pinigus ir mažu orderiu per 
C.O.D. nesiuntinėju. (PASARGA: 
Venerinių-lytinių ligų nevalia niekur 
gydytis, kaip tik miesto arba pavieto 
hospitalėse. Tai yra todėl, kad tokie 
ligoniai reikalauja trijų maudynių 
kožną dieną ir jie niekur negali nu
leist šlapimą, kaip tik atsiklaupę Į 
karštą vandenį, antras — prostatas 
gilės išvalymas, trečias — pūslės plo
vimas ir kraujo ekzaminavimas, taip
gi reikalingų gyduolių leidimas į 
kraują. Hospitalėse tą viską atlieka 
veltui. Kas sako, kad jis pasigydė 
”uretar” šlapimo kanalėlį, tai netei
sybė. Jo prostate gilė ir pūslė pilna 
bakterijų, gal ir kraujas negeras. Te
kis ligonis girtas būdamas ir gavęs 
lyties uždegimą pats save užsikrečia 
savo bakterijomis iš nrostates ar pū
sles. — Medicinos studentas VVm. L. 
Matulionis). Jeigu ligoniai tankiai

-------------------------------------------------: Į jaučia kokius nesmagumus laike nu- 
REIKALINGAS GERAS----------- sišlapinimo, tai reiškia, kad nėra pa-

KRIAUČIUS. baigta gydyti gonorėjos liga; gal ji
Kuris gerai supranta "system užsisenejus nuo keliolikos metų. Al- 

work” arba tokis, katras moka kirp- koholis labai pavojingas prostatei ir 
ti ir vesti visą kostumerisko kriau- •‘‘varams. Dabar pirkėjas gaus ir var
čių storo biznį. dus soliocijų, kokias vartoja hospita-

Del platesnių žinių kreipkitės: lese į šlapimo kanalėlį ir i pūslę. Tas
LUCKY TAILORS (30) Į vaistas neaštrus ir nepavojingas, bet 

2238 Caniff Avė., Į užmuša visokią gyvybę. Jį vartoja
Hamtramck, Mieli, vasame pasaulyje mokyti žmonės.- _ , . . - — - i Paimli

REIKALINGAS KRIAU- WM. L. MATULIONIS
ČIUS. Darbo valandos pa- 31 N- Curtis st- chieago. m. 
gal išgalę, sąlygos geros; 
pats ant savęs bosas.
REIKALINGAS BARBE- 

RIS vyras arba mergina. 
Galandam britvas ir par
duodam naujas.

CHAS BARBER SHOP
705 Main st., 
Cambridge, Mass.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS KRIAUŠIUS.
Darbas daugiau ant senų drabu

žių, prosyt ir taisyt- ir kiek padėt 
ant naujų. Kas norit nuolatinį darbų 
turėt, atsišaukit greitai, kariu pra- 
nešt-ite, už kiek dirbtumet ant sa
vaites. (30)

M. ARMINAS
2720 S. H’ashington Avė.. 

Saginaw, Mich.

PAJIEŠKAU BIZNIERIAUS.
Kas norėtų paleisti į spaudą 

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

Šiaulių apskr., 
Šiupylių kaimo.

L. Raupiui — dėl A. B.

75 melų

BANKINIS NAMAS

REIKALAUJAM VYRŲ!
Bridgeport Brass Compa- 

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

BRIDGEPORT, CONN.

Idant užlaikyti 75 metus 
Bankinį Biznį, neatbūtinai rei
kia apturėti kostumerių uztikė- 
jimą. Tokį užtikejin.ą mes sau 
išdirbome tik teisingu ii greitu 
pildymu visų musų kostumerių 
reikalavimų. Mes visados buvo
me vieni iš tų, kurie siuntom 
pinigus pagal pigiausi kursą ir 
labai greitai, nes didelis (įau
gamas kostumerių, kurie siun
tė per mus pinigus, davė mums 
progą pirkti pinigus pigiau ir 
narduoti juos pigiau, o musų 
tiesus be patarimo susinėsimai 
su Lietuvos Rankomis suteikė 
mums galėjimą pristatyti pini
gus trumpiausiam laike. Dabar 
gi kada Lietuvos auksinas yra 
labai pigus, u su iaiku jo kur
sas turi eiti aukštyn, duodame 
rodą siųsti pinigus į k rajų tuo
mi atnešant savo giminėms d:- 
delę nagelbą.

Siunčiame pinigus Money 
Orderiais, Čekiais ir per Tele
grama. Rašykit lietuviškai rei
kalaujant informacijų, kurias 
suteiksim greitai suvis dvkai.

C. B. RICHARD & CO.
Bankers

29 Broaduay. Ncw Voik Citv.

l
I

, Holyoke, Mass.

‘j LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
Į DRAUGYSTĖ, VVAUKEGAN, 1LL.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius,

802—8th st. • •
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

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

1120 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 ai. 

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

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 choraiių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyru arba ir moterų į
kvartetai ir dalis duettų, kurie < Į 
tinka geriausiai vaikų chorams, -j •

!! 
!

Knygos kaina 1 d. 50c.
Atvda! Kas ims iš karto 

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

M. PETRAUSKAS
769 Broadway. So. Boston, M;

20

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis*

Nuo 1—:•> po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVK.
DETROIT, MICH.

■k

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

Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis:
"PITTSBURGH” Birž.24
"SAMARIA” .... Biri. 28 
”LACONIA” .. Liepos 25

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

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

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

’TITTSBURGH” Liep. 29 
”MAJESTIC” .. Liepos 8 
”OLYMP1C” .. Liepos 15

I RBŠA, SEKYS IR
101 OAK ST,

Tel. 70581.

KO.
LAWRENCE. MASS.



8 KELEIVIS

Duosnioji ministerija.
Paragrafas 4 Milicijos terijos, kaip matote, nedide- 

jstatymo iš 1920 m. gegužės Ii ir 
mėn. 14 d. (V. 2. nr. 32) ant 
savivaldybių uždėta pareiga 
duoti milicijos tarnauto
jams butą, kurą, šviesą ir 
arkliams pašarą, išeinant is 
savivaldybių nustatytos nor
mos, aptiek tai visa yra 
reikalinga atlikimui milici
jos tąrnniuo'ų uždėtų ant 
jų pareigų, surištų su rašti
ne ir tarnybine kelione. Sa 
vivaldvbės ta ir atlieka, be 
Vidaus Reikalų Ministeriji 
nepasitenkina tuomi ir šie 
kia toliau Įstatymo, steng 
damasi pritraukti savival 
dybes ir prie išlaikymo mi 
licijos tarnautojų jų asme 
niniam gyvenime, laip mi 
nisterijos išsiuntinėtu Įsa 
kymu iš savivaldybių da 
reikalaujama: a) kiekvie 
nam milicininkui 1 kamba 
rys 7x8. viena krosnis,_ 6* 
svaini žibalo ir 1 kub. sieks- 
malkų, b) kiekvienam nuo 
vados \ iršininko padėjėjui: 
kambariai didumo lpx12, di 
krosniai, 80 svarų žibalo i: 
pusantro sieks, malkų, c. 
kiekvienam nuovados virsi 
ninkui 3 kambariai didume 
12x12. du krosniai. 120 sva 
rų žibalo ir 2 kub. sieks 
malku, d) kiekvienam mih 
cijos vadui 4 kamb. diduim 
12x15 su trimis krosnimis 
120 svarą žibalo ir 3 ir pusė 
kub. sieks, malkų, e) krimi 
nalio skyriaus viršininkui. 
kambariai didumo 12x15 b 
su trimis krosnimis, . 12i 
svar. žibalo ir 2 kub. sieks 
malkų, g) kriminalio sky
riaus -valdininkams 5 kamb. 
iš kuriu 3 didumo 10x15 u 
du 12x10 su 5 krosnimis. 18( 
svar. žibalo, 2 ir pusė kub 
sieks, malkų, f) kiekvienarr 
arkliui Į mėnesi pašaro . i: 
pusę piido avižų, 15 pud: 
šieno ir 2 pud. šiaudų, 9) 
kiekvienam milieijantui. gv 
venančiam bendrabutyje 
duodama 3 kub. sieks, mal 
kų kiekvienam kamba
riui ir 3 kub. sieks, virtuvė- 
liečiui. Be išdėstyto reika 
laujama, kad savivaldybėj 
duotų gerai Įtaisyta arkli
dės, patalpas pašarui ir pa 
kinklams. Ten. kur yra elek 
tros šviesa, leidžiama žiba 
lą pamainyti elektros lem
pomis po vieną Į kiekvieną 
kambarį.

Visi reikalavimai Minis |

pervertus

mi tie vaikai, kurie laikraš
čius pardavinėja, arba užsi
ima ūkės ar naminiu darbu. Į
Tris ketvirdaliai vaikų pa-’D A IKI ITVDCI T CO '■ 
teko fabrikuose, taipgi daug 1.Al Ii" t A* °

i
1

I

LINIJA

Skausmus ir gėlimus nutildo KATALOGAS.
kT< ;• Visu Ausų geriausių Kompo-

: zrtoriŲ muzikališki veikaiai-gai- 
<ios; kaip tai dainos dėl solo, dti- 

V^aru^.s.v.ftt.0^ ;etV’ ehon# ir lietuviški šokiai 
‘ Įvairiems instrumentams. Lie
tuvišku Rekordu, taipgi lietu
viškų meliodijų Volelių dėl 

i '“Player Eiano” ir Įvairių lietu- 
Koks buvo diev3sferkunas?įvi^ų knygų..............................
Perkūnas buvo vyriausis seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo-

Švedijos
i pinigus metalinėse dirbtuvėse; o 

mergaitės — audžiamuose 
fabrikuose.

Sekant 2,500 vaikų pasto
vumą darbe per 21 ar 24 
mėnesius, pasirodo, kad 
mergaitės daug pastovesnės 
'.irbe negu vaikai ir kad 
trečdalis mergaičių papras
tai dar vis randasi pirmoj 
vietoj net ir po 21 ar 24 mė- 

i nešiu. Iš vaiku IS‘7 aplei
džia pirmą vietą pirmam 
mėnesyje, ir daugelis po 6 
mėnesių be jokio pastovu
mo maino vietas. Daug dau- 

jgiau atsitikimų šių nuolati- 
įriiu mainų būna drabužių 
išdirbystėse, negu audžia
mose išdirbystėse.

Priežastis neramumo pas 
vaikus yra daug Įvairesnės, 

į negu pas mergaites. Pa- 
; prastai jų užsiėmimas yra 
toks sikrtingas nuo vyrų, ir 
yregų lavintis' jų Įsidirbi- 

!mui ateityje taip mažai ran
dasi. Kaikuriuose atsitiki
muose darbas yra persun
kus, ir galutinai vaikams 
yra daug daugiau Įvairiu 
rūšių darbo, todėl daugiau
sia ir progų mainymui. Mer
gaičių užsiėmimai fabrikuo
se mažai ką skiriasi nuoLUi 
moterų ir dėlto joms yra kaip 
mažiau progų.

Dažniausia vaikų užsi- • oa
ėmimuose darbas laikinai, tęs galėsi stoti i diskusijas ir 
tik sezonais, tvarkomas. To- sukirsti kiekvieną kunigą, 
dėl užbaigus, net ir neno
rinti. ‘priversti ar d

LŠldšfe STrėtu‘'pagaliau 3.1' į',“11' kreiptis. Pagal sta-i
• - • tistiska surasą visuomet

pasirodė daug didesnis nuo
šimtis nepastovumo pas vai 
kus. negu pas mergaites.

F.LJ.S.

sieks i kokią pusę milijono 
auksinų kiekvienai Apskri
ties Savivaldybei. O kas tai 
reiškia! Jukš Savivaldybėms 
užtat duota ministerijos 
teisė paimti iš ‘‘mužikėlio” 
iki 150 nuoš. valstybinių že
mės mokesniu, o kad “muži
kas” delei labo milicijos ir 
nusmuks, tai tas visai 
liekis.

Taigi, savivaldybės, pasi- 
•upinkit kuogreičiausiai ap- 
upinti milicijos tarnauto- 
us ir butu, ir kuru, ir gru
žais. ir arkliams pašaru, ir 
tainėmis... ir t.t. ir nedris- 
;it nurodinėti ministerijai i 
‘2 mil. Įst., kuris milicijos 
arnautojus liepia aprū
pinti valstybės lėšomis, neš 
’isviena kad jus ir duodate 
nilicijai tą, kas reikalauja-■ 
na pargr. 4 Įst. iš jūsų ”ki-i 
enio” savivaldybės depar- 
amentas paims tiek, kiek 
•us milicijai reikalinga, j 
;aip jau tat daroma su 
'Šiaulių apskrities savival- 
lybe, nors ir ta savivaldybė 
aipgi duoda milicijos tar- 
lautojams ir butą, ir kurą, 
šviesą, ir arkliams pašarą, j 
rodžiu sakant viską tą, kas! 
•eikalaujama Įstatymu, tik J 
■u sąlyga, kad tas viskas bus 
šunaudota ne asmeniniams 
•eikalams, bet tarnybi
niams, kaip antai raštinei ir • 
amybinei kelionei.

Bet juokai juokais, o da-J 
•ykas visgi gana rimtas. Sa-

■imtai susirūpinti apgyni-; 
mu savo reikalų ir teisių.

Pagaliau Įdomu žinoti,’ 
kuo remiantis Ministerija 
išleido instrukcijas delei 
normos nustatymo aprūpi
nimo milicijos tarnautojų 
ių asmeniniame gyvenime, 
jeigu Ministerijai milicijos 
"statymu neduota jokių tei
ni! leisti instrukcijų net de- 
’ei aprūpinimo tų tarnauto
jų ju tarnybiniame gyveni
me. Nemažiau Įdomu žinoti, 
ir yra parašai savivaldybių 
itstovų, Įeinančių sąstaton 
Savivaldybių Departamen
to, po tokiais Departamento 
nutarimais, kaip kad išleis
tas š.m. sausio mėn. 18 d. 
delei Šiaulių apskrities sa
vivaldybės.

f
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A*EOS

Virvytė.
(”S-tas”)

Pavergto žmogelio balsas.

4a
DRAUGAS REIKALE

KATALOGĄ pasiunčiamo vi
siems ant pareikalavimo dykai, 

jo lietuvių tautą tuomet, kuo-: p. Bl’DRIK (32)
met ji buvo laisva ir galinga. ‘ ** * “
Todėl Perkūno ir dabar lietu- -1343 So. Halstcd st. ( hicago, III. 
viai negali užmiršti.

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

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, 
naikino pasauli, ir 
ant tuščios žemes 
tuvių tautą? •

Ar žinot apie 
trimpą ? x

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

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

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau- ^5****»»»«*®®a®®** 
tų, pradedant nuo saulės gar- . 
binto jų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 Įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto- 

imis, kurios tuos dievus garbino, 
Ikur jos gyveno, kaip atsirado ir 

j išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskai-

i

kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie- 1

dievą Pa-
III

Dr. A. J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo o£8enėjusias ligas 

vyrų ir moterų; ypatingai ly
tišku ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST. 
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

.4-
Veikalas yra parašytas labai

gyva ir aiškia kalba, ant dailios
- v ■ noniprne turi nnio 200 nnsla-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- 

j nigus, ir tuojaus gausi knygą.
"KELEIVIS”,

255 Brcadway, So. Boston. Mass

FARMOS!
MYKOLAS RAšKEVlčlUS pajieš

kau tarmę, apie \Vaierburio apielin- 
ky. Cor.n. valstijoj. Kas turit arba ži
not gera farma, meldžiu pranešti ant 
šio antrašo: (31)

MICHEL RASKEVITZ
Bok 47, North Amherst. Mass.

PAKSIDUODA FARMA.
Į 110 akrų žemes, 50 akrų ėystes, 
{prie didelio kelio. 14 galvijų, 2 ar- 
| kirai, 2 kiaulės, 14 vištų, ančių ir 
daugybė vištukų. Farma labai gera, 

■ telefonas, gazas ir vanduo* šluboje, 
I farmos įrankiai, inžinas malkom? 
: plauti ir komam kapoti. Kreipkitės 
tuojaus, nes savininkas važiuoja Lie
tuvon. (30>

JOS JANUŠKEVIČIUS
Eox 211. Ashburnham. Mass.

Aš, Jonas Masionis, R. redakcijai viso labo, pasi 
i i

Su tikra pagarba, 
“Keleivio” Skaitytojas. ;

Nuo Redakcijos. — Visa 
Suvalkija Lietuvai nepasi-{ 
liks, nes ir pati Lietuva to 
nere ikalauja: bet tos jos da-, 
lis, kur gyvena lietuviai, t 
ypač Seinų apskritis, kuris; 
dabar yra lenkų užgrobtas, i 
turėtu būt priskirtas Lietu-, 
vai. To trokšta patis gyven
tojai ir to reikalauja Lietu
vos valdžia. Bet ar taip bus, Į 
tai sunku pasakyti. Sulyg 
Versaliaus sutarties, Lenki
jos rubežius turi nustatrt 
aliantai. Iki šiol jie da to 

! nepadarė, bet turės kada 
nors padaryti. Taigi nuo jų 

į ir prigulės, ar jie nutars už
imtas Lietuvos dalis grą
žinti Lietuvai atgal, ar pa
likti jas Lenkijai.

kaimo, Seinų apskričio, Su-į lieku 
valkų rėdybos, pranešu guo-i 
dotinam ■'Keleivio” redak-i 
toriui, kad ”Keleivi", kuri 
man gerbiamas Tamsta 
siuntinėji, aplaikiau, ir jis 
man labai patinka, ir kada 
aš jį gaunu, tai susirenka 
visi kaimynai pasiklausyti 
naujienų iš Amerikos.

Aš tik malonėčiau,. ger-i 
biamas redaktoriau, kad 
praneštum et ’' Relei vyj p" *
apie Lietuvą: ar Suvalkija 
pateks. Lietuvai, ar paliks 
prakeiktiem mozūram, ki
taip sakant, lenkam, nors 
jie neverti mandagaus ir 
prielankaus žodžio. Jus ga
lit geriau žinoti apie jų šei
mininkavimą čionai., t— jie 
jau baigia mus ėsti. Taip 
mus apkrovė dideliais mo
kesčiais, kad aprašyt nega
lima, ir taip mus spaudžia, 
kad jau gal ir dalaikvti ne
galėsime. Ypač vargina jie t 
mus šitoj taip vadinamoj 
neitralinėj juostoj. Lau 
kiam lietuvių kaip saulės; 
užtekant, ir sulaukti negali
me; nors tamsta pranešk 
mums per "Keleivi”, ar mus 
priskirs kada prie Lietuvos, 
ar ne.

Linkėdamas „Keleivio”

i

Vaikų nepastovumas darbe.
I metus laiko po tam, ka

da legaliai buvo pavėlinta 
vaikams dirbti, vienas iš 
kožno keturių vaikų, lan
dančių Connecticut valsti
jos mokyklas, apleido moks
lo suolus ir nuėjo dirbti. 
Taip skelbia Vaikų Biuras 
Su v. Valsti jų Darbo Depar
tamento.

šiame skaičiuje neskaito-

i

NORTH 
GERMAN 

LUOTO
Dub«-ltavais šriubiuiais 

Laivais į

LIETUVĄ
NEW YORK-RRE.MEN

Laivai išplaukia kas antrą 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
ryti kambariu: dėl 2. 4 a 
G ypatų.

CHAS. KAUFMAN
Trečia Klesa. 1'uis.tųs uz-Ja- 
99 Statė St.. Boston. Alass.

AMERICA LINE
Geriausias ir tiesiausius siisineši- 
•nas per vandeni su LIETUVA.

Laivai iš Roltcrdamo nuveža pa- 
lažierius tiesiai j PiLIAV.j.

Laivai išplauks iš New Vorko

RXH«JAM 
MEmnuKnnnuJ 
•’ Kugpiučio 12 Ii 
N°fSPAM
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trečios Klesos pasažie
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė St„ Boston, Mass.

FARMOS! FARMOS!
Aš turiu 200 gerų farmų ant par

davimo. Pirkite farmas, tąsyk nebijo
kit bedarbės ir sunkių laikų. Parduo
du pigiausia kaina ir su mažu Į mokė
jimu. Duodu ant lengvų išmokėjimų. 
Dėl daugiau informacijų klauskit 

Į farmų katalogo. (31J
JOS. STANKUS Farm Agency

• F0UNTA1N, MiCH.

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias 
NEW YOKKO IKI LIEPOJAUS 

er Gotheiiburgą, Švediją. Pasažieriai 
transferuoti ant jūrių tiesiai į 

LIEPOJV

S. S. STOCKHOLM
Liepos 27. Rugsėjo 5

S.S. DROTTNINGIIOLM
ilugųruč-e !9 ir Rugsėjo 23 

Trečios klesos kainos:
HAMBURGĄ---------------- $103.56;
DANZ1GA ir PIL1AV A $106.šo 
UEPOJV ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjinvi taksų.
Trečios kleso.-, pasazleriai turi ka

binus liktai su 2—I lovukčm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie \ ietinių Agentų ar
SWED1SH AMERICAN I1NE. 

21-24 Stale Street. New York City.i

Iš BOSTONO Į LIETUVĄ 
per Liverpooli

Ant nauju, dide 
aliejum deginamų

ELYSIA ...
S AM ARIA 
ASSYRIA . 
SAMARLA .

I

>

S
23
15
20

i

/ \ ---- ---- -
jautiems oasiunciam kataio<rą kitokiu 

. daiktu. f ai)

LEiKOS VIRŠUS
Praktiškas ir parankus kenas dėl 

gara.lžiaus ir naminių reikalų. Leika 
. 5 colių pločip su I* colio šriubins ke
puraite. Užtektinai platus ir ker.as 
lengvai išvalomas. Tandžiai užsisuka 
taip kad jokie garai negali išeiti. Pa
darytas iš tikro saite raliuoto vario, 
^lar niekur ligsiol tie kenai taip pi- 

" ' giai neparsidavč, kaip dabar pas mus.
i Viršuj nurodytos kainos reikalauja- 
■ mos iškabto su orderiu. Jeigu nori 
gaut C.O.D. prisiųsk 2 doleriu. Su
pakuojami ir išsiunčiami tą-pal die
na. kai orderiai aplaikomi. Reikalau-

KYLA.
i Tas žmogus, kuris išrado
I tentą, buvo du sykiu operuojamas 
; nuo kyio?., taipgi bandė <ievėt _v;so- 
< kiuri diržus, koki tik yra iki" šiam 
; laikui išrasti, vienok niekas uepagel- 
; bėjo. Per daugelį metų ligos nukan- 
, Kintas, atrado naują sistemą kvlos 
j arba natrukimo gydymui. Aš nesiu- 
• lau išbandymui gyduolių, nes žmonės, 
kurie iuri šią naują sistemą, 
apie išbandymus, l>et su džiaugsmu 
užmoka ir kitiems rekomenduoja. Čia 
nėra reikalo meluot.

Delei persitikrinimo meldžiu kreip
tis ypatiškai arba laišku žemiau pa
duotu adresu, įdedant už 2c. štampą 
atsakyrAui. ('■'

J. F. RiCHARD
131 \Valnut st_ Holvoke. Mass.

-------------------------------------------------------------- HOME MANUFACTl RING CO. 
KYLA IŠGYDOMA.--------- Dept. F-1S. 2850 N. Halstcd st..

Stuarto Plapao Paduškaitė. chieaga. ni.
Jus galite mesti šalin visus diržus, i 

kadangi Plapao paduškaitė yra vien 1 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo; 
Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resne 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 DY'KAI. (?)
PLAPAO LABORATORIES 

3058 St^art Bldg.. St. Louis, Mo.

Draugai, skaitykite ir pla
tinkite darbo žmonių laik- 
raštj “KeleivĮ”. Prenumera
ta $2.00 metams.

LAIVAKORTES
I LIETUVA PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
A PEUPINAM PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKU PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS l

LITBUASJAN TKAVEL BUREA3
136 East 42nd St NEVY YORK, N. Y,

Rugpiučio 
RcgpiuČM 
. Rugsėjo 
. Rugsėjo

TAIPGI Iš NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija 

LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas "UTARNINKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Šouthamptone
MAURETANTA AQLITANIA 

BERENGARIA •
Pasiekiant LIETUVA į 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
CUNARD-ANCHOR LINES 
126 Statė st.. Bostun. Mass.

PINICUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI. PARTRA U- 
K1AM GIMINES -Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

LINKSMA NAUJIENA!

vnijijnHMįjM

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

KA -TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VI RUDAIS DELF.I DAUGELIO 

, 'VAIRIŲ LTGŲ IŠĖJO SALUTA- 
iR.AS BITTERIS Iš MUSU CHE 
JUŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 

I DŽIAUGĖSI SALUTARO B1TTE- 
R1O GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpą

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite, tai neimkite kitokio, bet rei
kalaukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL 

CO.. DEPT. 18.
1707 Su. Halstcd aU Chicago. III.

Unite d 
Amjerican 
Lines Ine.

6
Tarp New Yorko ir Hamburgo

Trumpas susisiekimas su visais portais Centrai inės Europos 
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS K ET VERGAS

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

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

Laivai ”Hansa". ’*B.iyern”. ‘’VVuerttemberg” ir rMount 
Clay" turi kelis specia liūs kambarius.

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

išplauks kas antras utarninkis su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasažiei-iaiš.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover SU Boston. Maus.

r
X XX YA Prfaraskite

DYKAI! BAROMETRAS IR REVOLVERIS DYKAI!
Importuotas barome

trą:., kutis parodo oer- 
maiiias ere. 'ftū yta labai 
gražus ir gerai padirbtus 
daiktas su tikru Fahren- 
hein termometru. Prieš 
gražų oią lėič-moteris iš
eina į tarpdurį, prieš Ji?-, 
tų vyras išeinu i tarpdu
rį. prieš permainą oro 
abudu išeina į tarpduri. 
Labai naudingas daiktas 
kiekvienam, 'taipgi revol
veris B. C. 22 kalibro, ku
ris yra padarytas gražiai 
ir stipriai, sauja su B. C. 
šoviniais. Turėdami jį ga

lėsit apsaugot savo namus. Situos du brangiu daiktu męs prisiusime Gy
liai kiekvienam, kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodytą laikrooį. Tai 
yra labai geras laikrodis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikeliniuose lukš
tuose, laiką rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metų. Vertas 
mažiausia $5.60. bet mes per trumpą laiką nutarėm parduot tik už $3.75. 
Prisiųsk 25c. štampomis už persiuntimą, o $3.75 užmokėsi, kai aplailcy.ii 
tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojam, kad busite užganėdinti arb.i 
pinigus sugražinsime. Rašykit šiandien.

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irviag Avė., Dės k 20,

131)

Chicago, 111.

IŠRADĖJAI! į
pman savo braizJ-<b* 

£ nius išradimo išegzaminavimui. į>Ą 
V Reikalaukite išradimų knygų- J 
A tės "Patarimai Išradėjams,” V 
t kuri duodama dykai.
f Rašykite lietuviškai savo ad-
> vokstui.
> M ARTI N LAB1NKR
k Reg. Patęst Atty.
f 3 PARK R0W. NEW YORK

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausiu linijų.

_ LAIVAKORČIŲ KAINOS:
| Kauną iš Bostono ar New Yorko $105.15. Karės taksy $5.

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

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST, BOSTON, MASS.
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Gyvuliu Pasaulyje.
KELETVT«

Piršlybų metu patinai turi kelis patinus, 
stengiasi patikti savo patai
tėms ir žaislais, o taipgi šo
kiais.

Poromis gyvena dauguma 
paukščių ir žinduolių; gai
džiai, tetervinai, strausai ir 

Įvairiu vabzdžių patinai‘kt. turi po kelias pataites; 
skraido, sukasi ties pataitė- čion taip pat priklauso ir 
mis, stengdamiesi atkreipti drambliai, ir arkliai, ir bež- 
i save jų dėmesį. Įvairus džionės. Pavyzdžiu, kur pa- 
drugių drugeliai šoka Įvai
riausius savotiškus šokius 
ore, o žiogeliai ir svirpliai 
eina lenktynių ir gaudo pa
taites užbėgdami ant jų ir 
\ ėl pabėgdami, žodžiu, iš
dykauja kas kaip galė
damas.

Net žuvys, ir tos neat
silieka nuo kitų: jos nardo, 
plaukioja, kad galėtų patai
tės pamatyti ir Įvertinti jų 
gražumą.

Bet pirmąją vietą ir šiuo 
atžvilgiu reikia atiduoti 
paukščiams. Jie ir šokėjai 
neprasti, ir juokdariai ne
pamainomi. Kalakutas pu
čiasi, didžiuojasi ir nelygi
nant koks valdovas žings
niuoja prieš savo pataitę; 
gaidys daužo sparnais ir šo
kinėja, trepsi apie vištas; 
gervinąs dūksta, kaip pašė
lęs, apie gervę. Net ereliai 
ir vanagai rodo padangėse 
■vairių ”štukų”, kad tik pri
siviliotu ir pradžiugintų sa
vo pataitės.

Per piršlybas daugeli? 
paukščių susirenka i buri 
bendriems pasilinksmini
mams, kur patinai galėtų 
■pasirodyti pataitėms. Ypa
čiai tokius pasilinksmini
mus mėgsta tetervinai. Jie 
pasirenka tinkamą vietą ir 
sulekia visu buriu. Pataitės 
užima vietas netoli "sce
nos”, medžiuose, ir laukia, 
kada patinai pradės’ vaidini
mą. Pagaliau artistai išeina 
Į sceną ir pradeda savo lenk
tynes. Pradžioje jie laikos1' 
gana ramiai ir rimtai. Pas
kui žaidimai pereina Į kaž
kokį pragarišką šoki, kuris 
baigiasi bendromis imtynė- 

—- r-———-- -y - ------5>;iUia. Pagaliau pasilinksmi- 
daina jis šaukia į dvikovę ■ pjmas baigiasi, ir artistai su 
kiekvieną^kitą patiną,~ kuris' publika linksmai klegėdanf 

Kitą dieną vėl 
'programa pasikartoja. Daž
nai tie vaidinimai nusitęsia 
tuo budu kelias savaites.

Ne tik žmogus turi savo mėjimu klausosi mažučių 
rūpesčių, ne tik jis vienas artistų. 0 artistai, skatina- 
turi savo tikslų, savo laimių mi klausytojų, kerta tiesiog 
ir nelaimių. Lygiai taip pat iš ausies, stengdamiesi pra
gyvena ir gyvuliai, tiek ke- lenkti vienas kitą ir parody- 
turkojai, tiek dvikojai.

Ir gyvuliai pažįsta meilės 
jausmus, ir jie pavydi, per
šasi, teka, veda, auklėja vai
kus. Be galo Įdomu yra pa
matyti, kaip gyvena tos 
mums nepaprastos šeimos.

Gyvuliai 
jaunuomene. x .
paprastai moteriškoji lytis. ,tnna spameĮra f spar
tesnė už vyriškąją. pas nęlį. ir nuo to pasidaro tars-

- - i keurnas, o. skeres patinas ta

ti savo patelėms visą savo 
talentą. Ir svirpliai, ir žio
gai, ir skėrė ir daug kitų 
panašių vabzdžių yra muzi
kantai, o ne dainininkai, nes 
jie griežia, o ne dainuoja. 
Jų griežiamieji instrumen- 

rgi turi savo'“’ - kieti antsparniai ir 
Bet žmonių užpakalines kojytes. Svir-

kėjimas, o. skėrės patinas tą 
pat daro su kojyte ir ant- 
sparniu. Jo sparnelyje yra 
gisleliu, o kojytėje — daug 
mažučių dantelių. Antspar- 
m's tai jo griežtuvėlis su 
stygomis, o dantyta kojelė
— strykas. Traukdamas ko
jelių dantelėmis per kietas 
antsparnių gisleles, jis taip 
puikiai pagriežia, kad pate
lės jo negali atsiklausyti.

Tokie uat muzikantai yra 
ir žuvys ir net šliužai. Kiek
vienas esame girdėję kvar
kiant varles. Ir kitą syki 
taip jos Įsivaro, tartum ko
kios lakštingalos! 0 juk ir 
čia muzikantų esama tik 
patinų.

Tačiau geriausi daininin
kai ir muzikantai — 
paukščiai. Jų dainose ir mu 
zikoje atspindi jų ūpas, ji 
jausmai, jų visa* siela 
laimė, 
mas, ir vargai, 
mas dainelę — sako Bremas
— lekia patinas jieškoti sau
draugės; daina praneša jis 
pataitei apie savo atvykimą, 
apie savo artimą; karšta 
giesme išgieda jis savo 
džiaugsmą, kada ją atran
da; dainele jis pareiškia sa
vo jėgas; dainele jis pareis-___
kia pasauliui savo laimę

1 -

daugelį gyvulių tas dalykas 
atrodo atvirkščiai.

Tasai skirtumas aiškiai 
matyti net pas žuvis ir 
driežles. Lydžių, palšų ir ki
tų panašių žuvų patinai 
daug gražesni (už pataites: 
jų pelekai didesni, žvynai ži
ba, ant nugaros ir ant pilvo 
daugybė Įvairiausių dėme
lių, o kai kurių driežlių pa
tinų galvytės papuoštos net 
ragais, tuo tarpu pataitės to 
visai neturi.

Tačiau ypačiai didelis tas; 
skirtumas plunksnuočių ka-į 
ralijoje. Pažiūrėkime kad ir 
naminius paukščius: gaidį, 
kalakutą. Ar susilygins su 
jais savo gražumu jų patai
tės? O kiek yra paukščiu, 
kur tasai skirtumas tiesiog 
l>egalinis! šiltuose, pavyz
džiui, kraštuose gyvena 
paukštis vardu kolibri, mū
siškiai tariant musėpaukš- 
tis. Patinas — nepalygini- 
mas gražuolis dabita! Ant 
galvos jam žibamų šviesia- 
spalvių plunksnų kuodas, 
kaklo — puikiausi karoliai, 
krūtinė ir nugara aprengti 
švelnutėmis plunksnomis, 
kurios žvilga ir mirgčioja 
visokiomis spalvomis: o kas 
jo uodegytės, kas sparnelių 
gražumėlis! O pataitė... pa
taitė apsirengus visai pa
prastai ir nemasinamai: ne
turi ji kuo pasirodyti savo 
vyrui puikumui.

Žinduolių tarpe lyčių 
skirtumas ne toks žymus. 
Bet ir čia patinų esama daž
niausiai gražesnių, negu pa
taičių. Pavyzdžiui, kai ku
rių ožių pataitės neturi 
barzdų, elnių patinai pasi
puošę puikiais rangytais ra
gais, o pataitės nieko pana
šaus neturi.

Bet kuo paaiškinti tą skir
tumą? Kuriems galams 
vabzdžių, žuvų, paukščių ir 
žinduolių pacinams reika
lingi tie keisti, o dažnai iš 
tikrųjų tokie puikus papuo
šalai? Jiems mat tat — ves
tuviniai rūbai, kuriais jie 
vilioja pataites. Ir kas ypa
čiai pažymėtina, tai tas, kad 
daugelis • patinų Įgyja visų 
tų papuošalų tik tada, kada 
ateina jų vedybų laikas, ka
da jiems tenka skirtis sau 
pataites. Dažnai atsitinka, 
kad patinas gražus ir pui
kus tik tol, kol jis įieško sau 
pataitės. Bet lig tik praėjus 
jungtuvėms, patinas • tuoj 
nustoja savo gražumo. Mat, 
kada gražumas jau neberei
kalingas — jis išnyksta.

■f' '

Ne vien tik gražumu pri
sivilioja gyvuliai pataites. 
Jie turi ir daug kitų būdų— 
visų pirma dainas ir muzi
ką. O muzikantų ir daini
ninkų gyvulių tarpe yra de
vynios galybės! Kiekvienas 
saviškai drožia, kiekvienas 
meilinasi kaip mokėdamas, 
bet tą- darbą jis dirba la- čių ir vabzdžiai, ir žuvys, ir mimas irgi beveik nieku ne-

tai

ir 
ir meilė, ir džiaugs- 

”Dainuoda-
I 
I 
Į

blausiai atsidėjęs tuo laiku, 
kai įieško sau pataitės, ka
da žino, kad ji čia pat, neto
li jo, ir klausosi jo muzikos. 
Kas nėra girdėjęs svirpiant 
svirplio, čirškiant žiogo ? 
Gal būti, tūlam iš musų ta 
jų muzika atrodo negraži, 
bet tų vabzdžių pataitės ki-

raitė turi kelius patinus, ga 
Ii būti bitės: čia, kaip žino 
me, viena karalienė turi ke 
■ias dešimtis patinu.

(Bus daugiau)
Z.

išdrįstų drumsti jo šeimos * išsiskirsto. Kita diena vėl 
laimę!”

■ Savo dainele patinas sten
giasi įtikti pataitei. Tam pa
čiam tikslui, kaip jau esame 
kalbėję, jis naudojasi ir gra
žumu. Bet ar esate pastebė
ję, kad ypačiai gražiai gie
da tie paukščiai, kurių pa 
tinai nepasižymi ypatingu 
gražumu? Pavyzdžiui, lakš
tingalas; jis nekaip atrodo 
pažiūrėti; o tuo tarpu jis ge
riausias giesmininkas. Ir at
virkščiai: dagiliai, papūgos, 
volungės ir kiti aprengti la
bai puikiai, o kokie jie pras- • 
ti giesmininkai! Vadinasi, į 
yra taip: kas gražus ir tuoj 
gražumu gali patikti pate
lėms, tam i ..........
ypatingas balsas; o kas pui-■ jjems nusibosta, ir jie meta 

i savo drauges ir jiesko naujų 
| žmonų, o apleistos pataitės 
pačios rūpinasi lizdu ir savo 
vaikais. Dažnai atsitinka.

Daugelis gyvulių nepažįs 
ta šeimos gyvenimo. Į tokių 
gyvulių skaičių Įeina veik 
visi vabzdžiai, žuvys ir šliu- 
žiai: Įeina čion ir daug 
paukščių. Visi tie gyviai pa
sitenkina tuo, kad patinai 
sueina laikinai su pataitė
mis ir paskui labai .greitai 

i skiriasi visai neprisirišę 
į prie vienas kito. Tiesa, kai 
' kurių paukščių patinai gy- 
(vena vieną kita mėnesi ir 
įsu savo pataitėms ir saugo 

- . .. jas nuo kitu patinu. Bet
nereikalingas; toksai gyvenimas greitai

kiai gieda, tam gražumas gavo drauges ir jieško nauju 
nereikalingas. - - -

Giesmininkai stengiasi1 
pralenkti vienas kitą savo! \_____ _____ _______
mokėjimu giedoti. O jei tų-;kad patinas grįžta pas savo 
jų giedojimų klausosi patai-: pataitę tada, kada jau ji turi 
tės, tai artistai dažnai net vaikų. Jis pradeda saugoti 
susineša. Matydami, kati I savo pataitę ir vaikus nuo 
giedojimu sunku laimėt i; pavojaus, peni juos, padeda 
kovą, jie pradeda dvikovę.; motinai auklėti vaikus. Taip 
Tokias dvikoves patinai:daro kai kurie vistu veislės

laimėt 11 payfyjaus, peni juos, padeda

Tokias dvikoves patina i i . JriJ.
ruošia taip pat pataičių gar-i j^tbiai^daro Tr musu 
bei, norėdami parodyti joms gaidys, 
savo vikrumą, stiprumą ir 
drąsumą. Ypačiai dažnai 
atsitinka atkakliausiu kovų gervės ir kt.
piršlybos metu. Tuomet: - ■ - • 
kiekvienas stengiasi

i

Kitos paukščių veislės, 
pavyzdžiui, papūgos, žvir- 

‘ * L, labiau 
prisirišusios prie namų. Čia 

dyti kuo galėdamas momis metus, dvejus ir dau-
•ąsa, o kas■ grįau 0 kartais net visą gy- 

tiesiog vikrumu. rt veniAią.
Pešasi taip pat dėl patai- Daugelio žinduolių gyve- 

; luinai irgi vevcitt mtau ne- 
1 siskiria nuo kitų gyvulių 
gyvenimo. Tš jų vieni netu
ri jokio supratimo apie šei
mos gyvenimą, kiti gyvena 
šeimomis metus, kitus dau
giausia, ir tik kurie nekurie 
gyvena tikruoju šeimos gy
venimu.

Poravimosi budu gyvuliu 
tame pasitaiko Įvairiu. Vie
ni iš jų gyvena poromis, kiti 
turi po kelias pataites; yra 
net tokių, kur viena pataitė

žinduoliai
Reikia dar pažymėti, kad 

tos peštynės kai kada pasi
baigia net žudynėmis: nu
galėtojas tampa tąsyk ti
kruoju ricierium. Bet daž
niausiai arba abu peštukai, 
parodę visą savo vikrumą, 

,T , eina kas sau, arba vienas iš
taip apie tą dalyką spren-| jų — nugalėtojas — pasilie- 
džia. Jos noringai renkasi į>ka prie pataitės; o nugalė- 
patinų koncertus, apsiaučia tas pasitraukia ir jieško go
juos ir su didžiausiu susido- resnės progos.

GELŽKELIO BYLOS 
ĮSPŪDŽIAI.

Nagrinėjama gelžkelinin
kų byla. Kaltinamųjų suole 
aukštus gelžkelio tarnybų i 
viršininkai. Kaltinimo esmei 
priėmimas netinkamo ąn- [ 
glies. Dvi dieni sėdžiu ir! 
klausau liudininkų. Bylosi 
apystovos plačiai išsivysto. I 
Sutartis su vokiečiais dėl 
anglies daro ministeriai. Jie 
ją padaro ir jon neįrašo nei 
vienos sąlygos, kokie turi; 
būti statomieji anglys. Už* 
anglį išleidžiamas miškas, j 
Muitas nustatytas poper-. 
malkėms 6 auks., rąstams 8 j 
mėteriui, bet už pirmąją 
medžiagą imama tik irt, 
auks., už antrąją 2 auks. 
mėteriui. Gelžkeiininkai 
kaltinami tik už anglies blo
gą priėmimą, bet kur kalti
nimas dr. Purickiui, Preky
bos, Pram. Ministeriui už 
netinkamą be sąlygų sutar
ties sudarymą, už nusileidi
mus muitų tarifų srityje. 
Kodėl šitie darbai dar nesu
silaukia kaltinamojo akto?

Pati byla kyla todėlei, kad 
vra žmonių, kurie nepaten
kinti atskirais Gelžkelių 
Valdybos žmonėmis. Tie ne
patenkinamai, tai asmeni
niai reikalai. Ponas X. ir Y. 
pašalinti todėl, kad nesuge- 
oėjo pareigų eiti, Z. nori 
rauna, — žodžiu kova as- 
menio. Bet kur bendras pi
lietinis nusistatymas, kur 
pareigų ėjimo motyvai?! Jų 
mažai girdisi

Bendras ispiriis, plati sri
tis nusikaltimo, bet tik vie
ną nusikaltimo sritį paėmė

COLGATES
TALC POWDER

Per Vakacijų 
Laiką
Colgate’s Tale 
atims nuo jusuv v

karšto oro pra
kaitavimo lipšnu* 

• mą, bus paleng- 
vinimmu laike 
apsirengimo ir 
daug patogiau, 
apšvelnins skie
dimą odos. 
Kuomet važiuo
jat ant vakacijų 
neužmirškit pasi
imti su savim 
blekinę Colgate’s f*< •

Vardas 
"Cok-ate” ant 
toiletinių daly
ku garantuoja

T.-iui:igumą,
Tyrumą ir

Rųšies gerumą 
ISOlk

TRAUKINIAI SUSIKŪLĖ
Louisianos valstijoj, ne- 

■toli Logano miestelio,-perei- 
! toj subatoj susikūlė San 
Franciscos ir St. Louiso 

ir ją uosto, nagrinėja. Pla- traukiniai. Septyni žmonės 
čiau, .................... .......................
stovas.

plačiau imkime apy- likos užmušti ir keliolika 
’ sužeista.

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

Kūdikiai mėgsta jį!

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.

Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Jie prašo daugiau!
F. AD. R1CHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

PASINAUDOKI! MUSŲ 
PARDAVIMU

Mes norime, kad kiekvienas skaitytojas' pasinaudotu šiuo dideliu išpar
davimu. Kiekvienas skaitytojas jjali gauti tik viena šių daiktų setą. (I) 
Puikaus išdirbimo laikrodis, labai parankus kiekvienam darbo žmogui, 
kurį vartoja visi maineriai, gelžkeliečiai, mašinistai ir kiti. Jis padirb
tas iš "FRANCUZIŠKO PILKO SIDABRO” ir garantuotas ant daugelio 
metų. Kaina $9.00. (2) REVOLVERIS, žinomas visame pasaulyje, 
H. &. R., Amerikoj padirbtas, kurį laike karės vartojo amerikoniški oii- 
eieriai Prancūzijoj ir buvo užgirtas kaip geriausias. Šis revolveris pada
rytas iš geriausio plieno, mėlynas arba nikeliuotas, 22, 32 arba 38 kalibro. 
Šauna šešis kartus vienu užtaisymu. Kama $17.00. (3) Puikus operos sti
klai, buvo vartojami Amerikos armijos Francijoj. Kaina $4.00. (4) Pui
kus paauksuotas žiedas. Kaina $2.<)0. (5) Paauksuotas kišeninis peliukas. 
Kaina $2.00. (6) Paauksuotas retežėlis. Kaina $1.75. (7) Kišeninis krep
šelis. Kaina $1.50. (8) Kaklaraikšėio špilka, atrodo brangi. Kaina $1.50. 
(9) Rankovėms sagutės, puikiai išdabintos. Kaina $1.25.

Jus nerizikuojat nieko. Mes sugražinsim jūsų pinigus, jeigu busit ne
užganėdinti. Kuomet eiųsit Ugaaky ma, iškirpkit ši apskelbimą ir kartu 
su juo prisiųskit 45c. štampomis aiba sidabru ir paduokit savo vardą ir 
pilną adresą. Kainą $9.75 užmokėsit, kai aplaikvsit tuos daiktus savo stn- 
boj. Neatidėliokit, rašykit dabar: (30)

WESTERN ARMS CO.
2136 W. Chicago Are, Dept. G. 30, Chicago, III.

MUSŲ

TIESIOGINIS SUSINEŠIMAS
Persiuntime

PINIGŲ Į LIETUVĄ
Užtikrina

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

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

ČEKIŲ ĮDĖLIAI 
TAUPYMO ĮDĖLIAI

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

1845

41 Bedford St, kampas Chauncev,

1922

Boston, Mass.

DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo drangą 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.06.

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimer nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo pu t nikiam 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogerhiusiai, pašaukiame geriausiu* 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gana 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MAS&

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

LIETUVOS ŪKININKĄ”
Seniausią ir didžiausią progresyvi Lietuvos darbo žmonių 
laikraštį, kuris teisingai ir aiškiai aprašo valstiečių ir 
kitų darbo žmonių vargus, iškelia aikštėn negerus val
džios darbus, kovoja su šėlstančiu Lietuvoje klerikalizmu. 
Skaitytojams duoda advokatai patarimų teisių klausi
mais, bylų vedime, agronomai ūkio klausimais, veterino- 
riai gyvulių auginime ir gydyme, daktarai sveikatos 
klausimais ir šiaip įvairių-ivairiausiais gyvenimo reika
lais. Per metus duoda savo skaitytojams apie 4000 pata
rimų, iš jų įvairiais klausimais nemaža tenka ameri
kiečiams.
"Lietuvos Ūkininko” prenumeratoriai per metus gauna: 

num. "Lietuvos Ūkininko” su šiais priedais: 
uotu. "Žemė" geriausio ūkio laikraščio.
num. "Jaunimas” pa bangiojo Lietuvos jaunimo laik
raštis, kuris ragina jaunimą lavintis, dorai gy
venti ir t.t.

num. "Savivaldybė ir Kaperacija”.
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 mėn. — 22 auks. Atskiras numeris 2 
auksinai.

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

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

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

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

KIAMS ŠIANDIEN!

VIENINTĖLIS LIETUVOS RESPUBLIKOJ
Progrėsyvis Laikraštis .

LIETUVOS ŽINIOS’
pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo dėl karo 1915 m., dabar nuo 

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

Rašo geriausi • Lietuvos rašytojai. Turi nuolatinių korespondentu 
Amerikoje, Anglijoj, Italijoj, š 'eicarijoi, Rusijoj ir kitose šalyse. 
Paduoda greitai ir sumaningai r.inias. Straipsniai teisingiausiai api
budina Lietuvos ir pasaulio peliuką. Turi atskirą skyrių moky
kloms. Būtinas reikalas patiems išsirašyti ir užrašyti savo gimi
nėms ir pažįstamiems Lietuvoj.

PRE NU M E R ATOS K AI N A :
mėn. 35 auks.

3 mėn. 90 
pus. met. 160 

ir metams 300

į-------4

1

Lietuvos Respublikoje 1
»

n

” ” i
Amerikoje metams 

pusei metų 
Anglijoje metams 

pusei metų

»» 
dol.

9?

sv. st.
99 rv

ADRESAS: "Lietuvos Žinios”, Laisvės Alėja N r. 60, KAUNAS. 
Telefonas 223.

Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti: 
So. Boston, Mass., "Sandu 327 E St.,
New York. N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30th St,
Chicago, Ilk, "Naujienos”, 2 739 So. Halsted St, 
Chicago, III., "Aušros” Knygynas, 3210 So. Halsted St., 
Rockfordį III., Petras Katras, 1012 Main St,
E. St. Louis, III., Jonas Žitkus, 539 Col’.insville Avė. ir 
A. L. ’l’. Sandaros kuopose.

NEGAIŠINK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR
SAVIŠKIAMS ŠIANDIEN!



8 KELEIVIS

Vietinės Žinios
Erzina ponus.

Italas vardu Michall di 
Carlo, paprastas bučeris iš 
Lynno, užsidirbo pinigų ir 
nusipirko tarpe Nahanto 
milionierių namus. Apsigy
venęs tenai jisai susikvietė 
daugybę italų su vaikais ir 
iškėlė jiems puotą. Italai 
linksminosi išėję ant žolyno 
ir dainavo. Tas taip suerzi
no „mėlynojo kraujo” 
nūs, kad jie įnešė teisman 

Kunigija skundą prieš tą italą, kal- 
, —2_ - __ ramy-

nes kuomet l>ės” ir „kėlimu betvarkės”.

Nori uždrausti žaislus
nedėldįeniais.

Cambridge’aus (Middlex 
apskričio) district attorney 
Saltonstall užsispyrė už
drausti nodėldieniais „bose- 
ball” žaisti. Manoma, kad 
jis daro tą žingsnį dvasiški- 
jos raginamas. 
baisiai priešinga nedėldie- tindami ji „ardymu 
nio žaislams, r*“ ’ ——- ’- y y *-____ ___
jaunimas žaidžia tyram ore, Bet italas atšovė, 1 
tai jis neina bažnyčion.

Užpuolimas.o _ •ii-• . visai mažaiEast bomervillej 3 ginkluoti Haynes scdan. 
plėšikai užpuolė blėtos kom
panijos ofisą ir pagriebę 
ŠI,775 pabėgo. Tai atsitiko 
pereitos subatos rytą, kuo
met pinigai buvo parnešti 
darbininkų algoms išmokėt. 
Užpuolimo metu ofise buvo 
7 žmonės, 4 vyrai ir 3 mer
ginos.

i ----------------
Dr. Kapočius išvažiuoja ant

f PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
visai mažai važinėtas, 7 sėdynių 

Parduodu už labai 
prieinamą kainą. Klauskit per tele-' 
Iloną. S;>. Boston 1791-V . (31) ■

į

Munšainas ir varnišas.
Bostono priemiesty Mai- 

dene buvo areštuotas aną
dien žmogus už darymą ir 
pardavinėjimą munšaino. 
Teisėjas Rilev pasirodė di
delis chemijos „žinovas” ir 
ėmė demonstruoti, kaip 
toks munšainas, kitaip sa
kant, namie darytas spiri
tas yra pavojingas žmogaus 
sveikatai. Jisai užpylė to 
skystimo ant savo suolo ir 
pasišaukęs kaltinamąjį ir jo 
advokatą parodė, kad šitas 
munšainas nuėda nuo me
džio varnišą — liakerį. „Na, 
o jei jis nuėda varnišą,” sa
kė teisėjas, „tai jus galite 
suprasti, kaip greitai jis 
suės žmogaus vidurius. Juk 
tai yra biauriausis nuodas, 
ar ne?”

Kaltinamojo advokatas 
neturėjo ką ant to atsakyt, 
ir teisėjas paskyrė tam 
žmogeliui didžiausią baus
mę, kokią tik įstatymai lei
džia.

Tuo tarpu gi faktas yra 
toks, kad varnišą paleidžia 
kiekviena degtinė, jei ji tu
rės nemažiau 50% alkoho
lio. Jei kaltinamojo advoka
tas butų apie tai žinojęs, jis 
butų galėjęs parodyt, kad 
teisėjas yra labai prastas 
chemikas ir kad jo eksperi
mentas visai neparodo, jog 
munšainas kenkia sveika
tai ; jis tik parodo, kad tenai 
buvo nemaža alkoholio: o iš 
alkoholio juk padaryta 
kiekviena degtinė, ir blo
giausia ir geriausia. Ir jei 
advokatas butų prirodęs, 
kad toji degtinė, kurią ge
ria gubernatorius, prezi
dentas ir teisėjas, taip pat 
nuėda varnišą nuo medžio, 
tai tam vargšui žmogeliui 
nebūtų reikėję eit ant pusės 
metų kalėjimam

kad jie 
taip pat kelia puotas ir ūžia 
per naktis: jeigu jiems va
lia linksmintis, tai kodėl jie 
jam nori uždrausti? Ir tei
sėjas italą išteisino. Ponai 
da labiau pasiuto.

Norėjo pasidaryt galą 
belangėj.

East Bostone policija su
ėmė girtą airį pereitą suba- 
tą. Uždarytas belangėn ji
sai susiplėšė savo drapanas 
ir susivijęs iš jų virvę pasi
korė. Bet laiku užėjo polic- 
manas ir nupiovė kilpą. Pri- 
sismaugęs girtuoklis buvo 
nugabentas ligonbutin, kur 
jis atsipeikėjęs apsisupo 
antklodėmis ir pabėgo.

Nusinuodijo vuogomis.
Tris mažos mergaitės 

ėjo pereitą savaitę iš Maldę- 
no i mišką mėlynių rinkti. 
Jos rinko vuogas ir valgė 
Parėjus namo visos tris 
sunkiai apsirgo. Dvi jų pa 
sveiko, o trečia. 6 metų am
žiaus, mirė. Manoma, kad 
jos privalgę kokių šunvuo- 
gių. Tėvai neturėtų leisti 
vienų vaikų vuogauti.

iš-

Vėl reikalauja naujos 
Sacco-Vanzetti bylos.
Pereita savaitę Dedhamc 

teisman vėl Įnešta reikala
vimas, kad .nuteistiems mi- 
riop komunistams, Sacco ir 
Vanzetti, butų paskirtas 
naujas teismas, ši kartą rei
kalavimas paremtas priro 
dymais, kad valdžios liudi
ninkai buvo parsidavę. Vie
nas jų buvo vagis ir „profe- 
sionalis” kriminalistas.

vakacijų.
Šią subatą dentistas’ 

A. Kapočius išvažiuoja į; 
Maine’o valstiją ant vakaci- 
jų. Jis bus tenai apie sąvai- 
te. ir per tą laiką jo ofisas 
„Keleivio” name bus užda
rytas.

Valkatos-airiai muša 
lietuvius.

Aną nedėldieny ant __
Bostono kalniuko (Thomas 
Park) gulėjo keturi lietu
viai ant žolės. Pro šalį ėjo 
Denki valkatos-airiai ir vie
nas jų tyčia užlipo ant pa
tiesto ant žolės lietuvio 
švarko. Kada lietuviai pa
klausė, kodėl jie mindžioja 
jų drabužius, tai airiai šoko 
i uos mušti. Du lietuviai pa
bėgo, o likusius du valkatos 
gerokai apkumščiavo.
Lietuviams patartina prieš 

tuos užpuldinėtojus valka
tas laikytis išvien. Man ro
dos, kad ir ši kartą, jeigu 
visi keturi lietuviai butų : 
stoję išvien, taf butu galėję ! 
atsilaikyt netik prieš pen- ! 
kis. bet ir prieš dešimts ai-H 
rišiukų. Jeigu lietuviai tų 
valkatų bijosis ir jiems nu-į 
uleis, tai jie visados ant 
mus užpuldinės. Prieš to
kius niekšus reikia stoti iš
vien ir padaryt galą užpul
dinėjimams. S. P.

So.

IŠVAŽIAVIMAS 
NEJVYKS.

Buvo garsinta, kad A. L. 
D. L. D. 2 kp., L. M. P. S. ir 
B. K. Choras turės išvažia
vimą 30 d. liepos. Bet tūlų 
priežasčių dėlei minėtas 
piknikas neįvyks ir niekas į 
tą pikniką lai nevažiuoja.

Komisija.
PIGUS PIRKINYS 
DORCHESTER’Y.

Tąsa Bostono uosto, 10,000 
pėdu žemės; 9 ruimu stuba, ga
lima padaryt ant poros šeimy
nų, Įplaukų gali būt $120 per 
mėnesį. Labai puikus priėmimo 
salionas. dideli gyvenamieji 

i kambariai, miegamieji porėiai 
ir v isoki naujausios mados pa- 
rankumai ir Įtaisymai. Prancū
ziškos duris i piazus. Už tą vie
tą prašoma tik $7.700. Norėda
mi pamatyt namą teiefonuokit 
Mr. Ludden, Milton 685 arba 
delei daugiau informacijų atei
kit į ofisą.

CHAS. G. CLAPP COMPANY 
294 Washington Street.

I

Tel.: Richmond 2957-M. -f*

Dr. David W. Rosen I
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai irg 

Rusiškai. %
GYDO CHRONIŠKAS IR f 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
321

LIGAS.

8 iki
2 i117 iki
HANOVER ST, | 

BOSTON. MASS. f
i

|

10 ryto.
3 dienų.
8 vakare.

Suėmė pinigų dirbėjus.
Pereitą sąvaitę Bostono 

policija suėmė tris italus 
mainant dešimdolerines ir 
dvidešimdolerines, kurios 
paskui pasirodė netikros. 
Tų pinigų pas juos buvo ke
li šimtai ir jie negalėjo pa
sakyt, kur jie juos gavo. 
Darbo jie jokio neturi, o 
bankoje turi pasidėję jau 
kelis tūkstančius dolerių. 
Taigi policija mano, kad jie 
yra netikrų pinigu dirbėjai.

Vaikai paleido troką.
Bostone vaikai sulipo ant 

vieno troko ir pradėjo jį su
kinėti. Trokas suužė ir pra
dėjo bėgti. Vienas vaiku bu
vo užmuštas, kitas sunkiai 
sužeistas.

Suėmė daktarų.
Pereitą sąvaitę Bostone 

buvo areštuotas daktaras J. 
F. Dillon iš Easton, Me. Ji 
kaltina dei 4 merginų mir
ties, kurioms jisai daręs 
draudžiamas operacijas.

Kiekviena tų merginų tu-

Dar apie užpuolimą 
„Darbininko” name.

Pereitam „Keleivio” nu
mery buvo rašvta, kad 
„Darbininko” name, po No. 
366 Broadtvay, buvo užpul
tas,, sumuštas ir 
•Juozas šveistys. 
pranešimo buvo 
kad Šveistys yra 
rapijonas”.

Dabar mes sužinojome, 
kad J. Šveistys yra pažan
gus žmogus ir prie klerika
lų nepriklauso. Todėl tą 
klaidą, kad jis yra „geras 
parapijonas”, atitaisome, 
nes toks pavadinimas gali 
būt jam Įžeidimu.

Šiaip gi viskas toje žinio
je buvo teisybė.

Katalikiški bomai, kurie 
sumušė Šveisti, pirm to bu
vo nuėję pas jį ir prašė deg
tinės, bet negavo. Manoma, 
kad dėlto jie supyko ir nu
tarė Šveisčiui atkeršyti. Ir 
kada šveistys nuėjo i „Dar
bininko” namus, kur gyve
na jo brolis, jie tenai ji už
puolė ir netik sumušė, bet 
ir apiplėšė.

Šveistys jau pasitaisė ir 
išėmė varantus piktada
riams areštuoti.

apiplėštas 
Prie šito 
pridurta, 

"geras pa-

VISI RENGIASI 
VAŽIUOTI I PIKNIKĄ!

Jau laikas artinasi.
Nedėlioję. 30 d. Liepos 

(July), 1922, 
ant 

STASIO MIZARO ŪKĖS, 
Belchar Street, 

East Sharon, Mass.
Lietuvių Jaunuomenės Pa- 

■-elpinė Draugija, iš Cam- 
bridge, rengia išvažiavimą 
minėtoje ukėje, tai yra 
’inksmiausia rietą dėl visų 
atsilankiusių.

Į Minėtą ūkę nuvažiuoti 
’abai lengva. Reikia važiuo
ti iki Mattapan Souare, iš 
tenai per Canton važiuoti 
Bav Road, ir 3 blokus po 
dešinei pirma gatvė Belchar 
Street, eina iki Sharon.

PARDUODU MUZIKOS INSTRU- 
VIENTUS: Koncertinkas. Armonikas 
.r Smuikas; parduodu labai oigiai.

J. BURBULIS
175 Bowen st., S«». Boston, Mass.

TeL Beach 6933

OR. N. M. FRIEBMAN
SPECIALISTAS VENER1ŠKU 

LIGŲ. 
VYRU IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASH1NGTON ST.

BOSTON. MASS.

K. SIDLAUSKO 
APTIEKOSE 
Visoki Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rų, būna išpildomi teisingaL

Pieno mitingas.
j Pereitos subatos vakarą 
ant Boston Common sodo 

rėjo likti neužilgo motina J buvo didelis mitingas, ku- 
bet nuėjo Į to daktaro pri-.riuo pradėta vajus dėl siun-i 
r a*___ i?________  • . _________ L?___  •___ ti___ r:_____ :i- —___ 1

po tam mirė. Valdžia dabar,Kas norėjo tame .mitinge‘ 
ketina iškasti jų lavonus ir dalyvauti, tas turėjo atsi- 
ištirti priežastį jų mirties, nešti ir paaukauti skardinę

Uvu J1L4CJU 1 Iv UdAvClI U čKIvLA VCLjUO Uv* oauii (

vatinę ligoninę ir neužilgo timo pieno Rusijos vaikams.!
pu Ldlll I111I U. 5 CtlUAld Uduai 11V1UJV IGlliU

ketina iškasti jų lavonus ir dalyvauti, tas turėjo atsi- 
istirti priežastį jų mirties, nešti ir paaukauti skardinę'

Dr. Dillon yra 60 metų pieno. Dalyvavo tūkstančiai 
amžiaus ir esąs pagarsėjęs vaikų ir sunešė gana didelę 
kaipo labai doras gydyto- krūvą pieno. Mitinge buvo 
jas. Vis dėlto jį suėmė ir iš- miesto majoras, daug mo- 
gabeno į Maine’ą tardymui, kytojų ir šiaip veikėjų. j

X

SIUNČIAME PINIGUS
Pigiausiu, greičiausiu ir saugiausiu budu. Išmokame Lietuvoje auksinais arba Ameri

koniškais doleriais.

PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS 
ant visų geriausių laivų. Parūpiname visas kelionėje reikalingas popieras. Reikalaukit infor- 
niacijų.

Šitas Valstijinis Bankas yra specialiai įsteigtas Emigracijos reikalų atlikimui, todtl 
pilnai užtikrina Jums kogeriausį užganedinimų.

VISIŠKAI L'ŽDYKA gaus puikią skurinę mašnelę (paketbuką) kiekviena.;, kuris iki 
15 rugpiuėio atliks koki nors reikalų per musų Banką, arba prisius 15 teisingų adresų savu 
nažy štamų lietuvių, gyvenančių Amerikoje.

Kreipkitės pas pil. Juozų Geležiūnų, kuris suteiks Jums puikinusį patarnavimų Rašykit 
šiuo adresu:

SLAVONIC INNIGRANT BANK
436 West 23 Street - New York, N. Y.

PARSIDUODA 3 ŠELMY- . PARDAVIMAI.
NŲ NAMAS. PARSIDUODA 7 KAMBA

RIŲ XAMAS, su visais įtaisy
mais ir garadžium. Gera vieta, 
pigi kaina. Klauskit:
15 Mascot st., Dorchester, Mass.

PARSIDUODA trijų šeimynų stu
ba, 11 ruimų, gesas ir toiletai. Pir
mos klesos padėty. Kaina $1,700. 
Matyk savininką

105 D Street. 
So. Boston, Mass.

p Telefonas 5L12"W. K

| Or. A. Eorman-Gumauskas |
LIETUVIS DENTISTAS $ 

p Valandos: nuo 10—12 dieną: C 
£ nuo 2—5 po pietų; 9
L nuo 6—8 vakare; X
”! Nedaliomis nuo 10—12 dieną.
< K
[č 705 N. Main st. kamp. Broad st. < 
d MONTELLO, MASS. S

| T-'L So. Boston 506-U
! DAKTARAS
Į A. L. KAPOČIUS

!
 LIETU VYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

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

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadwav, tarpe C ir D ei 
SO. BOSTON, MASS.

i

j PETRAS VALUKONIS |
(• -Tik vienas lietuvis. T

Auksorius ir Laikrodininkas C

i i Per 12 metų So. Bostone par- * i 
' j Juodu ir taisau visokios rūšies (: 
*; aikrodžids, žiedus, lenciūgus ir j; 
(‘ šiaip visokius auksinius ir auk- < į 

suotus daiktus. Darbą ir užsa- »■
< > kymus priimu per paštą ir iš- 5 i 
«! pildau teisingai ir greitai. (?) C

P. VALUKONIS y
SO. BOSTON, MASS. i

375 BROADWAY ;

H u

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertą, 
mekanika dėl sutaisvmo mašinų. ( ? i 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadway,
South Boston. Mass. 

Telefonas: So. Boston 51370.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamų kainų.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštų.
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.

ti

Tel. South Boston 2613
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA ;

(PUIŠHTTŽ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadway, So. Boston. Mass. ‘

KELIAUK LIETUVON!

E

pa

i

i

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
šeimynos sveikata.

Rugpjūčio-August 26 d., šiais metais
Labiausia Lietuvių mėgiamu ir giriamu Holland Ameriean linijos laivu

i

Moterių Stiprinfoj a lis

.Patirsite, kad jisai 
veiksmingas sųjražimui spėkų 
sureguliavimui rnoteriškp 
funkcijų ir suteikia sistemai 
sveik?, normališk? padėjim?

KA/H4 *1.23

KlabsRife pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR IOWA

I

(34)

apturėję geistinų 
len^vininję per variojimę

SEVERAS
reculATOR

TREJANKA
Treįanka išrasta ir pripažin

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

Treja nka susideda iš trijų de- 
vynerių įvairių šaknų, žievių ir 
žiedų.

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymų Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVŲ 

VAISTAI
Kraujo valymui,

Nervų stiprinimui.
Apetito pataisymui. 

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

Si .50
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. eitvoras, visokios šak- 
nįs ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Matykit D. Olseika!
Ką tik dabar gavom ant pardavimo didelį skaitlių gražių gyveni

mui ir Investmentui medinių ir mūriniu namų Tor'-hestery, Rox- 
bury ir So. Bostone. Mass., už labai prieinamas kainas. Taipgi ke
letą biznių, grosernių ir bučernių. gerose biznio vietose, So. BOS
TONE ir ROSLINDALE. Todėl pasiskubinkit, kol dar neparduota.

D. OLSEIKA
Real Estate & Insurance

425 BROADWAY, SOUTH BOSTON.
Telefonas: 2805-J.

Dvišriubinis laivas ROTTERDAM, 24,1/0 registruotu tonu,
37,190 tonų įtalpos.

KAINOS Iš NEW YORK’O IKI KAUNO $107.50.
Karo taksai atskirai.

Važiuoja didelis Lietuvių būrys iš New Yorko per Rotterdam Į Pilliavą 
(Karaliaučių) ir Kauną.
Laivas ROTTERDAM turi visus patogumus smagiai kelionei. Erdvus ir 
švarus kambariai su 2, 4 ir 6 lovom, šeimynom suteikiama atskiri kamba
riai. šviežias valgis, pritaikytas lietuvių skoniui ir apetitui. Patarnavimas 
visiems mandagiausias. Maloni vieta pasivaikščiojimui ir pasilsiu i ant laivo 
viršaus. Tinkamas rūkymui kambarys ir visi kiti smagumo prietaisai 
Keliauninkus iš New Yorko palydės Lietuvių Prekybos Bendrovės atstovai. 
Iš Rotterdamo iki Kauno asmeniškai lydės patyręs palydovas.
Jei nori be vargo smagiai ir greitai pasiekti Lietuvą, apsigyventi, bei apsi
lankyti, tuoj kreipkis Į LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ, čia gausi 
visus paaiškininmus.
Lietuviškus pasus ii’ sugrįžimo dokumentus mes padarome.
Rašyk tuojaus šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway - So. Boston, Mass.
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