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kaltinamasValeFs-
TUVYSTĖJE.

Nevv Yorke paaiškėjo la
bai negražių dalykų apie ku
nigą D. Irvine, kuris savo, 
laiku tenai buvo pagarsėjęs' 
kaipo didžiausis "doros mo- _______
kytojas” ir kovotojas prieš Reikalavo, kad Vilnių atsto- 
kabaretus, kur nemoralybe - -
platinasi.

Šiomis dienomis šitas "tė
velis” norėjo išsiimti New 
Yorke pilietybės popieras, 
bet natūralizacijos biuro 
tardytojas Sturges patarė 

----- - ------- -------------- . jo aplikaciją atmesti, paaiš- 
,Arkansas u- pietų vanduo jau pradėj’o kindamas, jog tyrinėjimas 

ir žmonės pradėjo parodęs, kad kun. Irvine yra

Potvinis užliejo 
Pueblo miestą.

ŽUVO ŠIMTAI ŽMONIŲ, mantą, o kai kurios ir gyvy- 
bes neteko. Lavonai plaukė 
vandeniu kaip malkos. Pri
buvusi milicija pradė
jo juos rinkti ir vežti Į tam 
tyčia paskirtas vietas.”

Tai šitokį pragarą Pueb-

Lavonai plaukioja kaip 
malkos.

Nuo smarkaus lietaus 
pereitą pėtnvčią nepapras
tai patvino Arkansas upė ______
ir užliejo visą Pueblo miestą fo miestas turėjo pergyven- 
Colorados valstijoj. Perei- ti pereita sąvaite iš pėtnv- 
tos subatos telegrama iš čios i subatą. Subatoj po 
Pueblo sakė: x t ’ * ”‘
pės vanduo išsiliejo iš savo slūgti
krantų ir užpylė visą mies
tą. Žuvusių žmonių bus gal 
į 500, o materialiai nuosto
liai viršys $10.000,000. Įvai
riose miesto vietose atidary
ta grabvietės lavonams 
guldyti. Iki subatos pietų 
buvo surinkta jau 150 lavo
nų. Pietų ir rytų miesto šo
nai visai neprieinami. Suba
tos rytą biznio centras sto
vėjo po vandeniu šešias pė
das, taigi augščiau žmogaus 
galvos, bet į vakarą vanduo 
ėmė slūgti ir pradėjo išeiti 
į aikštę baisaus sunaikinimo 
vaizdas.

"Pėtnyčios naktį buvo 
baisi perkūnija ir žaibai už
degė keliolika triobų, kas 
da daugiau padidino regyk
los baisumą. Ugnagesiai jau 
negalėjo pribūti gaisrų ge
sinti, nes sugedo vandens 
įtaisos. Potvinis apvertė 
traukinius su žmonėmis, ir 
tenai vėl daug žmonių buvo 
užmušta ir sužeista.

"Fabrikai pėtnyčioj jau 
nuo pietų pradėjo švilpti, 
perspėdami gyventojus, kad 
artinasi pavojus, ir daug 
žmonių, surinkę kai kuriuos 
savo daiktus, pradėjo bėgti 
į kalnus. Lietus pylė, tar
tum dangus butų praplyšęs. 
Tuojaus mažesni mediniai 
namai pradėjo plaukti van
dens paviršium. Apie 7 va
landą pėtnyčios vakarą dau
gybė žmonių susirinko ant 
didžiųjų tiltų, manydami, 
kad tenai vanduo nepasieks 
jų. Policija su sargais nu
vijo minias, ir neužilgo van
duo pradėjo lietis viršum 
tiltų. Tramvajai sustojo, 
elektros žiburiai užgeso. 
Juodi debesiai apvilko dan
gų ir pasidarė juodžiausia 
naktis, kurią kartas nuo 
karto pertraukdavo tiktai 
žaibai, tartum apipildami 
užnim visą miestą ir jo apie- 
Iinkes. Iš visų pusių girdė
josi vaikų ir moterų klyks
mas; visi šaukėsi pagalbos, 
bet nebuvo kam gelbėt.

"Perkūnas ėmė taip 
griauti, kad žemė drebėjo. 
Tuojaus įvairiose vietose 
pradėjo liepsnoti namai. 
Ugnis apėmė visą Florman 
Paint Co. dirbtuvę, paskui 
persimetė ant stiklo dirbtu
vės, paskui nušlavė du dide
liu garažu ir pagavo medžio 
sandelius. Viskas buvo su
lyginta su žeme.

"Fountain upė, kuri taip 
jat bėga pro Pueblo miestą, 
nunešė visus tiltus, nuplovė 
geležinkelio reles ir išardė 
tramvajų bėgius. Susisiekti 
su kitais miestais nebuvo 
galima nei tramvajais, nei į kurį rems buvusieji Ameri- 
geiežinkeliu, nei telefonu.' kos talkininkai." Todėl Le- 
nei telegrafu. Tūkstančiai vvis ragina rengtis prie ka- 
šeimynų palydėjo visą savo rėš su Japonija.

I vazoki 14 cnvy7i*'jvA m E rue translatioii filcu with the post-master at Boston, Mus., vu Junegyvena, suvažiavo jų atsio m irvd b the Act of Oct»ber e, m
vai ne kokiais savo reika- j 
lais, bet vienu visiems bran- ■ 
giu tikslu—išgauti kuogrei- 
čiausiai Lietuvos Respubli
kai nepriklausomybės pri
pažinimą nuo prezidento 
Hardingo. Jau kiek pirmiau 
Amerikos lietuviai buvo ma
nę įteikti savo peticiją delei 
Lietuvos pripažinimo, ir bu
vo surinkę po ja apie milio- 
ną parašų, bet pirma buvęs 
prezidentas tai delei nesvei
katos, tai delei kitų priežas
čių negalėjo jos priimti; to
dėl dabar, kuomet tapo iš
rinktas naujasis preziden
tas, Amerikos lietuviai pa- 
siskubo tą peticiją įteikti

Talkon jie sau pasikvietė 
ir senovės savo kaimynus 
latvius ir estus, kad kartu 
su jais pakėlus bendrą šauk
smą—tebūnie pripažintos 
nepriklausomos ir Lietuva 
ir Latvija ir Estonija, kaipo 
naujos Pabaltijos pajūrio 
valstybės. Ir ši Amerikos 
Lietuvių surinktoji peticija 
tapo visų susirinkusių ats
tovų, iki 150 žmonių, įnešta 
ir padėta Baltajame Name 
orieš prezidento akis, o pa
rinktieji šeši atstovai da 
žodžiu paaiškino reikalin
gumą pripažinimo.

Visų trijų valstybių var
iu kalbėjo kongresmanas 
Chandler iš New Yorko, iš
dėstydamas visą eilę moty
vų, delei kurių reikėtų tą 
pripažinimą suteikti. Be to, 
delegacijoj dalyvavo sena
torius King ir teisėjas iš 
New Yorko Levy, paeinąs 
iš Lietuvos. Lietuvių dele
gacijai pasisekė perskaityti 
paruoštą pareiškimą delei 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo. Šio adreso aty- 
džiai klausėsi prezidentas 
Hardingas ir valstybės se
kretorius Hughes. Latviai 
ir estai įteikė savo pareiški
mus. Prezidentas Harding, 
išklausęs šiuos reikalavimus 
ir priimdamas peticiją, pa
sakė delegacijai, jog pripa
žinimo klausimas jau yra 
paimtas svarstyti atatinka
mų įstaigų.

Po įteikimo šios peticijos 
lietuvių suvažiavimas turė
jo dar du savo posėdžiu, ku
riuose primta visa eilė nuta
rimų, apie kuriuos bus pra
nešta paskiau.

Čion galima pažymėti, 
jog buvo pasiųstas pasvei
kinimas Lietuvos Steig. Sei
mui, o taip-pat telegrama 
lietuvių delegacijai į Briu
selį, idant drąsiau ir stip
riau gintų Vilnių ir kitas 
lenkų okupuotas dalis. At
vadavimui Vilniaus, nuo 
birželio 14 dienos nutarta 
padaryti aukų rinkimas vi
sose kolonijose, o lygiai ir 
naciu bonų pardavinėjimas. 
Išrinkta komitetas iš penkių 
asmenų — J. Griniaus, J. 
Tarailos, F. Bagočiaus, A 
B. Strimaičio ir J. Sirvydo 
—paskolai prižiūrėti. Paga- 
liaus. nustatyta visiems A- 
merikoje gyvenantiems lie
tuviams $3.00 mokestis Lie
tuvos valstybės reikalams 
per Lietuvių Piliečiu Sąjun
ga. Plačiau apie šiuos ir 

(eile kitų nutarimų bus pra
nešta paskiau, kartu su pas- 
Įkelbimu suvažiavimo proto-

Iš visų kad ir tolymiausių kolo. i
kolonijų, kame tik lietuviai' Liet. Inform. Biuras.

LENKAIS PAIRO.
PALIOKAI NORĖJO PER

SKIRTI LIETUVĄ 
PUSIAU.

vautų žulikovskio delegatai.
Nuo vice-ministerio P.

Klimo iš Briuselio 2 birželio 
atėjo šitokia telegrama: 

"Derybos pertrauktos dėl 
lenkų pastatytos sąlygos, 
kad ly’giomis teisėmis daly
vautų Vilniaus atstovai. 

k v< _ _ _ __  _____ w *x vu. v* Teisės ir politikos žvilgsniu
rinktis atgal i miestą, jies- gvvenęs keturiose valstijose Las nepriimtina ir priešta- 
’__i__•___a_ i__________  • . • . . . . * . nanarv-rauja pačių lenkti padary

toms sutartims ir Tautų Są- 
' jungos nutarimui Paryžiuje. 

vra Mes reikalaujame Suvalkų 
yje_ sutarties vykdymo. Rytoj, 
ne r°d°s, bus jau paskutinis po- 

’augštos ir garbin- sėdis. Byla vėl eis Tautų Są- 
- jungos Tarybom —Klunas.

w__ _____ ____ _ ___  _ . x Tokiu budu betarpiai tarp
vile valdžia paliovė veikus i pagarsėjo apie 5 metai at- į?n.^ ,n’ vedamos
ir atėjusi kariumenė paėmė; gal, kuomet jisai užsidėjęs Briuselyje derybos pairo.

Rodami pastogės, jei da kur su įvairiomis moterimis, ir 
ant kalnelio buvo nesu- jis negalįs būt piliečiu. Tų 
griauti namai Bet štai ne- moterų tardytojas neįvardi- 
dėlioj po pietų vėl užėjo jo, bet sako", kad "jų 
toks lietus, kad, rodos, kas baugiau kaip, keturios,” 
butų didžiausi ežerą ant nos ištekėjusios, kitos 
miesto išvertęs. Ir vėl pa-! bet visos "i 
kilo baisiausis potvinis, ir'gos kilmės." 
vėl šimtai žmonių žuvo. Gi-į Pirmu kartu kun. Irvine

sunaikintą miestą savo kon- barzdą ir usus suorganizavo 
užpuolimą ant kabaretų, 
kur naktimis prie užgesintų 
žiburių būdavo laikomi šo
kiai. Paskui jisai labai ata
kavo Airijos revoliucionie
rių vadą De Valerą, kuomet 
šitas atvažiavo Amerikon, o 
praėjusį balandžio mėnesį 
jisai išvijo iš savo parapiji
nių i. ' 
kad jos 
išpažinties.

Teisėjas Favvcett, atmes
damas jo pilietybės aplika
ciją, pasakė: "šitas žmogus 
yra didžiausis veidmainys 
sakykloj. Pridengęs baž
nyčios rūbais savo piktada
rystes, jisai statėsi žmonių 
akyse šventu.”

trolėn.
Pueblo miestas guli tarp 

Colorados kalnų ir tankiai 
yra vadinamas "Vakarų 
Pittsburgu," nes tai yra di
delis pramonės centras. Te
nai susieina šeši geležinke
liai, tenai randasi milžiniš
kos tirpyklos aukso ir sidab
ro, vario ir cinko, švino ir 
kitų metalų, o taipgi dideli 
plieno fabrikai, vagonų 
dirbtuvės, didelės skerdyk
los ir daugybė kitokios pra
monės įstaigų. Per patį 
miesto vidurį ūžia putoda
ma sraunioji Arkansas upė, 
i kurią iš visu pusių nuo 
kalnų subėga desėtkai ma
žesnių upelių. Todėl ilgiau 
lietui palijus ar sniegui stai
ga pradėjus tirpti, vanduo 
tenai visuomet augštai pa
kildavo, ir yra buvę jau keli 
potviniai, tečiaus tokio bai
saus, kaip šitas, niekas ne
atsimena.

PRANAšAUJA KARŲ 
TARP AMERIKOS IR 

JAPONIJOS.
Buvęs Suvienytų Valstijų 

senatorius James H. Lewis 
savo kalboje Chicagoj pasa
kė: "Suvienytos Valstijos 
šiandien neturi Europoj 
draugų. Europiečiai priima 
musų aukas krauju ir pini
gais, bet jie nenori to nei 
vertinti, nei dėkoti už tai, ir 
jų nuduodamas draugišku
mas, tai tik priedanga jų ne
apykantai linkui Amerikos. 
Rytuose guli Azija. Japoni
ja tenai vos tik pradeda su
prasti savo galybę, ir ji pa
reikalaus, kad Anglija, 
Francija, Belgija ir Italija 
spirtų Ameriką pripažinti 
azijatams pilietybės teises 
Amerikoje. Dėl komercinių 
painumų Azijoj tos valsty
bės nedrįs Japonijos reika
lavimų atmesti. Amerika 
tuo budu pasiliks viena pati 
prieš buvusius savo sąjungi
ninkus, ir Pacifiko vande
nyne turės įvykti bandymai, 
kurie nulems, ar ji bus pir
maeilė pasaulio valstybė, ar 
susmuks po smūgiais aziato,

Spėjama, jog Tautų Sąjun
ga vėl turės užsiimti musų 
ginčais su lenkais, jeigu 
tik neprisieis tie ginčai iš- 
naujo rišti kovos lauke.

Kaip žinoma, musų dele
gacija jau iš pat pradžios 
buvo pastačius reikalavimą, 
kad lenkai pildytų Suvalkų 
sutarti, ant kurios jie 7 spa- 

mokyklų 8 mokytojas, !'« Y™ pasirasę, ir pasisakę, 
neatliko velykinės1 tollau Vareno^Bastunij 

-Solų-Svenciomų unijos jie 
■neisią, iki galutinai nebus 
išrišti visi ginčai. Bet ant 
rytojaus po šitos sutarties 
padarymo lenkai padarė už
puolimą ir užgrobė Vilnių. 
Todėl visų pirma dabar ir 

Į buvo reikalaujama, kad len
kai išsineštų už tos linijos. 
Lenkai nenorėjo to klausyti 
ir derybos ėjo toliau. Lietu
vių delegacija padarė visą 
sutarties projektą delei Vil
niaus atgavimo, kad tik už
baigus laimingai derybas, 
tečiaus lenkų apetitas dery
bose pradėjo vis labiau aug
ti. Rodos, p. Hymans bus 
juos pakurstęs.

Ir štai, lenkai pareikala
vo, kad prie šių derybų butų

j

TRUMPOS TELEGRAMOS
Iš Londono pranešama, 

kad Anglija dabar pergyve
na aršiausi pramonės krizį, 
kokį ji yra kada nors savo 
istorijoj turėjusi. Angliaka
sių streikas tęsiasi jau 11-tą 
sąvaitę ir jo pabaigos da ne
simato. Fabrikams ir gele
žinkeliams stinga anglių ir 

priimti lygiomis teisėmis su 
visos Lietuvos atstovais dar 
ir Vilniaus atstovai, kuriuos 
prisiųstų Želigovskis. Tokiu 
budu jau pačias derybas be
vedant, lenkai panorėjo per-

daug jų jau sustojo.

Clevelande atsidarė žydų 
zionistų suvažiavimas. Kilo 
didelės peštynės sulyg to. 
kaip sukelti ir kontroliuoti: 
$100,000,000 fondą Palesti-'skirti Lietuvą į dvi dalis, 
nai atstatyti. būtent į Vilniaus Lietuvą,

------------ kurią apgaulingai yra užė-
Meksikoje pereitą nedėl- męs Želigovskis, ir į Kauno 

dienį tapo sušaudytas gene- Lietuvą.
rolas Fernando Vizcaino dėl į Suprantama, musų dele- 
kurstymo revoliucijos prieš gacija ant tokių pasiūlymų 
dabartinę Meksikos valdžią, tegalėjo pasakyti vieną: 

------------ iprošepanai, pildykite Suval- 
Suvienvtų Valstijų Gele-! kų sutartį ir išeikite iš Vil- 

žinkeliu Darbo Valdyba nu-;niaus.
— J * ! T- 1 1 — 5tarė nuo 1 liepos numušti 

geležinkelių darbininkams 
5400,000,000 aĮgos metams.

Pereitą subatą anglų ka
rės teisino nuosprendžiu Ai
rijoj buvo sušaudytas airių 
revoliucionierius Thomas 
Keane.

i

f
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Maskva protestuoja prieš

"ELTOS" ŽINIOS.
Susinėsimas su Rusija.

Paštų, Telegrafų ir Tele
fonų Valdybos pranešimu, 
nuo gegužės 2 d. š. m. visose 
pašto-telegrafų įstaigose 
bus priiminėjama paprasta 
ir apdrausta korespondenci- j 
ja išsiuntimui į Rusiją, o 
taip pat ir išduodama gauta .
tokia pat korespondencija iš į V ce. _ s 
Rusijos.

Svarstė linų klausimą.
Gegužės 3 d. ministerių 

kabinete įvyko Finansų Pre
kybos ir Pramonės Tarybos 
posėdis, kuriame buvo svar
stoma generolo Odry pasiū
lymas tartis su Klaipėdos 
kraštu ekonominiais klausi
mais. Taryba principaliai 
išsireiškė, kad reikia tartis 
ir, jei tik klaipėdiškiai pa
siūlys tinkamų sąlygų, da
ryti su jais sutartį.

Praeitame Tarybos posė
dyje (balandžio 26 d.) .buvo 
rišamas linų supirkinėjimo 
ir eksportavimo klausimas. 
Prieita prie bendro nusista
tymo, kad dabar negalima 
leisti linų laisvos prekybos, 
nes tas blogai atsilieptų į li
nų gaminimą ir jų kainas; 
taip pat neparanku butų ir 
pačiai valdžiai užsiimti linų 
supirkinėjimu ir eksporta
vimu. Vienu balsu nutarta, 
kad valdžia pasiliktų sau li
nų supirkinėjimo ir ekspor
tavimo monopoliją.

Delei šventadienių užlaiky
mo.

Plungės krikščionių de
mokratų partijos skyrius sa
vo visuotiname susirinkime 
balandžio 24 dieną vienu 
balsu nusprendė:

1) Reikalauti iš miesto 
valdybos uždaryti
traktierius šventadieniais.

2) Šventadieniais sumos 
metu uždrausti "bagama- 
zams" prekiauti.

visus

3) Atlaidų dienomis paša- 
tinti prekymečius.

4) Sodžiuose uždrausti 
'engti "vakariuškas."

5) Uždrausti šventadie
niais vežioti prekes ir kitus 
krovinius.

SAKO. JIE REMIĄ 
KONTR-REVOLIUCIJĄ.

Pienuoją iškelti tenai Vran- 
gelio armiją ir pradėti nau
ją užpuolimą ant Sovietų 

Rusijos.
i Londono žiniomis, sovietų 
užsienio reikalų komisaras 
_______ ; nusiuntęs Angli- 

į jos ir Francuzijos valdžioms 
protestą prieš japonų elgi
mąsi Vladivostoke.

Kaip žinia, Vladivostoką 
užėmė anądien bolševikų 
priešai, čičerinas sako, kad 
japonai dabar suorganizavo 
Vladivostoke "baltąją val
džią” ir ruošiasi nugabenti 
tenai buvusią Vrangelio ar
miją, kurią dabar aliantai 
maitina Turkijoj.

To visa tikslas esąs suvie
nyti VrangeĮi su generolų 
Semionovo ir Kapelio armi
jų liekanomis ir pradėti 
naują įsiveržimą Sibiran 
tais pačiais keliais, kuriais 
ėjo nabašninkas Kolčakas.

Šiomis dienomis bolševikų 
priešai užėmė jau ir Omską, 
buvusią Kolčako sostinę; 
bolševikų raudonoji armija 
pasitraukė iš tenai Tobolsko 
linkui.

Bolševikų laikraščiai sa
ko, kad Vladivostoko nuota
kiai esą surišti su Rusijos 
inteligentijos judėjimu.

RUSŲ NUSISTATYMAS 
VILNIAUS KLAUSIMU.
Sovietų Rusų . užsienių 

reikalų komisaras čičerinas 
iteikė Sovietų Rusų atstovui 
Lietuvoje šio turinio notą:

Prašau pranešti Lietuvos 
vyriausybei, kad nei Rygos 
sutarty, nei kuriam kitam 
akte, nei tarp Rusijos ir 
Lenkijos, nei tarp Rusijos ir 
kurios nors kitos valstybės 
nėra nei vieno slapto ar ne- 

• punkto, priešingo 
Lietuvai ar gręsiančio jai 

l kokiu nors pavojum. Tik
rinimai, buk Sovietų Rusų 
vyriausybė slapta sutartimi 
arba slaptu straipsniu pasi
žadėjo laikytis neutraliai, 
jei Lenkija pultu Lietuvą, 
yra grynas išmislas. Tokios 
sutarties Sovietų Rusų vy-

Ir derybos užsibaigė ly
giai ant to punkto, kur jos 
prasidėjo.

Liet. Inform. Biuras.
KĄ NUVEIKĖ WASH 

INGTONO SUVAŽIAVI
MAS.

Amerikos lietuvių gyveni
mo istorijon tapo įrašytas 
naujas skaitytinas ir neuž-Silezijoj vis da neramu.

Aliantai pareikalavo, kad i mirštinas lapas su antgalviu 
*■ "Amerikos Lietuvių Suva-vokiečių apsigynimo organi

zacija butų paleista. Bet vo- žiavimas Washingtone ge 
kiečiai neklauso, nes lenkai gūžės 30 ir 31 dd., 1921 m.” 
vis ginkluojasi ir vis užpuo
la gyventojus.

Vidunas Telšiuose.
Balandžio 22 dieną sugrį- Į riausybė nepadarė, tokio 

žo į Telšius Vidunas. Telšių ■straipsnio nėra nei vienoj 
gimnazija jį iškilmingai pri- padaryto j sutarty. Prie šio 

reikia pridėti, jog Rygos su
tartis nei kiek nenaikina 
Maskvos Rusų-Lietuvių 
1920 m. birželio 12 d. sutar
ties. Rygos sutartis su len
kais, tik sako, kad Vilniaus 
klausimas turi būti išrištas 
tarp pačios Lietuves ir Len
kijos. Tas nei kiek neprieš
tarauja rusų-lietuvių sutar
čiai, kuri ir po Rygos sutar
ties pasirašymo pasilieka 

' pilnoj galėt Lietuvos res- 
Į publikai priklauso suverene 
Vilniaus valdžia, kurią jai 
perdavė Sovietų Rusų Res
publika. jei pati Lietuvos 

j Respublika nenutars per
duoti tą suverene valdžią 
knkų respublikai. ("Elta.”)

ėmė. Tą dieną vainikais pa
puoštoj gimnazijos salėj Vi- 
dunas laikė savo pirmą kal
bą. Jai pasibaigus, padary
ta ekskursija j Dirkštelių 
mišką. Diena buvo graži, 
gimnazijos mokytojai ir mo
kiniai linksminosi.

Vidunas turi vyresnėse 
klesose keletą pamokų: filo- 
sofijos-prichologijos ir lie
tuvių kalbos. Tam tikromis 
valandomis atsakinėja į mo
kinių klausimus. Be to, mo
kina jis chorą dainų ir gies
mių.

Balandžio 30 dieną, eks
kursijos metu, miške pasa
kojo apie Sokratą ir aiškino 
jo mokslą.
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REAKCIJA.
Šiame „Keleivio” nume

ryje perspausdinam iš "So
cialdemokrato” straipsnį 
apie tai, kaip buvo švenčia
ma Pirma Gegužės Lietuvo
je. Susirinkimai buvo ardo
mi, darbininkai areštuoja
mi ir mušami lygiai taip, 
kaip caro viešpatavimo lai
kais. Ir krikščionių' valdžia 
neleidžia visko pilnai apra
šyti, nes visas straipsnis 
cenzūros išbraukytas.

Artinanties dabar savi
valdybių rinkimams, reak
cija da labiau pradėjo šėlti. 
Štai, „Lietuvos Ūkininkas” 
rašo:

"Krikščionys demokratai, 
'žemdirbiai’ ir dvarininkai jau 
smarkiai ruošiasi prie rinki
mų dienos. Kunigai vietoj 
Dievo žodžio sakyklose jau 
keikia, perkūnus leidžia ant 
Valstiečių Sąjungos narių, 
milicija ir apskričių viršinin
kai visokiais budais trukdo 
Valstiečių Sąjungos susirinki
mus. priskaitvdami juos prie 
bolševikų.”
Jeigu klerikalų valdžia ši

taip persekioja 
Sąjungą, tai ką 
apie kairesnes 
jas!

Areštuodami
zuodami kitų partijų žmo
nes, klerikalai rinkimus gal 
ir laimės, bet užtai jie daug 
pralaimės iš kitos pusės ■ jie 
neteks Amerikos lietuvių 
paramos, štai, Lietuvių So
cialistų Sąjunga jau pareis-! 
kė, kad antrai Lietuvos pas
kolai Amerikos lietuviai 
darbininkai neduotų nei 
cento. Waterburio Progre
syvių Draugijų Sanryšis, 
kuris atstovauja keliolika 
organizacijų su 5,0(M) narių 
ir kuris iki šiol gausiai Lie
tuvos valdžią rėmė, dabar 
pakėlė prieš ją protestą. 
Net „Tėvynė” Nr. 22 klau
sia savo vienminčių:

"kam jus savo žmones lai
kote Lietuvos valdžios viršū
nėse ir ką tie jus žmonės vei
kia ministerijoje sėdėdami, 
jei jie nemato, kaip juoduo- 
sios jėgos ir jus veikimą 
smaugia ir visą progresyvi 
IJetuvos judėjimą terorizuo
ja? Kam tat leidžiate save 
vardu dangstytis reakcijos 
juodosioms jėgoms?”
Reikia neužmiršti, 

iki šiol Lietuva laikėsi 
giausia amerikiečių 
gaiš. Amerikiečiai sudėjo 
jai kelis šimtus tūkstančių 
doleriu aukų ir išpirko už 
kelis milionus dolerių bonų 
Jeigu ne amerikiečių dole
riai, krikščionių demokratų 
valdininkai tankiai ir algų 
nebūtų turėję kur gaut. Bet 
tos paramos jie gali laba: 
greitai netekti. Jiems ne
aukaus netik ta visuomenės 
dalis, kuri pritaria socialis
tams, bet ir ta, kuri eina sv 
tautininkų sriove.

Valstiečių 
jau kalbėti 
organizaci-

ir terori-

kad 
dau- 
pini-

PATARIA PULTI DAR
BININKUS.

šiomis dienomis N e v.
Yorke buvo fabrikantų są- 

. jungos suvažiavimas, ku? 
svanbiausis klausimas buvo: 
kaip sėkmingiau kovoti sv 
darbininkais?

Sąjungos komitetas pra: 
monei gerint savo raporte 
ragina fabrikantus pradėti 
ant darbininkų organizaci
jų užpuolimą, nes kitaip 
darbininkai užvaldysią pra
monę.

Raportas sako: ;
"Darbininkų vadai visai 

neslepia savo pasiryžimo pa 
imti į savo rankas šios šalies 
pramonę ir pagrobti politinę 
valdžią.

"Šitos sąjungos
reiga yra kovoti prieš jų šie- 

I
t

kius, kurie yra priešingi vi- 
suomenės reikalams, ir todėl 
sąjunga turi jiems priešintis. 
Bet 'apsigynimo kova, tai 
pralaimėta kova.’ Sąjunga 
privalo stoti prieš juos drąsiai 
ir parodyti visuomenei, kad 
mažuma stengiasi užvaldyti j 
pramonę ir valstybę.”
Toliaus šitų pelnagrobių 

komiteto raportas nurodo, 
kad pereitais metais unijos 
išleido $1,377,204 administ
racijai, politikai ir strei
kams. Plutokratai negali to 
dovanoti. Bet užmiršta tie 
akyplėšos, kad jie vieno tik 
savo Hardingo rinkimų agi
tacijai išleido $2,000,000.

KVAILAS ĮSTATYMAS.
"Boston American” gerai 

kritikuoja tą kvailą įstaty
mą, kuris neįleidžiai i šią sa
li nemokančių skaityt atei
vių. Girdi:

"žiopliausis ir netik ia usis 
imigracijos Įstatymuose daly
kas yra raštiškas bandymas. 
Jis Įleidžia profesionali apga
viką, nes tas moka pasirašyti 
savo ir svetimą vardą; bet jis 
grąžina atgal čielas šeimynas 
vien dėlto, kad tėvas, kuris 
važiavo čionai dirbti naudingą 
darbą ant ūkės ir padėt mai
tinti pasauli, yra beraštis.

"Anądien atvažiavo į šią ša
lį tris italės seseris. Dvi mokė
jo skaityt, trečia nemokėjo, 
nes turėjo dirbti, kuomet anos 
dvi ėjo mokyklon. Ir vien dėl
to ją atskyrė nuo dviejų sese
rų ir sugrąžino atgal. Ar gali 
šitaip daryti šalis, kuri vadina 
save civilizuota?

"Lincoln’o motina buvo be
raštė moteris? Ar išmintinga 
butų buvus ją ištremti?

"Prezidentas Hardingas la
bai myli savo seserį, kuri vi
są savo gyvenimą yra pašven- 
tus mokyti viešose -mokyklose 
vaikus.

"Ji galėtų jam pasakyti, 
kad viešose mokyklose nėra 
pavvzdingesnių vaikų, kaip Į 
tie, kurių tėvai yra beraščiai 
ateiviai. Jiems stinga knygų 
mokslo, bet pas juos yra AM
BICIJOS perplaukti platųjį 
vandenyną ir išauklėti čia vai
kus.

"AMBICIJA yra reikalin- 
giausis daiktas čios šalies gy
ventojams. Skaitymo ir rašy
mo išmokys musų viešos mo
kyklos. Kvailiausia yra tas. 
kad tuo įstatymu norima 'ne
įsileisti kriminalistų.’ Tuo tar
pu tikrieji kriminalistai, pra- 
silakę Rusijos didkunigaikš- 
čiai, Anglijos ir kitų šalių ba- 
jorpalaikiai, kurie atvažiuoja 
čionai jieškot sau turtų,—jie 
skaityt ir rašyt moka visi.”

ris aštriai kovodamas su val
džia padėjo pamatą Anglijos 
didumui.

"Kossuth, Voltaire. Gari
baldi ir tūkstantis jiems pana
šių, vis tai dideli istorijoj 
žmonės, 1 
mai drąsos ir energijas pakel
ti kovą už geresnę valdžią.

"Mes turime gerą valdžią, 
palyginus ją su kai kuriomis 
kitomis. Bet kitos šalįs, pa
vyzdžiui Šveicarija, turi da 
geresnę valdžios formą, negu 
mes.

"Stagnacija (apsistojimas)

sidgs su suokalbininkais kaip tai buvo kunigo, beveik vys 
Įstatymai reikalauja.” f ’ * ________2
Rodos, dabar jau nereikė- kunigai tokį išgamos 

tų socialistų laikraščiams ir
j « ------ c-------------------

lai kunigų darbų, kurie aiš- 
___ _  ♦_  • 1 1 % • •

ras negali būti neliečiamas, 'LŠŠ.'fMdomasas* Komitetas 
jisai yra toks pat žmogus, su Į 
zisomis r—“ 
mis, kaip ir kiti, dėlto apie 
iunigo gerus ir negerus dar
ius taip pat be nuodėmės 
ralima kalbėti, kaip ir apie 
dekvieno žmogaus.

Nejaugi negalima kalbėti , 
apie kunigų sugyvenimą su 
raspadinėmis? Pavyzdžiui, 
trgi negalima aprašyti, kaip 
prieš karą Gražiškių (Vil
kaviškio apsk.) parapijonys 
jeveik visus metus kovojo ir 
rūpinosi, kaip atskirti kabo
tą nuo jo gaspadinės, kuri 
buvo parėmusi jau visas kle
bono teises. Tiktai su pagal
ba policijos pasisekė gaspa- 
dinę nuo klebono atskirti.

Nejaugi negalima kalbėti 
apie Panemunės kleboną ir 
St. Seimo vicepirmininką J. 
Staugaitį, kuris nenori būti ______ _ Aau
lygiu su visais piliečiu ir pa- demokratinėj Lietuvos res- 
sinaudodamas Steig. Seimo publikoj kuomažiausia tei- 
nario neliečiamybe atsisakė siu ir žmoniško gyvenimo 
vesti arklius mobilizacijai ir , ’’ 
atsisakė mokėti uądėtą pa
baudą?

Ar maža yra ir daugiau I kuriV savąjį viešpataiimą

rija, j<« darbininkai ir var- 
apie kuriuos negalima butu ^nn^ieJ1 valstieciai- 
nerašyti? Kas tokius darbus Lietuvos valdžia, demago-, . - , „
norėtų paslėpti, norėtų juos gingaja klerikalų ir liaudi-; siuntė Lietuvos Atstoyyliei 
užtylėti, ^aikštėn neiškelti, ninku politika atsiremda-1stoki atsakymą: 
tasai ištikro papildytų sun- ma, davė pakankamai įrody-, 
kią nuodėmę. mų, kad Amerikos lietuvių

., .... . . , 1 .. darbininku paramos ji nėraAs tikiuosi, kad laikras- 
čiai nenusigąs kunigo Ma* 
iiausko bauginimų ir kaip 
skelbė, taip ir toliau skelbs 
visus nedorus darbus, nepai
sydami, kas juos^adarė: 
kunigas, valdininkas ar pa
prastas žmogelis.

Taip pat nenusigąs ir dori kio legionais užbaigtas. Su 
žmonės, nes jų sąžinė gryna svetimaisiais puolikais Lie- 
ir jei kunigai savo teise iš- tuvos valdžia galėjo susitar- 
naudoti išpažintį ir žmogaus 
dorą ir gryną tikėjimą per- 
toli nueis ir uoliai vartos, . . ■» - --

vertimų daryt, bet kol kas
mumijoj : njeĮ-0 apje įai negirdėt, 

nes turėjo pakanka-Į _____

yra blogas dalykas, vistiek ar 
ji bus prūde, kraujuose. prote, 
ar valdžioje. j

"Visiška stagnacija, pilnas 
pasitenkinimas dalykais ’taip 
kaip jie yra,’ tai didžiausis| 
pavojus valstybei.

"Vištide kaip daiktas nebū
tų geras, išmintingas žmogus 
visuomet nori jį gerint. Valtis 
būro geresnis daiktas negu 
apskritas rąstas, kurį žmogus 
apžergęs turėdavo irtis. Bet 
buorių laivas yra geresnis ne
gu valtis, o garlaivis geresnis 
da už buorių laivą, gi orlaivis 
geriausis už juos visus.

PATARIA ŠAUKT SUVA
ŽIAVIMĄ.

Waterburio Progresyvių 
Draugijų San ryšis pakėlė 
klausimą, ar nevertėtų su 
šaukti apie rudenį pažangių 
musų organizacijų ir veikė
jų suvažiavimą. Tikslas— 
suvienyti progiesyves mu
sų visuomenės spėkas, kad 
butų galima tikslingiau 
remti Lietuvos žmones, ar
ba kovoti su savo priešais.

Keldami šitą klausimą, 
kviečia veikėjus išreikšti sa
vo nuomonę per spaudą.

i

Ar toli važiuos?
Kunigai ir klerikalai, 

"Vienybės” ir kun. Maliaus- 
ko vadovaujami, jau prade
da vis aukštyn ir aukštyn 
savo galvą kelti ir pradeda _• - 1 • » k 
kovą su neapkenčiamais jų 
"laisvamaniais ir socialis-

; tais” ir jų raštais.
Kunigas Maliauskas „Vie

nybės” Nr. 16 rašo, kad 
žmonių, kurie;skaitvti laisvamaniškus ir 
,rsocialistiškus raštus esanti 

tokia pat Sunki nuodėmė, 
kaip paleistuvystė ir žmog
žudystė, ir dėlto kimigai to
kiems žmonėms neturi duo
ti nuodėmių atleidimo. Ka
dangi šitų raštų skaitytojai 

.toki darbą nelaiko nuodėme 
, ir dėlto per išpažintį nepasi
sako, kad skaito, tai kunigas 
Maliauskas įsako visiems 
kunigams per išpažintį pa- 

j klausti kiekvieną žmogų, ar 
; jisai skaito ar ne laisvama
nių ir socialistų laikraščius

I
''žmonės priėjo nuo apskri- )is smarkesn^ ir smarkesnę

to rasto iki oru lakstomos ma
šinos dėlto, kad esamais daly
kais jie buvo visuomet nepa- 
teakmti.” į

Bet yra f ‘ „ Z___
myli senovę ir nori taip gy
venti, kaip jų tėvai gyveno. 
Jie patenkinti tuo, ką jie 
turi, ir jokių pagerinimų ne
daro. Tokie žmonės da ir 
šiandien tebėra laukiniai, 
arba atsilikę labai toli nuo I 
civilizacijos. Tai vis tokios 
tautos, kur daugiausia yra 
įsigalėjęs tikėjimas ir dva- 
siškija.

uu uuvu Kunigu, ueveiK vys- . v • > 1 a -v • • ■
kupo,darbae?irvfeisuvai-Nei cento Lietuvos valdžiai! lfrine Iriininroi ♦aH

REMKIME SAVO DRAU- l^i du ryškiausi paveiks- GUg tlETl VOJE.
««««« rvv<i .»_ .... - -

kiaušiai parodo, kad kuni- Tokį pranešimą paskelbė 
ras negali būti neliečiamas ‘ 1 ««

Lietuves Klausimu.
gegužės 24 

d., LSS. Pildomasai Komite
tas nutarė paskelbti į drau
gus sąjungiečius ir visus 
pažangius Amerikos lietu
vius darbininkus šitokį at
sišaukimą:

Dabar, kada musų drau
gai Lietuvoj, socialdemo
kratai, ruošiasi prie savival
dybių rinkimo, jiems tenka 
ne tik su klerikalų-liaudi- 
ninkų partijų, bet ir Lietu
vos vaidž. jėgomis grumtis. 
Lietuvos valdžia dar ir šian-' 
dien nėra pašalinus karo 
stovį.Pasiteisindama neva 
tuo, kad jai reikia nuo išori
nio priešo gintis, toji val
džia tikrenybėje tik socialis
tinį ir profesinį Lietuvos 
darbininkų judėjimą puola.

Ji daro visą, ką gali, kad
% . • — . — -

žmogaus silpnybė- o_vn 
ir kiti, dėlto anie > **^y’

mus. Jie musų paramos rei
kalingi. Nemažai esame 
jiems padėję. Padėkime ir 
dabar. Kur ir kaip galėdami, 
ruoškime susirinkimus, rin
kime aukas ir kuogreičiau- 
sia siųsk ime jas Lietuvos 
Soc.-Dem. Rėmimo Fondą n. 
Iš čia jos telegrafu bus pa
siųstos į Lietuvą.

Draugai, laiko yra ne
daug. Darykime visa, kad 
tinkamu budu jį sunaudo
jus. Remkime savo klesos 
draugti judėjimą Lietuvoj.

L.S.S Pildomas Komitetas. 
Chicago, III., geg. 24, 1921.

P. S. — Siųsdami aukas,
čekius rašykite Liet. S.-D. 
Rėmimo Fondo išdininko, d. 
St Michelsono, vardu, laiš
kus gi adresuokite taip: M r. 
J. Yuknis, 2918 So. Union 
avė., Chicago, III.

L.S.S. atsisakė dalyvauti 
„Antrajame Amerikos lietu

vių suvažiavime.”
LSS. Pildctnasai Komite

tas gavo nuo Lietuvos atsto
vybės pakvietimą, kad Lie-I- u- X -1 .   .. p**^vieunią, Kau ixie-gahmybių turėtų kaip tik tuvių Socialistų Sąjunga 

tie visuomenės sluogsniai,;oficialiai dalyvautu antra- 
kunų vardu ji kalba ir ant1 - * ~ -____ •• • v . • me Amerikos Lietuvių su

važiavime. Gegužės 24 įvy-

Pasitarus dėl to kvietimo, 
P. K-tas nutarė, kad LSS. 
nedalyvaus, ir geg. 25 pa- 

_____j. - -r • . - -

maža vra ir nauffiau -----* ’ —’H"“*’“*** važiavime. Gegužės 24 įvy-
darhn daryliu lai — Lietuvos demokra-, ko Pild. Komiteto posėdis,yunigų, darbų darbelių, ku- r..o

apie kuriuos negalima butu valstiečiai.
O TT i 1 • a « * ▼ • j

Liet. Atstovybei Amerikoje, 
Washington, D. C.

I Gerbiamieji:
Tamstų pakvietimą daly- 

! vauti antrame Amerikos lie
tuvių suvažiavime, kuris tu- 

• rėš įvykti gegužės 30 d. 
Washingtone. gavome. LSS. 
Pildomasai, Komitetas savo 
posėdy, gegužės 24 d. nutarė 
Tamstoms pranešti, kad:x

1. Pakvietimas gauta vė-

verta. — Amerikos lietuviai 
darbininkai rėmė Lietuvos 
karą . prieš Želigovskį ir jo 
vedamas lenkų dvarininkų 
gaujas. Jie šaukė protesto 
susirinkimus, ruošė demon
stracijas ir dėjo pinigus, 
šiandien karas su Želigovs- V • V • • “

1 
svetimaisiais puolikais Lie-

CR-iHNA SPAUDOS
LAISVĘ.

Naujas &ivienyy Valsti-. suprasti "Lietuvos
ju pašto Virsmmkas Hays ūkininką”, te
paskelbė visai kitokį nusis':^.. —- 
tatymą radikalės spaudos gų laikraščius). Kadan- 
klausnnu negu tas, kūno išpažinti žmogus turi
laikėsi Wilsono adnumstra-^įyt teisybę, tai kunigas 
clIa- tol neduos atleidimo, kol ta-

Pirma buvęs pašto virsi- sai doras žmogelis nenorė- 
ninkas Burleson, artimas damas meluoti ir norėdamas _____ v ,—,, — -*;tų orga
Wilsono sėbras, buvo biau- prieš Dievą nenusidėti, atsi- bažnyčiai labai blogų vaisių, taikoma karo stovis; tik į ją klausti, 
rus žmogus ir didelis reakci- sakys nuo "Lietuvos Ukinin- pagvvensime I kroininmo mlr+nc
ninkas. Wilsonas buvo su- ko” ar kito nekuniginio laik- 
teikęs jam nepažaboto auto- raščio skaitymo, 
krato sauvalę, ir jis vargino Kaip seniau, taip ir dabar 
I»žangią spaudą visokiais kunigai nori prisidengti 
budais. Svetimtaučių laik- šventu Dievo vardu ir dary- 
raščius, išskyrus tik atžaga- tį visokiu nedorybių. Ka
reivių organus, jis privertė dangi jisai, kunigas, Dievo 
daryti kiekvieno numerio u .................
vertimus anglų kalboje; an- d;1_ 1L _ > • - —

"Socialdemokra-
„Lietuvą” ir kitus ne

-----------—w

lokai, todėl atatinkamų tuo 
žingsnių daryti toji valdžia negalima: tais reikalais LSS 

yra paskelbusi piktą gink- Pildomasai Komitetas turė- 
tad reikia laukti katalikų luotą karą. Tik jai šiandien i tų organizacijos narių atsi- 
bažnvčiai labai blogu vaisiu I taikoma karo stovis • tik

kreipiama piktas begėdin- * 2. Amerikos lietuvių so

ti ir susitarė. Bet Lietuvos klanam,, demokratijai’ t**" -*-1J” iKJaus”nu

Pagyvensime, pamatysime,______ , r____.....................r—r Z. Amerikos lietuvių so- Dabar jau žmonės gerokai gas valdininkų savivaliavi-. Ralistai nekartų yra pasisa* 
susipratę ir taip lengvai ne- mas. Tik Lietuvos demokratę u£ Lietuvos nepriklauso- 
siduos vedžioti už nosies........................ darbininkai ir var- mybę, tik jų nusistatymas

"Vien „ Skaitvtoias tingieji valstiečiai—be ato- delei tos nepriklausomybės r’TU+ ttv”/ ’ dainos Dersekioiaiha ir • ............... *dairos persekiojarha u* Įsigijimo ir jos išlaikymo 
trempiama. # , J skiriasi nuo to, kokį kitos

Tie kilnus obalsiai, tasai musų visuomenės srovės tu- 
demokratumas, kurį oficia-
lioji Lietuva skelbia, yra i 3 Proponuojamasai suva- 

j 1---- gavimas, kaip matyt iš Ta-
tmistų pridėto ilgesnio rašto, 

___ -- 1 . - . . --------tikslo svarstyti ir to- sidarbuojant, tampa apar- gia. Didysis pasaulio karas kjus klausimus, kurie mums 
dvtns tari iŠ tz>____________ I Ir. iwiria; yra nesvarstytini. Paskolos

lietuviams, klausimu LSS. nusistatymas 
bet kartu viso pasaulio dar- Tamstoms jau žinomas: ak- 
bininkams davė pakanka- tyviai dalyvauti jos sukėli
mai įrodymų, jogei tos rų- rrte musų organizacija, delei 
sies demokratija yra tik ap- daugelio priežasčių, negali, 
eavystė. Tai jų demokratija. Į Tad> visa tai turint ome- 

Tokiai demokratijai mes ny, LSS. Pildomasai Komi
tetas nutaria, kad Tamstų 
proponuojamaim suvažiavi
me Lietuvių Socialistų Są- 

-e-- juTigū iičvušiiyvauB.
tesiekiame ir dėl jos kovoja-. §u pagarba

. I Už LSS. Pild. Komitetą 
Draugai !^ Lietuvos vai- st. Strazdas. Sekretorius.

C’Liet. Uk.„)

tarnas, tai jisai gali ką noi? CLskvfM Pactaknc
, , ,, , . -------- darvti, bet apie tai nieks ne- JUiljUljM lOUlAfc. įjoji Lietuva skelbia, yra;glų kalba leidžiamiems laik-gan kalbėti, nieko daryti, ------- -— niekas daugiau, kaip skrais-<

raščiams jis atėmė teisę nes tai girdi esanti nuode- Kuomet socialistų organi- tė, kuria jos valdžia savo re-) 
naudotis antra ja pašto kle- tokia pat, kaip žmogžu- ) racijos, provokatoriams be- aktinguosius siekimus den- 
sa, dėjo pabaudas ir tt. dvstė ar paleistuvystė. {sidarbuojant, tampa apar- gią. Didysis pasaulio karas

Dabartinis ri pašto virsi- Na, o kunige Maliauske,' dytos, tai iš to džiaugiasi vi- ir įvykiai jam užsibaigus ne-' 
ninkas pasakė, kad įstatv- ar Pats nežinai, kad ir kuni (si vyčiai, davatkos, kunigai tik Amerikos lietuviams, 

i—-- -------- ~ —-- ’ ’ *•’mas, kuris gvarantuoja gy tarpe atsiranda žmogžu-1 .r visi kiti atbulo proto su
spaudęs laisve, „turi but:^ paleistuvių, vagių ir,tvėrimai. Dabar prie to at- 
uoliai pildomas.’’ Preziden- net šventvagių. Ar kumgas bulaprocių . internacionalo 
tjts cshs tos nuo- -^Islisuskas pamiršo atsiti*! prisideda da ir komunistą).____ a a * k ’ *--- v • 

!priešingos valdžiai spaudos -^-f^cocliu Čenstakave, kuris Ji netnvoja is džiaugsmo, lupiai uenioKranjai mes 
vra "juokingas.” Jeigu vai-paleistuvystės užmušė kad Lietuvių Socialistų Są- netikime. Tokia demokrati- 
džia nagali laikraščio pakęs* apiplėšė Čenstaka-, junga neturi 1,000 narių, ir ja mums svetima. Mes tik

KAS VALSTYBEI BLOGA
__  x__________— — . m. ** aa vaaa VMJ •Yra žmonių, kurie mano, j monės kad toks kamavimas su kunigu vienuoliu į Tik pasižiūrėkit į „Laisvę!”

:ad bloga yra valstybei,'—A---- 1 * ”
tuomet žmonės nepatenkin- 
.i savo valdžia ir nuolatos-------„ag-o HuarasciopaKęs-vensuma-junga neturi i,wu narių, ir ja mums svetima. Mes tik ą kritikuoja ir reikalauja Iti tai ji turi visai ji už-vos stebuklingą paveikslą, j dar daugiau ji džiaugiasi vieną demokratiją težinome 
lagerinimų.-----------------------(drausti n k>i<m • Ar ir anie toki Icnnioa ni^rn t 00

Bet Arthur Brisbane, vie
las žymiausių Amerikos lai
kraštininkų, yra kaip tik 
iriešingos nuomonės. Jis 
•aso:

"Bloga valstybei yra ne tuo
met, kai saujalė žmonių nori 
pakeisti valdžią, bet tuomet, 
kai milžiniška didžiuma yra 
patenkinta esamaja valdžia.”
Jis, žinoma, kalba apie ma jis ėjo .ri__ x_ j i • - -

Ižius ima iš Amerikos isto
rijos. Sako:

, v *. * - —c-j — —j _ . ——------- ne Ajiemviu JSocdrausti,’o jeigu ne, tai jis: Ar ir apie tokį kunigą nieko pranašaudama, kad LSS. —darbe demokratiją. Jos j’unga nedalyvaus 
turįs naudotis tokiomis pat negalima kalbėti ir rašyti,; niekad neturės 1,000 narių. tespviani0 ’»• 
teisėmis, kaip ir atžagarei-‘ar ir čia yra taip pat sunki) Lai bus ir taip, bet kokią me.
vių organai. .Ir ne pašto da- nuodėmė? Turbut jie skelbi-.naudą išto turės „Laisvė”9 Draugai^ Lietuvos vai- g;
lykas laikraščius cenzuruo-. ma kunigo Macocho darbų Į Kogi taip džiaugtis? Ar dėl džia ir vėl ruošiasi prašyt.1 _____ '"
ta. T^m vra teisinas. laiko nuodėme, nes kunigi- socialistų jus negalit kelti pas Amerikos lietuvius dar-

‘ „ ... niai laikraščiai to neskelbia "r-r-revoliucijos? Go ahead! bininkus pinigų. Atsakyki*. Lenkai uždarė lietuviųLiberator yra sociahs- ir draudžia tuos laikraščius ----------- m e jai: Nė vieno cento! Tol.! mokyklą.
tiskos pakraipos žurnalas,1 skaityti, kurie skelbia. Brooklyno lietuviški ko- kol ji persekios musų klesos Lenku vuiu^ia uzoare ne-

jlabai simpatizuojąs Rusijos) Ar kunigas Maliauskas ži-munistai manė, kad jie už- draugus Lietuvoj; kol jinai tuvių mokyklą Kalesninkų 
i bolševikam. Jj leidžia New no apje kunigo-praloto, Lie- kariaus visą Ameriką. Jie neatšauks karo stovį ir pa- miestelyje. Lenkai atėję į 
. Yorke Mas Eastman. Pir-) tuvos išgamos, Antanavi-pirmiausia pradėjo nuo taikaus išoriniams bei vidų-mokyklą vaikus išvaikė, 

Masses varau, čiaus darbus kuris eidamas) Amninr«.v»w.u« rir.^L*.« LUiuVvo Jc.i.vki<»- otaius ir kitus pri-
, išvien su caro žandarais įsa-'jau užkariavę unijos orga- tijos priešams—musų para- klausančius mokyklai daik- (mus jam dabartini vardą, kė visiems Suvalkijos kuni- na „Darbą” '-’*- - "

caras Burleson atėmė mm —— . . — ... - • - -

Lenkai uždarė lietuvių 
mokyklą.

1 Lenkų valdžia uždarė lie-

išgamos, Antanavi-1 pirmiausia pradėjo nuo įtaikaus išoriniams bei vidų- mokykla vaikus išvaikė'
1 ir kitus pn- 

_ _ __ «__________________ ________ -------------------------------------------------------—«>■ amui uam-

ir siekė toliaus, mos ji neverta. j tus atėmė ir nusigabeno sau.
„Su mumis vi- Mes artimesnių reikalų Mokyklą uždarius, lietuvių 
ir „Nuversim turime—savo klesos reikalų*, vaikai lieka be mokslo ir 

. ' ” Bet pasi- Birželio 12 ir 13 dd. Lietu- leidžia laiką veltui.
didelė juto, kad iš „Darbo” patys voj bus savivaldybių rinki-’4.--- 1---------- -----------------r\ 1 • —.......................................................

_ __________________ įovi. 111KB11I0 UC1 V1UU’ aaivikjruą V<11J_----- mm* ėjo masses varau, čiaus darbus, kuris eidamas Amalgameitų unijos. Buvo riniams Lietuvos demokra- suolus, stalusvmeuką. todėl ir pavyz- bet buvo sustabdytas. Prie- Išvien su caro žandarais isa- imi užkariovo l*n— —— ------ ------- *
Ivillc imn >5 -------- * — ......

- . --------------- * - _ , - _ . ne visiems ouvajiujos Kum- na "uaroą" irsajos. Sako: caras Burleson atėmė jam gams, kad iš sakyklų žmo-‘dainuodami: ”S
"Kokius žmones istorijoj antrosios klesos teises. * nėms paskelbtų, jog laikyti sas pasaulis” i 

jus daugiausia gerbiat? žino- Hays tas teises dabar su- lietuviškas knygas esąs di-‘ social-buržujus. 
ma, kad Washingtoną, Jeffer- grąžino ir pasakė: i delis nusikaltimas, didelė juto, kad iš ”D
šoną, Frankliną. Kodėl? Todėl. ---- J=— ’------- j ”soną, Frankliną. Kodėl? Todėl, 
kad jie buvo nepatenkinti sa
vo šalies valdžia ir pirmuti
niai pakėlė prieš ją revoliuci
ją. Jeigu jie nebotų tą valdžią 

1 nuveikę, ji butų juos pakorus 
kaipo šalies išdavikus.

"Jus gerbiat Cromwell’j, kū

j umviv" j mv, kuu iš .uaroo paiys voj ous savivaldybių rinki— ——"Pašto Departamentas ne-, nuodėmė ir kas net žino, pas tapo jau išvyti. Dabar „Be- mai. Klerikalai ir jų sėbrai YČAS IR ŠIMKUS ATVA- 
ri i- ->• * - •.................... jau gjjpny balsu liaudininkai darys visa, kad; ŽIUOJA.

_ „____ ’Jau smalaviriai tenai ju plauko žmonės sė-; Lietuvos Garlaivių Bend-
suokalbis žandarams? Taip rašė ir lie-/Darbą’ redaguoja, tegul dėtų. Jie ir savivaldybėse, rovė praneša, kad rugpiučio 
Ktą musų pė daryti Seinų vyskupo vie- redaguoja.” Oi, kas tau, Be- kaip kad Steigiamam Sei- mėnesį Amerikon atvyksią 

..................................................... * ----------Martinas Yčas ir St. šim- 
| Ar leisime tai? Musų kus. D-ras J. šliupas esąs 
draugai Lietuvoj kreipiasi į jau Kaune.

turi nieko nei prieš ’Uberutor’, ką tokių knygų yra, kas jas kampis” u
nei prieš jokį laikraštį. Jei- platina, tai reikia įskųsti gieda: ”
gu yra padarytas i—- - - — -
spėka nuversti Įsteigtą . r_____ _______x ---- .vvmsuvj.. v*, m? vau, oe-iaaip aaa Dieigiamarr
valdžią, ir jeigu šis laikraštis tininkas. Ar ir dėl šitokio kampi, pasidarė, ar jau į j me, norės viešpatauti,
prie to suokalbio priguli, tai judošiško darbo negalima kompromisus eini?.
Justicijos Departamentas pa- nieko rašyti ir skelbti, nes Berž-tienčs Patinukas.

Į>
i



BROOKLYN, N. Y. 
Iš dailės lauko.

Pas mus šj sezoną buvo 
nemaža parengimų, o užvis 
daugiausia koncertų. Išski
riant apie porą koncertų, 
juos visus rengė komunis
tai, pasislėpę po Įvairiais 
.vardais. Tuose jų koncer
tuose programus daugiau
sia išpildydavo tik Merike- 
liuniutė ir ėriuko balsu Ar- 
lauckas. Šitie du daininin
kai, o ypač pastarasis, kon
certų lankytojams atsibodo.

Bet štai 1 d. gegužės J. 
Butėnas savo koncertu Bro- 
oklyno publiką vėl atgaivi
no. Šitas koncertas dailės 
žvilgsniu buvo labai pavy
kęs.

Dabar, po tų visų koncer
tų, 28 d. gegužės Operetės 
Draugija statė scenoje ope
rą "Velnias Išradėjas.” šis 
veikalas buvo statomas 
Brooldyne jau trečiu kartu,

.KELEIVIS 3

®| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
z

kevičius. Ant užbaigos kal
bėjo Igno J. Griešiaus arti- 
miausis draugas J. S. Praša
laitis apie Igno J. G. biogra
fiją

Ignas gimė birž. 21, 1872 
m., mirė rugp. 13 d. 1902 m.

Igno kapas ąpsod.vtas žy
dinčiomis gėlėmis, o ant ka
po buvo puikus gyvų gėlių 
vainikas su parašu: From 
Marv Rice-Herman.

Vietinis.

HAVERHILL. MASS. 
Atsakymas P. Pečikoniui.
P. Pečikonis "Keleivio" 

Nr. 21 išvadino mane viešu 
melagium ir pasiūlė 25 dol. 
darbininkų reikalams, jeigu 
priparodysiu, kad jis, Peči
konis, esąs "komisaras” ir 
kad "Laisvės” choras yra 
komunistų choras.

Man yra nuostabu, kad tie 
patys žmonės, kurie dar ne
senai dabindavosi komunis- 

bet ši paskutinį kartą jisai j tų vardu ir tuomi didžiuoda- 
pavyko tiek gerai, kad, ro- vosi, dabar ištolo to vardo 
dosi, nei geriausi profesio-,bijosi ir net vadina šmeiži- 
naliai aktoriai bei daininin- mu, jeigu kas nors tuo var- 
kai nebūtų geriau sulošę. du juos pavadina. Ar čia se- 
Ypae puikiai lošė J. Butėnas nai tas pats Pečikonis ir ki- 
ir K. Kriaučiūnas. Bekabu- ti jo sėbrai bėgo paskui Stil- 
bo rolėje reikėjo išdidumo ir sono-Frainos vuodegas, o 
stipraus balso ir J. Butėnas1 dabar jau to visko išsižada 
joje labai tiko. Kas gi gali! ir užsigina. Jeigu "Laisvės" 
stiprumu balso sukirsti Bu- chorą kontroliuoja ne komu- tėną! - - -- -- -

KENOSHA, WIS. 
Dominika Baubonienė 

pasikorė.
Gegužės 24 d. čia pasikorė 

Dominika Baubonienė, 36 
metų amžiaus moteris, ku
rios vyras, Ignas Baubonis, 
buvo išvažiavęs i Jerome, 
Pa., ir dirbo tenai anglių ka
syklose. Kaip spėjama, savi- 
žudystės priežastis buvo nu
siminimas ir baimė, kad vy
ras nepamestų jos su vai
kais. Taip bent liudija palik
tas velionės laiškas.

Baubonis buvo išvažiavęs Į smarki bobelė. Prieš apsive- 
; kasyklas darbo jieškoti siant ji savo jaunikiui pasa- 
jau tris sąvaitės atgal. Jis kė šitaip: ”Jeigu tu nori su 
buvo dirbęs kasyklose se- manim apsivesti, tai pirma 
niau. Burdingieriai, kurie apsirokuok kaslink savo 
Imvo jau išgĄ’venę pas Bau-sveikatos, kad galėtum at- 
bonius po kelis metus, pasi- laikyti ir kad paskui nebutu 
liko. Nors, jie mokėjo už piktumo." 
kambarius, bet pragyventi! <

pats neparvažiuos. Jis yra 
karštas komunistas, bet ji 
buvo labai rimta moteris.

J. K.

PH1LADELPHIA, PA. 
Senbernio vargai.

Tūlas senbernis B., links
mai, su "rūtelėmis” pralei
dęs savo jaunas dienas, ant 
senatvės sumanė apsivesti.! 
Negalėdamas susirasti mer-: 
ginos, prisikalbino tūlą naš-i 
lę, kuri jau du vyru yra nu
dėvėjusi. Našlė dar jauna ir

PHILADELPH1A, PA. 
lšpirkim kalinį.

Žmogus turi turėti akme
ninę širdį, jeigu neatjaučia 
kalinio maldavimo, kuris 
yra pasmerktas už juodų ka
lėjimo sienų visam amžiui ir 
nyksta jau devintas metas. 
Jis maldauja rankas iškėlęs 
visų, kurie tik išgali po cen- 
tą-kitą prisidėti prie atgavi
mo jam laisvės. Nėra skur
desnio gyvenimo kaip kalė
jimas, o dargi žinant, kad 
esi pasmerktas visam am
žiui ir turi sunykti už biau- 
rių ir šaltų kalėjimo sienų.

Tuo kaliniu yra jaunas 
vyras, Jonas Sušinskas, apie 
28 m., iš Shenandoah, Pa. 

: Kuomet jis buvo vos 19 me- 
,ių amžiaus, liko apkaltintas 
žmogžudystėje, bet kaip vi-

tėną! nistal tai kas jį kontroliuo-
K. Kriaučiūnas lošė Arto- ja? Gal socialistai, tautinin- 

jų Velnio rolėj, šita rolė yra kai arba vyčiai? Pečikonis 
labai sunki, nes reikia daug sako, kad choras susideda iš 
dainuoti ir nudavimus gerai j progresyvės jaunuomenės, 
pritaikyti. Bet Kriaučiūnas Jeigu ta jaunuomenė yra 
šią rolę atliko kaip tikras progresyvė, tai, beabejonės, 
aktorius. Abelnai apie ji turi savo politinius Įsitiki- 
Kriaučiuną reikia pasakyti,1 inmus, turi idėjas, priklauso 
kad jis yra žinomas kaipo (arba pritaria kokiai nors 
scenos paukštis, bet šitam (politinei partijai. Kodėl Pe- 
veikale jisai pasižymėjo tie- čikonis nepasako, kokiai 
siog nepaprastai ! partijai pritaria "Laisvės"

taip pat pagirtinai lošė ir - choras? Aš žinau, kad jeigu 
kiti aktoriai, kaip tai S. Vi-. iįs teisingai Į ši klausimą at- 
taitis Artojo rolėj, P. Bukš- sakytų, tąi siūlomą man 
naitis—Vuošvio, Aušriutė— "viešo melagiaus” vardą pa- 
Bobos ir tt. silaikytų sau ir nesiūlytų

žodžiu sakant, šis veika- niekam savo 25 dolerių.
las dailės žvilgsniu Pavyko ( kjek man yra žinoma, 
taip, kad Brooklyno lietuvių taj "Laisvės” choras suside- 
dailės istorijoj^ jis tun pir- (ja buvusios komunistų 
menybę ir užtai išpuola kuopos narių ir "progresis- 
garbė Operetės Draugijai, čių.” Visuose politiniuose 

Reikia pasakyti, kad šį klausimuose to choro nariai 
kartą šis lošimas nebuvo vaduojasi komunistų organo 
daug garsintas, o betgi pub-, "Laisvės” mintimis ir nuro- 
likos prisirinko gana daug, dymais. žodžiu sakant, jie 
Jeigu rengėjai butų gerai pildo visas ”Laisvės" komu- 
išgarsinę, tai publika nebu- nistiškas taisykles. Todėl 
tų tilpusi Į McCaddin salę, žmonės ir vadina jį komuni-
išgarsinę, tai publika nebu- nistiškas taisykles. Todėl 
tų tilpusi i McCaddin salę, žmonės ir vadina ji komuni- 

Operetės Draugija dar tik stų choru. Ir tas vardas jam 
antri metai kaip susiorgani- pilnai tinka, 
zavo, o jau savo dainavimu 
spėjo pasižymėti. Prieš ją 
negali pasistatyti nei komu
nistiškas "Aido” choras, nei 
bažnytiniai chorai. Prie 
Operetės Draugijos susi- 
spietęs daugiau apsišvietęs 
ir mylintis dailę elementas.

Pasvirkalnietis.

Argi nekeista butų pa
čiam Pečikoniui, jeigu kokia 
nbrs šventu vardu draugija, 
pildanti visas katalikų baž
nyčios taisykles, butų pava
dinta "katalikiška draugija" 
ir ji to vardo norėtu užsigin- 

,ti?
j Tas pats yra ir su "Lais- 

----------- vės" choru. Žodis "progre- 
tVATERBURY, CONN. I šyviai” čia nieko neišaiški- 
Igno Griešiaus kūnas per- j na. Progresyviais mes vadi-

■ •— name abelnai visus tuoskeltas Į Lietuviškas Kapines
« -j u T-4., ■ žmones, kūne priklauso pne
Per pasidarbavimą L e - pa2angiujų organizacijų, 

viskų Kapinių Komiteto, jeigu "Laisvės” choras ne- 
d. gegužės s. m. tapo per e- įęOmunistams, tai
tas Igno Griaus kūnas la- Pečikonis viešai „Ke_ 
is protestoniskų kaę ni jejvĮ” praneša, kokiai parti- 

vŲnl’i3* j® Pataria, tuomet aš at- viškas laisvas Kapines - korespondenci-
terbury, Conn. . tilpusią "Kel.” N r. 17.

30 d. gegužės, s. m. kapų j€jgu gj jįs t0 nepadarys, tai 
Puošimo dienoj, tas pats ka- tegul tuos pažadėtus 25 dol. 
pinyno komitetas surengė I pasiunčia "Keleivio” Redak- 
apyaikščiojimą minėtų ka- y^ kuri persiųs juos Lie
pinių ir kartu paminėjimą įuvos Socialdemokratu Par- 

kėlimo Į lietuviškas kapines.
Paskirtam laike, 3-čią vai.! kad jis yra* "komisaras," tai 

po pietų, prisirinko būrelis J aš už tą žodi neatsakau, nes 
laisvų draugų apie trejetas'visi jo "tavoryščiai” jį taip 
šimtų. * [vadina. Sakoma, kuomet jis

Drg. J. šunskis pasakė buvo ant "Elnio” salos, tai 
Įžangos prakalbėlę. Po jo ten išlaikė egzaminus ant 
pasakė trumpas prakalbėles "komisaro” ir "poker-meis- 
šių kapinių Įkūrėjai ir da

šauksiu savo korespondenci
ją, tilpusią "Kel.” N r. 17.

Igno Griešiaus kūno per- tyai-
-•1— i j^asynk patieg Pečikonio,

RUMFORD, ME. 
Darbininkų "draugai.”
1 d. gegužės International 

Paper Co. darbininkai išėjo 
i streiką. 11 d. gegužės su
streikavo ir Continental Pa
per Bags Co. darbininkai. 
Šių dirbtuvių darbininkai 
jau nuo kelių metų yra susi
rašę Į International Broth- 
erhood Pulp Sulphite and 
Pajier Mill Workers uniją. 
Musų komunistai, kurie 
sukaudavo apie r-r-revoliu- 
«iją ir dėdavosi didžiausiais 
darbininkų draugais, dabar 
nieko neveikia, kad pagelbė
jus darbininkams kovą lai- . 
mėti, tik vaikščioja nosis nu
korę ir keikia uniją. Rodosi 
.>er penkias savaites jie tu
rėjo geros progos išnaudoti 
ši streiką, kad parodžius sa
vus pienus. Bet kur tau! Jie 
moka tik triukšmą kelt, sve
tainėse žvėrinčių Įtaisyti, o 
ne darbininkų reikalus ginti. 
Jie netik kad nepagelbsti 
darbininkams kovą laimėti, 
oet dar kenkia, niekindami 
uniją. Tuo tarpu darbdaviai 
numuša darbininkams ant 
30' ( algas ir dar žada dar
bus apsunkinti. Tai šitoki 
yra darbininkų "draugai” 
musų komunistai.

1 d. gegužės komunistu- 
kai parengė neva diskusijas. 
Iš visų komunistų nei vienas 
nežinojo, ką reiškia Pirma 
Gegužės, todėl jie padavė 
diskusijoms "labai svarbią” 
temą: "Kas priverčia mer
ginas veidus pentyti?" Tose 
diskusijose ir daugiau viso
kių nesąmonių buvo prikal
bėta. J. KaulaiČia.

aukų ir nuo draugystės šv- 
Petro ir Povilo *10. Poni 
Basanavičienė iš Philadel
phijos aukų $70; Balkė ir 
Stepsis iš Philadelphijos au
kų $77.50; nuo Building arų 
Loan prakalbų aukų iš Phi
ladelphijos $14; nuo šeimy
niško vakarėlio per Stepsį 
$8.00; A. Kutauskas aukavo 
$10.00.

Todėl ir kiti, kurie atjau- 
čiat tam nelaimingam kali
niui, prisidėkit, kiek kas iš- 
galit. Jis laisvę atgavęs pri
sižada atidirbti visiems 
centui. Advokatas yra 
samdytas ir byla greitu 
ku bus Harrisburge, 
įieržiurėta.

Todėl dar sykį prašome, 
kuom kas galit ir kiek kas 
galit, padėkit išpirkti kalinį. 

Philadelphijos Draugijų 
Komitetas:

Pirm. J. Matulis, 2324 E. 
YVestmoreland St.

Sekret. A. Abromavičia, 
1516 So. 4-th St., Philadelp
hia, Pa.

Iždininkas J. I.ukoševičia, 
215 Siegel St.

iki 
pa- 
lai- 
Pa.

„ . - - - , Senbernis apsirokavo pil- pasakoja, tai tikrų priro-
su vaikais uz tą mokesti bu- nai sveikas esąs ir apsiėmė dymų prieš JI nėra. Jis atši
lk sunku. "atsilaikyti.” Kadangi jiedu šaukė Į Philadelphijos drau-

Gegužės 24 d. burdmgie- Vra karšti katalikai, tai kun maldaudamas gelbėji-
nai pavalgė vakarienės ir Žimblys surišo juodu mote- mo- Tuojaus susidėjo virš 14 
išėjo Į teatrą. Prie vakarie- ry3tės mazgu labai drūčiai draugijų ir suaukojo virš 
nės Baubonienė neparodė |kad nepasileistu iki mirties ’i §400.00. Bet byla lėšuos su- 
jpkių ženklų, kurie rodytu, r. , . . virš tūkstančio dolerių. To-
kad jos galvoje darosi aucL vestuvnl jaunavedžiai j j atsišaukiam i drau- 
ra. Ji buvo visai rami ir pa- ^ną gyveno labai links-1 - -
valgiusi išsiuntė vaikus lau- na^]e'
kan pažaisti. Bet sugrižęP311110^1 ^azm kodėl pradėjo 
vaikai rado motinos miega- |sav? vyro neapkęsti. Kadan- 
maji kambarį užrakintą. Jie my 1 tai pas Ja
nusprendė, kad ' jų mama r'nestokavo. 
bus kur nors išėjus^ Belauk- . * ieną dieną vyras parė- 
dami jos, jie susirietė par- ran(^a savo moterį kam- 
lioryje ant grindų ir užmi- baiYJe apsikabinusią su po- ~.......... .................. ......
go. licmanu. Y yrąs, žinoma, įkyraus ir skurdo pilno gy-

Iš teatro pirmutinis parė- P. ėjo savo moteriškei aiš- veninio. Jsivaizdinkit tą 
jo burdingierius Barčinskis. kad šitaip elgtis yra žiaurų smūgį, kuris turėtų
Buvo jau apie vidurnaktis. 
Radęs vaikus miegant ant 
žemėš ir negalėdamas Bau- 
bonienės prisišaukti, jisai 
nujautė pavojų, ir paguldęs 
vaikus i lovą pašaukė polici
ją. Vienas policmanų pa
švietė savo lempuke per lan
gą i Baubonienės kambarį 
ir pamatė moterį pasikoru
sią. Tuomet duris buvo iš-į 
muštos ir'moteris nupiauta Į naši, šen bėrais 
nuo virvės. L__ v__ " ’ . _ .
pervėlu, ji buvo jau atšalus. Įbar_ir vėl Paliko Bingelis.

Vaikai nebuvo prikelti ir 
apie motinos mirti jiems ne
pasakyta. Iš ryto jiems pa
sakyta, kad jų mama naktį 
apsirgo ir ją išvežė ligoni
nėn. Jie ir tikėjo tam.

Prie moteriškės lavono 
buvo atrastas laiškas, para
šytas lietuviškai, kurį ji pa
liko savo vyrui Laiške ji sa
ko, kad ji mylinti ji ir vai
kus, bet negalinti pakeiti 
gyvenimo sunkumo ir nuta
rusi nusižudyti.

Nuo jos vyro atrasta šeši 
laiškai kaip jis išvažiavo Į 
Pennsylvaniją. Jisai aiškina 
tuose laiškuose, kad pinigų 
negalįs jai prisiųsti, nes alga 
tenai esanti mokama tik sy
ki į mėnesį, ir todėl pakol 
mėnuo neišeisiąs, jis negalė
siąs pinigų gauti. Jisai* jai 
pataria pasiskolinti iš pažįs- 
amų, jeigu labai reikia. Bet. 
caimynams moteris nesis- 
cundė ir apie jos susimąsty
mą niekas nežinojo. !

Kamodos stalčiuje atras
ta angliškai rašytas laiškas, 
kurį motinai diktuojant, bu
vo parašius tėvui 10 metų 
amžiaus dukraitė Berta. Te
čiaus tas laiškas nebuvo iš
siųstas. Mergaitės tenai ra
šoma: "Brangus tėveli: Aš 
manau, kad tu esi negeras. 
Kaip tu vaišini mamą? Visi 
apie ją meluoja ir tu jiems 
padedi. Ir kodėl tu nepri- 
siunti pinigų ? Visi mus ap
gaudinėja. O tu taipgi esi 
vienas iš tų. Atvažiuok na
mo, nes kitaip mes nuva
žiuosime pas tave. Jeigu ne
nori siųsti mums pinigų ir 
išsižadi mus, tai ir mes ta
vęs išsižadėsime. Nuo Ber
tos.”

Bauboniui tuojaus mušta 
telegrama ir pasakyta, kad 

jo žmona nusižudė. Lavoną!

"atsilaikyti” Kadangi jiedu šaukė i Philadelphijos drau-

i ir suaukojo virš 
j §400.00. Bet byla lėšuos su
virs tūkstančio dolerių. To- I V v 1 • • 1

! gijas ir geros valios žmones, 
j ir prašom prisidėti prie šito 
labdaringo darbo: padėkit 
išpirkti tą biedną vaikiną iš 
kalėjimo’ Kuomet jis suži
nojo, kad ištekliaus trūksta, 
pastarajame laiške rašo: 
"Tąsyk uždanga nusileis 
kartą ant visados ant mano

nedailu. Tada moteriškė jam krjsti ant įr taip jau per- 
atkirto- As tau sakiau, kad [jaUg vargais sunaikintos 
jeigu nori su manim aP^i- kalinio sielos! Sunku butų 
vesti, tai apsirokuok apie surinkti daugiau spėkų vil- 
savo sveikatą, bet jeigu esi kinimui toliau šio nepakelia- 
zioplas ir nesupranti, kame 
dalykas, tai pasiimk savo 
tulšis ir eik iš kur atėjęs.”

Vyras, neturėdamas kito- būti ’drauį jai “ naudingas, 
kio išėjimo, susirinko savo j0 gelbėjimui vra jau prisi- 
daiktus ir išsikraustė. Vadi- dėję kelios draugijos ir pa- 

______ r____ i" ’ -i'—’- pagyveno j vieniai iš kitu miestu. D. L. 
Bet buvo jau (tris dienas apsivedęs, o da-lK. Gedemino* draugystė iš

Nors tas nelaimingas sen
bernis yra lietuvys, bet myli 
jiolską kalbą ir statosi bajo
ru. Dabar lietuviai turi gra
žaus juoko iš to "bajoro.” 

Ašenikas.

mo vargo.”
Jis yra prasilavinęs vaiki

nas ir laisvę atgavęs galėtų

Roseland, I1L prisiuntė $10, 
nariai suaukojo $6; D-ja 
Liet. Sūnų iš Ansonia, Conn. 
$5; p. Teiberiutė iš Brookly- 
no prisiuntė aukų $6; J. b a
lius iš Roseland, III. $24; St. 
Yurchis iš Roseland, 111. $50

__ . _ dar- terio." Jeigu jo "tavoryš- 
buotojai: J. Ratkevičius, V. čiai” taip kalba, tai gal jie 
Zubrickas, J. Bendoraitis. turi tam pamato. ,
M. Dambrauskas ir M. Las- t Skaitytojas, nutarta nelaidot, pakol jis

Jūsų kūdikis privalo turėti 
geriausį maistą

Lietuvė motina iš Philadelphia rašo:
”Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir nei 

kiek nepasunkėjo per kelias savaites. - Po išbandy
mo daugelio visokiu maistų, jai gydytojas užrašė

Iškirpk si kupon.-) DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 
ir sausi DYKAI musę knyg<, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0105
Vardus

Adresas

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) 

ir jos kūdikis paaugo vogoj snvirš pusantro svaro 
pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu sykiu, iš vi
so suvirs mėnesio laiko gyvenimo.”

The Borden Company
Borden Building New

NORWOOD, MASS. 
Nesutikimai kila.

Ligšiol Norwoodo lietu
viai, neatsižiurint i partijas, 
pasižymėjo savo darbštumu. 
Progresyviai pasistatė sau 
puikią svetainę ir daug kito
kių gražių darbų atliko, o. 
saujalė katalikų pabudavojo 
bažnyčią ir užlaiko kunigą. 
Progresyviai išvien su kata
likais Įkūrė kooperaciją, ku
ri užlaiko valgomųjų daiktų 
krautuvę. Kadangi Norvvoo- 
de išviso yra tik apie 500 lie
tuvių, tai reikia tiesiog ste
bėtis iš jų nuveiktų darbų. 
Beto, čia ir lietuviams biz
nieriams gana gerai sekėsi, 
visi jie pusėtinai prasigyne- 
no.

Vienok pastaraisiais lai
kais nonvoodiečiams tar
tum juoda katė perbėgo ke
lią. Prasidėjo visokie liežu- 
viavimai, nesutikimai, peš
tynės. Tarpe katalikų dar 
tiek nesutikimų nėra, nes 
jų vienybe kunigas palaiko, 
bet tarpe progresyvių vie
nybė, galima sakyti, visiškai 
iširo. Kur neužeisi, vieni ki
tus šmeižia, pravardžiuoja, 
net šlykštu klausytis. Tarpe 
biznierių irgi mažai sutiki
mo: jeigu vienam sekasi, tai 
kiti iš pavydo bando koją 
pakišti.

N orwood iečiai, atsimin
kite savo praeities gražius 
darbus ir meskite Į šąli ne
sutikimus ir liežuviavimus. 
Iš jūsų nesutikimo pasinau
dos tik jūsų priešai, bet 
jums nei vienam naudos ne
bus. Iškilusius nesusiprati
mus linkui svetainės užbai
kite draugišku keliu, be teis
mų. Pašalinis.

NASHUA, N. H.
Visuomeniškas lietuvių su

sirinkimas.
Pasidarbavus šv. Kazi

miero draugystės komitetui, 
tapo sušauktas visuomeniš
kas lietuvių susirinkimas, 
kuris atsibuvo 22 d. gegužės 
O’Donnell svetainėje. Susi
rinkimo tikslas apkalbėti
siuntimą delegato Į lietuvių 
suvažiavimą VVashingtone. 
Žmonių Į susirinkimą pribu
vo pusėtinai. V. Aliukoniui 
atidarius susirinkimą ir J. 
Treinavičiui perskaičius 
gautą nuo Lietuvos atstovo 
Vileišio laišką, susirinkimas 
nutarė delegatą pasiųsti. 
Padengimui delegato kelio
nės lėšų buvo susirinkime 
renkamos aukos. Surinkta 
arti 50 dol. Kadangi pasiro
dė permažai, tai išrinkta po
ra vyrų pereiti per lietuvių 
stubas parenkant daugiau 
aukų. Delegatu išrinktas J. 
žuraulia.

Sus. Kom. Narys.

WATERBURY, CONN. 
Piknikas kaziminkų fondo 

naudai.
29 d. gegužės vietos ko

munistai parengė pikniką 
kaziminkų fondo naudai 
• jie tą fondą vadina "apsi
gynimo fondu”). Mat, tasai 
jų fondas pastaruoju laiku 
turėjo nemažai išlaidų, už
mokant bausmes už suareš
tuotus kaziminkus. Kazir- 
ninkų vadovas, kurio baus
mė buvo didžiausia, turėjo 
apie savaitę laiko patupėt 
New Haven kalėjime, kol 
komunistai atlaikė tam tiks
lui slaptą susirinkimą ir su
dėjo reikalingus pinigus jo 
išėmimui. Tuo tikslu dabar 
jie rengia piknikus, kad iš
leistus pinigus galėtų kokiu 
nors budu surinkti iš visuo
menės.

Kom-istų Kor-dentas.

MILLINOCKET, ME. 
Neatsargumas.

Tūlas vietos lietuvys Juo
zas černauskis turėjo susi
taupęs 400 dol. Tuos pinigus 
jisai visuomet nešiodavosi 
su savim. Vieną dieną jisai 
pasijuto, kad pinigų pas jį 
nėra. Nei jis pats nežino, ar 
jis tuos pinigus pametė, ar 
jam kas pavogė.

šis atsitikimas lai būna 
pamokinimu kitiems lietu
viams, kad su pinigais butų 
atsargesni. Geriausia sutau
pytus pinigus padėt į banką 
arba į paštą. Ten jie netik 
kad neprapuls, bet atneš dar 
tam tikrą procentą.

Pavasario žiedas.

KENNECOTT, ALASKA. 
Apie darbus.

Čia randasi tris vario ka
syklos. Darbai jose eina per 
ištisus metus. Net ir švento
mis dienomis dirbama, iš
skiriant tik 4 liepos ir 25 
gruodžio.

Oras čia šaltas. Sniego 
šiuo laiku randasi apie 9 pė
dos.

Kas norėtų plačiau apie 
Alaską dasižinoti, lai krei
piasi prie manęs laišku.

J. Urbtis, 
Mother Lodė Mine 

Kennecott, Alaska.



I

4

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS

—Atlaidai, vaike, reiškia, 
kad žmogus gauna griekų

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike. j

—Geriau tu, tėve, nieko atleidimą, 
negarbink, bet pasakyk, kur 
buvai dingęs, kad per dvi są-1 
vaites negalėjau tavęs su- nežinai? 
rasti? I —Aš noriu, kad tu, tėve,

—Nesibark, vaike, aš pra- paaiškintum, nes tu Į kuni- 
dėjau į mokslus eiti. gus eini.

—Na, na!
—Jes, Maike, apsvarsčiau, 

kad nemokytam žmogui sun
ku ant svieto gyventi.

—Tas tiesa, tėve! Tik gai
la, kad anksčiau apie tai ne
pagalvojai; šiandien jau ga
lėtum būti kokiu daktaru 
ar inžinierium.

—Tai jau ne, vaike, Į dak
tarus aš niekad neičiau. Jei
gu jau mokytis, tai kad būti 
mokytu.

—Tai ko-gi tu mokiniesi, 
tėve ?

—Aš. vaike, Į kunigus nu
tariau eiti.

—Ar tai tau rodos, tėve, 
kad kunigo mokslas yra 
augštesnis, negu daktaro?

—Šiur, vaike! Kunigui vi
si rankon bučiuoja, o dakta
ro niekas nekerina.

—Jeigu tu tik dėlto nori 
eit Į kunigus, tėve, kad kiti 
tau Į rankas bučiuotų, tai tu 
apsiriksi, nes tik Lietuvoj 
tamsus žmonės bučiuoja ku
nigams i rankas; Amerikoje 
tos kvailos mados nėra.

—Maike, tu bedieviškai 
kalbi.

—Ne, tėve, aš apie Dievą 
dabar nieko nesakiau.

—Ale tu sakai, kad bu
čiuoti kunigui Į ranką, tai 
kvaila mada.

—Žinoma, kad kvaila’ 
Tik apsvarstyk gerai, tėve, o 
ir pats prisipažinsi, jog tai 
yra kvailas paprotys. Ir ko
dėl vienas žmogus turėtų 
bučiuoti kitam Į ranką? Juk 
tai netik šlykštu, bet ir svei
katos žvilgsniu gali būt 
kenksminga.

—Tu, vaike, su bedieviais 
gyveni, tai nežinai musų vie- 
ros tajemnyčių. Už pabučia
vimą kunigui Į ranką yra 
paskirta 100 dienų atlaidų, 
užtai žmonės ir bučiuoja.

—Tai yra kita nesąmonė, 
tėve. Kuo-gi kunigo ranka 
skiriasi nuo tavo ar mano 
rankos? Kodėl už jos pabu
čiavimą turėtų būt 100 die-1 
nų atlaidų? Ir, imant iš ki
tos pusės, ką reiškia tie "at
laidai?" Ką'jie "atleidžia?”

—Matai, vaike, kaip tu 
esi durnas šitam klausime. 
T u da nežinai, kas yra atlai
dai ; o juk tai yra toks daik
tas, kurį kožna davatka ži
no.

—Taigi paaiškink, tėve, 
ką jie reiškia.

—0 ką reiškia "griekas?" 
—Ar tai tu, Maike, ir to

Į o kitam labai blogas. Apie 
vištas čia nekalbėkim. Yra 
geresnių pavyzdžių, štai, 
Moneymakerio darbininkai 
išėjo streikan. Jų vaikai api
plyšę, jie patįs suvargę, ne- 
davalgę, o betgi jie metė 
darbą, nes permažai jiems 
moka. Bet ponas Moneyma- 
keris parsitraukė streiklau- 

į žiu jų vieton. Darbininkai 
užpuolė tuos streiklaužius ir 
sumušė. Pasakyk, tėve, ar 
čia geras darbas, ar blogas ?

—Aš sakyčiau, vaike, kad 
skebams reikia duot i kaili.

—Bet tavo parapijos ku
nigas, tėve, per pamokslą 

, labai išbarė streikierius. o 
j ponas Moneymakeris pasi
šaukė policiją, ji areštavo 
streikierius ir uždarė kalėj i- 
man. Ar čia geras darbas, 

1 ar ne?
į —Dželoj sėdėti, vaike, ne- 
: gerai.

—Taip. tėve, darbininkų 
šeimynos verkia, kad jų tė
vai uždaryti kalėjiman; tai 
yra biauri piktadarystė. Bet 
ponas Moneymakeris džiau- 

' giasi iš to. Kas darbinin- 
i kams bloga, jam tas gerai. 
Dabar pasakyk, tėve, kur 
čia yra "griekas:" ar kapi
talisto pusėj, ar darbinin- 

;kų? Kurie jų turi bučiuoti 
j kunigo rankas, kad "atlai- 
Idų" gavus?

—Palauk, vaike, dar aš 
' taip toli nežinau. Aš dar lo- 
tiniškai nepradėjau. Kaip 
daugiau pasimokysiu, ir 
kaip praskus man pakauši, 
tai aš galėsiu tau viską iš- 
klumočyt.

—Orait, Maike, biie tik tu 
nori žinot, aš galiu tau viską 
išvirožyt. Griekai, tai yra 
blogi darbai, vaike.

—Na, o kaip tu. tėve, at
skiri gerą darbą nuo blogo ?

—Atskirti, vaike, čia la
bai lengva. Daleiskime, aš 
pavogiau nuo farmerkos 
vištą: čia jau bus blogas 
darbas.

—Tai kamgi tu ją vagi, 
tėve, jeigu tai yra bloga ?

—Aš ją vagiu valuk to, 
Maike, kad aš labai myliu 
vištieną.

—Tai reiškia, kad vogda
mas vištą tu, tėve, papildai 
iš vienos pusės blogą darbą, 
o iš kitos gerą. Farmerka 
vištos netenka, o tu tą vištą 
suvalgai Vadinasi, kiek jai 
būna nuostolių, tiek tau nau
dos. Jeigu padėtume ant 
svarstyklių vieną ir kitą, tai 
pamatytum, kad vienas at
sveria kitą, ir todėl tavo pa
sielgimas su ta rišta nebus 
nei geras, nei blogas.

—Vaike, aš nelabai su
prantu, ką tu šneki Ar tu 
nori pasakyti, kad vogti, tai 
nėra blogas darbas ?

—Jis yra blogas tiktai 
vienai pusei, bet geras kitai. 
Ir tokio daikto, katras butų 
visiems lygiai blogas, visai 
nėra.

—Tu. Maike. negerai šne
ki. Krikščioniška dora tokio 
mokslo nepripažįsta.
—Tai yra tikrai krikščioniš
kas mokslas, tėve. Juk nie
kas kitas, kaip tik krikščio
nybė pripažįsta nusavvbės 
šventumą. Štai, krikščionys 
demokratai Lietuvoje neno
ri dvarponiams ir žemių at
imti. Jie sako, kad tai butų 
priešinga Kristaus mokslui.

—Taigi, taigi, vaike, tas 
ir parodo, kad krikščionys 
priešingi vagystei.

—Bet, tėve, iš kur dvar
poniai tas žemes gavo? Ar 
jie atsinešė jas savim? Juk 
ne. Žemė yra gamtos tur
tas. Ji turi prigulėti visiems. 
Tuo tarpu vieni visai jos ne
turi, o kiti valdo didžiausius 
plotus. Tai juk daug blo
giau, tėve, negu vištą pa
vogti Bet mes, tėve, nukry-'

Dar apie velnių par
davinėtojus.

"gero vardo." Nuo vieno 
tamsaus bostoniečio jie at
lupo 50 dolerių vien tik už 
patarimą kaip pagauti vel
nią. Tas jų patarimas buvOj Yra dalykų, apie kuriuos šymų, tai, rods, tie patys 
maž-daug tokis: Pasigauk nesmagu yra rašyti, o vie- aliantai, narėdami pildyti 
baltą šunytį, bet visiškai nok rašyti reikia, nes tat savo Versailės sutartį pri- 
baltą, žiūrėk kad niekur pas dalykai didžiausios svarbos, valo leisti tam kraštui susi- 

» « •• lieti su visa Lietuva, nes to-

trečią dieną sudavęs plyta 
Į kaktą apslobau. Atsipeikė
jęs išmečiau plytą per langą. 
Nuo to laiko pradėjau pro
tauti ir šiandien esu laisvu 
žmogum.

Kitą kartą man teko pasi
tikti žmogų, kuris pats yra 
buvęs velniu. Jis papasakojo 
man šitokį atsitikimą:

—Apie 15 metų atgal aš 
gyvenau Detroite ir turėjau 
gerą pažintį su agentu X. 
Vieną subatos vakarą pas tą 
agentą atėjo tūlas pusprotis 
žmogelis ir pradėjo prašyti, 
kad tas parduotų jam vel
nią. "Kokio velnio tu nori: 
senio ar jauniklio?"—pasi
teiravo agentas.—"Aš noriu 
gero velnio, kuris pinigus 
man neštų"— atsakė žmo
gelis. Agentas sutiko par
duot jam velnią ir liepė atei
ti panedėlio vakarą išsirink
ti, nes tame laike jis turė
siąs jų keletą. Palikęs 100 
dolerių rankpinigių žmoge
lis išėjo. Ant rytojaus X. pa
prašė mumis tris vaikinus 
pabūti panedėlio yakare vel
niais. Parnešė jis mums iš 
krautuvės velnių kostiumus, 
kuriais apsirėdę atrodėm 
kaip tikri amerikoniški vel
niukai. Apie 10 valandą nak
ties nusiuntė jis mus Į skie
pą ir Įsakė, kad kuomet ateis 
tasai žmogelis, tai gerai ji 
įgązdint ir pakociot. Už kiek 
laiko atėjo ir kupčius. X. pa
sakė jam velnių vardus ir 
liepė eit Į skiepą pašaukt 
juos ir išsirinkt vieną. Kaip 
tik jis Įžengė i skiepą ir pra 
dėjo šaukti velnius, mes visi 
trys ant syk pašokom iš 
kampų, žmogelis, pamatęs 
ant syk tris velnius, išsigan
do ir norėjo bėgti, bet mes ji 
pasigavom ir pradėjom vo- 
liot. Pasprukęs žmogelis iš
dūmė per duris ir nuo to lai
ko mes daugiau jo nema
tėm.

—Visgi taip žmogų gąz- 
dint nereikėjo — pastebėjau 
aš jam.

—Ar tau gaila bepročio? 
—atkirto jis man ir ant to 
mudviejų pasikalbėjimas 
pasibaigė.

Kitados velnių agentų bu
vo privisę ir Bostone. Kartą 
jie buvo prikibę net prie 
"Keleivio" už Įžeidimą jų

i

jį nebūtų juoda, nusinešk jį 
vidurnaktyje į i

* *1 • • » — • *• J’ VIXC7XX UX XXKXOIXOK/ XXniusk ir įsemęs jo širdį ap- j gacjjos vedamos derybos su 
sibnesk aplink save ratą. 
Tą atlikęs pradėk šaukti į 
velnius, o jie ateis. i

Tasai J ~ 
taip ir padarė: pavogė tūlo] 
žydo baltą šunytį ir nusine
šęs Į mišką padarė jam ope
raciją. Tuom tarpu užėjo 
griausmas su lietum ir žmo
gų apėmė baimė. Jam iš vi
sų pusių pradėjo rodytis 
velniai ir jis ilgiau ten sto
vėti neišdrįso, parbėgo na
mo.

Žinau ir daugiau panašių 
atsitikimų, kur žmonės pa
našiu budu tapo apgauti, . 
bet užteks ir šių kelių pa-1 Tai viena gera pusė, 
vyzdžių, kad supratus, ko-1 Bet iš kitos pusės musų 
kių dar kvailų žmonių tikin- delegacijos padėjimas yra 
čiujų tarpe esama, kuriuos didžiai sunkus, nes jai prisi- 
išnaudoja visokie šuleriai, eina betarpiai tartis su kai-pusė, 
vieni pardavinėdami dievus, mynais, kurie yra įsiveržę Į į Delei bendros musų poli- 
kiti velnius. J. Simniškis. musų namą, ir tai dar tartis tinės akcijos, gal čion bus 

pravartu pridėti dar keletą 
pastabų. Kai kurie žmonės 
tvirtino, jog ūkininkų šalis 
nepajiegia sutverti stiprios 
valstybės, jog valstybės pa
daras dažniausiai yra stip-

... ;-i Prie tokiu dalykų šian- ... . , - .mišką, uz- idien priklauso į. musų deIe. kia buvo juk prasme viso to
atskyrimo ir, rods, patsai 
Clemenceau, kad ir neofi
cialiai, yra tat pripažinęs.

Tuo tarpu gi šioj sutar
tyje sakoma: "jeigu taip at
sitiktų, kad aliantų valsty
bės pripažintų Klaipėdos 
kraštą Lietuvai" ir tt. Jeigu 
Versailės sutartis šiandien 
dar tur kokios vertės, tai 
šios sutarties nutarimu vi
sos aliantu valstybės, o tarp 

painiojimas lenkų į Silezijos JU P3*1 Lenkija, kuri tos pa- 
avantiurą gali tik džiuginti c‘,os sutartles ,taP°, pag1™- 
mus, kad jie ne tik neišneš ^yta, privalo be jokių sąly- 
sveikų kojų iš Silezijos, bet RĮ1 tą kraštą Lietuvai prip^- 

iš okupuotos Lietuvos, žinti. Rods, čion . nereikėjo

_ _ t Jeigu spėti iš to, kad šių 
kvailas žmogelis 'derybų eisena lenkams labai 

■ nepatinka, kad jų spauda di
džiai nervuojasi ir patįs 
lenkų endekai pačiame Vil
niuje jau ruošiasi ginti Vil
nių iki paskutiniosios, tai 
galima manyti, jog musų de
legacijos darbas jau yra at
nešęs gerų vaisių. Be to, Įsi-

nė naujų straipsnių rašyti, 
nes jie pamatinai tik silpni
na musų poziciją.

Tai antroji šių derybų.

------ -------——geruoju. Prisieina daryti vi* 
PAJIEšKOJIMAI sa eilė visokių pažadų, siuly-

Liet. Atstovybės Amerikoje, ti visokių gerybių, o kaimy- 
Jieškoma: nasturi tiek daug apetito,
Antanas janulevičius, gy- kad jam vis negana, 

venęs Du^Bois, Pa. _ Į Kaip matyti iš gautų Lie-

navos valse., Mariampolės Į Lietuvos delegacija yra pa- 
ipskričio. . sisiuliusi sueiti su lenkais i

Jonas ir Ona Sabas, Pliop- artimiausią sutartį, sutin
siu kaimo, Antanavo valse., kanti niekados ant ju nepul- 
Mariampolės apskričio. ti> neleisti kitiems ant musu 

Marijona Juskauskienė, iš žemės ginkluotis prieš Len- 
Naujavalakių kaimo, Kros- kija,Sutinkantiantmilitari- 
nos yalsč. 1914 gyveno Min- nės konvencijos, žadanti 
ersville, Pa Lenkijai Kuosą tranzitą ir

Juozas Vitkevičius, Kps-keiežinkeliais jr upėmis, ir

miestelio, Mažeikių apskri|“įvti7^to ^t ir didesnes 
kainos, kaip ta, kokia bus

‘ nustatyta Lietuvos gyvento
jams ; toliau pažada lenkiš- 

’ kai kalbantiems Lietuvos 
piliečiams kultūrinę autono- 

’ miją ir tuo tikslu sutinkanti 
su aliantų valstybėmis pada
ryti tam tikrą sutartį; pa- 
galiaus, prisižada gerbti pa
darytąją tarp lenkų ir rusų 
Rygoje sutarti ir prisilaiky
ti prie nustatytų šia sutarti
mi rubežių, ir tt. Iš visų vie
nuolikos tos sutarties 
straipsnių, tiktai dviejuose 
kalbama apie tai, ko mes 
gauname, būtent: Lenkija 
privalanti pripažinti Lietu
vos Demokratinės Respubli
kos Suverinitetą ant Vil
niaus ir jo teritorijos" (3) ir 
"Lenkija prisižada pripa
žinti Lietuvos suverinitetą 
ant Klaipėdos teritorijos, 
jeigu taip atsitiktų, kad 
aliantų valstybės pripažintų 
tą Klaipėdos teritoriją Lie
tuvai (4).

Į Taigi, delei šių dviejų 
straipsnių Lenkija turėtų 
apleisti, nors tiesioginiai to 
nerekalaujama, Vilnių ir 
Vilniaus teritoriją. Apie Ly
dą, Gardiną, Punską ar ki
tas vietas nieko nesakoma. 
Rods, Vilnius jau senai ri
šos Lietuvių tautos tapo pri- 

| pažintas—ir taip buvo pasa
kyta nepriklausomybės ak-

• • _ X_____

posėdyje—jog jis yra Lietu
vos sostinė ir mums neiš- ■ 
kad ii SSSSta mis- ukininka{ dažHai 
=uvenfn^iieK ReS 

publikos ant to'miestošio paprasto obaisio vakėjai 
' viltį deda ant kitu. Visa 

kitaras Su S iš mu^ delef nepriklarisomy- 

musų sostinės.
Su kitu punktu, rods, yra 

dar blogiau. Sulyg Versalės 
sutarties, Klaipėdos kraštas 
buvo atskirtas nuo Vokieti
jos kaipo Lietuvių kraštas. 
Tokio atskyrimo reikalavo 
ir Prūsų lietuviai ir neofi
cialiai musų taikos delegaci
ja Paryžiuje. Jeigu aliantai 
vra tą kraštą atskyrę nuo 

Keleivio” Skaitytojas.. Vokietijos delei minėtų pra-

’ Juozas Draskinius, iš Sas- tuvos Atstovybėje žinių, tai radS vidurinio luomo nuo-
___    — 1 "A X — J_______  1 ~ I _ ** i N ■« zj ZX Iii(pelnas. Nurodoma Į Bulga

riją, kuri laike šio karo mo- 
. kėjo nustoti daug savo pa- 
, kraščių, ir Į Rusiją, kuri 

kad ir prie bolševikų besiva
rydama prie visokių apsis
prendimų ir susitarimų su
birėjo Į šmotelius.

Be abejonės, tame pasa
kyme yra ‘ daug teisybės, 

j vidurinis luomas, 
daugiausiai žydai, nors ir 
remia valstybę, bet drauge 
rūpinos, kad jam butų leista 
ir rusų kalba vartoti. Lau
kia kito padėjimo.

Patys gi Lietuvos ūkinin
kai arba jų vadovai, vis vien 
ar tai liaudininkai, ar kr.- 
demokratai, paprastai ne
galį nusikratyti nuo tos so- 
cialės padėties, kurią jie vi
suomenėje užima. Kiekvie
nas nor turėti savo žemės 
gabalą, norėtų būti, iškil
mingai tariant, "sau žmo
gus," kurio dvasinė ideolo-* 
gija dar Vydūno buvo paga
minta ir rasit delei tos prie
žasties gana lengvai yra nu
sistatę sukti, kad tai jus, 
lenkiškai kalbantieji, gyven
kite sau, o mes gyvensime 
vėl sau ir išeina tokiu budu, 
kad iš vienos Lietuvos gali 
susidaryti, kaip tat viena
me "Litvvos" numery nuro
doma. ne tik du kantonu, 
kaip Vilnius ir Kaunas, kaip 
lenkai nori, bet kokie keturi 
ar daugiau: ir lenkų, ir bal
tarusių, ir keli lietuvių, o gal 
dar ir žydu. "Litvva” pagi
ria tą neva Lietuvos kairių
jų grupių sumanymą, nors 
ir jai pačiai jis neaiškus, bet 
jis pilnai atsako idealams 
žmonių, kurie savo laiku 
taip buvo Įsimylėję į obalsį 
"Žemė ir Laisvė."

Kita blogoji ūkininkų nu
sistatymo pusė yra ta, kad 
jie mažiau, kaip kiti sluogs- 
niai, pasitiki savo pajiego-

7 7r-xi ------- ----- A-J-1 geiezinneiiai^ u upcim©, h . Kme
tan tas Vitkevičius, is Židikų net prižada nuo jų neimti &USų vYiiAoiniin ATnamlzm nnc’lzv I . •, > ■ • i

Pereitame "Keleivio" nu
meryje buvo rašyta, kaip 
"Laisvės” redakcijoje vel
nius pardavinėjo. Ant kiek 
man yra žinoma, tai pana
šus "biznis” buvo varomas 
ne vien tik po "Laisvės” pa
stoge, bet ir kitur. Virš de
šimts metų atgal po Įvairias 
Amerikos lietuvių kolonijas 
valkiojosi net tam tikri 
agentai, kurie tiesiog Įkalbi
nėjo tamsiems žmonėms 
pirkti juodas knygas ir vel
nius. Ir reikia pasakyti, kad 
tie agentai netik daugybę 
pinigų iš žmonių išviliojo, 
bet kai ką beveik ir iš proto 
išvarė visokiais savo špo
sais.

Iš visų kolonijų velnių ir ilgą straipsni, kur jis "beša- 
juodų knygų pardavinėjimu liškai” stengiasi nupiešti vi-1 zlauriai per-
savo laiku daugiausia pa- Lietuvos darbininku iu-i i • • j žiaunai per- par<?ėio Detroitą'; Ten buvo j-•• e .j)s dąrDtnil)Kų ju . sekioja darbininkus, nes tūli 
garsėjo Detroitas ten omo (įėjimą, if sykiu pateisinti milic iantai vra labai tam- 
sklodas visų velnių ir juo- valdininkėlių sauvalę, kurie mnS1’antai Iabal tam 

dų knygų. Net tam tikri ka- į;artu SU lenkais dvarinin-
i vargšą Lietuvos

Bet valdininkų sauvale ^am?s Seimas jeigu jie tų 
... - - ----- p. Mockaitis n?1I1C?J>,nAtW kui^£e;
kuris pagal SUmuša pats save. Jis prisi-' nei J^\..nei

tja^ ‘Atsitikimai 'ke * ?kr*
neužginčijami, kuomet Kau- -a nep.rasa ina • 

I ne ir mažesniuose miestuose ^P^’J-dęmokratų valdžia 
į Lietuvoje stropiai rūpinasi 
grąžinimu dvarų lenkams ii 
dovanojimu bausmių nu-, 
teistiems lenkų šnipams, bet 
kodėl ji nepasirūpina ap
saugoti darbo žmones nuo 
milicijantų sauvalės? į

Ir p. Mockaitis norėtu. _ 
kad laikraščiai apie tai tylė- te ir pirmame Steig. Seimo 
tų. Jis sako: ”Iš tokių atsiti- " T
kimų 'Socialdemokratas’ ir 
kiti priešingi Lietuvos da
bartinei valdžiai elementai 
labai daug turi medžiagos 

i šmeižtams. Užsienio laik
raščiai, perspausdindami da_ _J J _ J _ •_ •

sakyta : "Jei nori, kad šita žmonės. ' i užsienio laikraščius skai-
raudona plyta pavirstų Į Beteisindamas valdinin- t311.! L^tuvoje, darosi šiur* 
juodą knygą, tai perdevy- kus, p. Mockaitis sako: 
nias dienas nieko nevalgyk ."Tankiai būna gana žiau- 
ir kasdien suduok šita plv- rių pasielgimų su darbinin-

gyveno Paterson, N. J.
Edvardas Motiejus Gali

nis (Edward M. Gillen).
Nathan Feir.stein, gyve

nęs Main st. Rochester N.Y.
A. N. Sakhnowky, gyve

nęs 11 E. 92nd st., New 
York, N. Y.

Kas žinote praneškite: 
Representative of Lithuania 
in America, 1925 F st., N.W. 
Washington, D. C.

Dėlei Mockaičio straipsnio.
"Keleivio” Nr. 19 tūlas p. kurių kiti nežino nei ’A,’ nei 

Mockaitis rašo iš Lietuvos ’B,’ o vienok tarnauįa.”
Vadinasi, nereikia pykti, 

jeigu milicija žiauriai per-

sus žmonės.
t Bet ką tada veikia augš- 
l tesnieji valdininkai ir Stei- • • • • • •

calogai iš ten buvo siuntine*. kajs engia 
jami- Į darbininką.

Nesenai man teko kalbe-Į £.1 __
tis su žmogum iš Fitch- beteisindamas' 
burg, Mass., I 
prisiųstą jam katalogą buvo pažista, "kadi " 
užsisakęs juodą knygą iš j ‘ ‘ 
Detroito. I___ ___

—Kiek tamsta už tokią areštavo ir kišo kalėjiman 
knygą užmokėjai?—paklau- suris nekaltus darbininkus, 
siau aš jo. Bet tai nebuvo daroma isa-

—Nedaug, tik 15 dolerių Rjug iš augščiau."
—atsakė jisai. į Reiškia, darbininkai areš-

—Ir prisiuntė? tuojami ir kemšami kalėji-
—O kaipgi, už dviejų są- man be valdžios žinios. Bet 

vaičių aplaikiau ir ekspre- ar tas išteisina valdžią? Ką 
sui už jos atvežimą užmokė- ji tuomet veikia, jeigu ji ne
jau 75c. žino, kad visai nekalti pilie-

—Kaip ta knyga atrodė? čiai i kalėjimus grūdami? Ir
—Tai buvo paprasta rau- kur tuomet ta "laisvė,” apie 

dona plyta. Prie tos plytos kurią Lietuvos valdžia taip 
buvo prilipintas paaiškini- mėgsta kalbėti? Išrodo, kad 
mas, kas reikia daryti, kad po Lietuvą dabar laisvai ga
ji pavirstų i juodą knygą. Ii siausti tiktai kunigai ir ... . .- - . .
Tame paaiškinime buvo pa- milicijantai, bet ne darbo prideda, ir jau mums,

• .................................... - į užsienio zkc.:* tunf T l bės kova tur ganėtinai išro
dymų, jog mes pasitikėjome 
tai, bent iš pradžios, rusais, 
tai paskui, vokiečiais, toliau 
anglais, francuzais, o dabar 
gal atėjo linija ant lenkų ar 
kitų.

Manom, jog delei šių mo
mentų reikia susirūpinti, 
kad neišbarsčius jau ir to 
bagažo, kurį turime.

Liet. Inform. Biuras.

pu.”
Matyt, p. Mockaitis jau 

taip apsipratęs su darbinin- 
, kad .jam 

rodos, jog taip ir reikia; 
jam šiurpu darosi, kad už
sienio laikraščiai šitokį 
žiaurumą pasmerkia. Tei
sybė turbut perdaug skau-

ta devynis kartus sau į kak- kais, vpač iš pusės milicijos, kų persekiojimu, 
+„ ” ' u—: L. 4-u jfnrimn rodos. įoc tamtą." kuri ar tai be jokio Įtarimo

i —Ar tamsta tikėjai šito- areštuoja, ar tai šiaip ilgai 
nv« rvioisUnimiM ? — pa. SUvis be reikalo tąso, šis pa;

. steigimas galima pateisinti
Luuga. xi —Kvailas viskam tiki, tuom, kad šiandien, ypač
tėve, kad tas pats dalykas| Bet išpildyt to, kas buvo rei- miestuose, didžiuma milici-d a a ls.

i \ UgCL įneš, leve, numv-
: pom nuo temos. Mums rupi kiam. paaiškinimui.
išrišti, kas yra gera, kas klausiau aš vėl. 
bloga. Ir aš tau parodžiau. I —Kvailas
leve, 1S.Č1U btu" pauo uaijnao; v vv, m«.v ,v. ----------------------, --------------- - — , . . ;
vienam gali būt labai geras, kalaujama, neįstengiau. Į jantų—seni rusų kareiviai, i

I
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“KFI.FI VIS”
IMBUUUS DARBO ĮMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

taMrikojc:
Metama ......................... <2.00
Pusei metų .................   $1.25.

iaaadoj ir Uirubežiuoae: 
Metams .......................... <3.00
Pusei metų ....................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant j Redakciją, rašykit šito! 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadeay. So. Boston. Mass.

” Vadinamoji kova su klerika-'vo teises ginti ir nepasiduoti Draugija (DLD). Žinoma,' t3) mėnesių po jo pasirody- 
lizmu pirmiau visą ką pa- kitiems save naudoti.. Ypač tai padarytume tik tada, jei- mo spaudoje.

Marė Jurgelionis, 
Sekr.-Vertėjas.

JIEMS DUONA, 
MUMS BADAS

Vadinamoji "demokrati
nė” Lietuvos valdžia, patai
kaudama tautų sąjungai, 
sutiko duoti Vilniaus len
kams duonos. Nors prieš ši
tą duonos siuntimą į Vilnių 
protestavo ir patys vilnie
čiai lietuviai, nors jie ragi
no Kauno valdžią nesiųsti 
lenkams maisto, bet kur 
tau!... Lietuvos klerikalai, 
kurie yra susispietę prie 
valdžios vairo, sutiko su 
tautų lyga ir maitina len
kus, gabena jiems duoną iš 
Lietuvos, o tuo pačiu laiku 
Lietuvos biednuomenė neįs
tengia duonos nusipirkti ir 
badauja, tai klerikalinei 
musų valdžiai tas nerupi. 
Jai lenkai, kuriė dar nesenai 
terorizavo Lietuvos gyven
tojus, yra mielesni, negu sa
vi žmonės, kurie statė savo 
krutinę prieš lenkų kulkas, 
kurie guldė savo galvas gin
dami Lietuvos žemę nuo už
puolikų ir kartu gynė Kau
no valdžią. Tai taip musų 
buožiukai mums atsimoka 
už tai! Pradėjus iš Lietuvos 
javus gabenti į Vilnių, ru
gių kaina ant syk pašoko 10 
auksinų. Pirmiau, kol dar 
rugiai nebuvo gabenami į 
lenkus, pudui buvo 25 rub
liai (50 auksinų), o dabar 
jau pudui mokama 30 rublių 
(60 auksinų) ir daugiau. 
Bet ir taip augštas kainas 
mokant Lietuvos biednue- 
menė duonos nusipirkti jau 
negali, nes žydai visus javus 
iš ūkininkų superka ir išga
bena Į Lenkiją, kad papenė
ti Lietuvos neprietelius, 
kuomet mes badaujame. 
Lietuvos biednuomenė šito
kiu valdžios pasielgimu yra 
labai įpykinta ir galimas 
daiktas, kad nenorės badau
ti ir pareikalaus iš valdžios 
duonos.

Jaunas Vaidyla.

dengdavo, ir kuone visi an- darbo žmonės valstiečiai ir gu tas gelbėtų išvengti le- 
tiklenkalai vienam i 
spiesdavos.

Dabar jau žmones riša ne 
vien nusistatymas prieš ku
nigus, bet ir jų vadinamoji 
socialinė padėtis, jų turtas.

Mes matome, kad žemval
džiai, kurie nei piemenuką, 
nei ubagą, nei berną žmo
gumi neskaito, ir prakeikia, 
sakysime, tą gaspadoraitį, 
kuris pabandytų tarnaitę 
vesti, gena jį iš namų, kuo 
toliau tuo labiau išsiskiria iš 
kitos kaimo visuomenės be
žemių, mažažemių ir smul
kios ukininkijos. Jie spiečia
si savo interesų ginti, kaipo 
kandidatai į Lietuvos dvari
ninkus. Juk visiška yra tei
sybė, kad pavyzdžiui, "žem
dirbiai" nežino, kas tai yra 
žemės norma. Jie jokios nor
mos nežino. Ne be reikalo 
apie Mariampolę taip šneka, 
kad žemdirbių yra tokia 
norma, kiek žemės turi 
stambus ūkininkas Kriau
čiūnas, kurio sūnūs skaitosi 
"žemdirbių" karaliumi.

"Žemdirbių” šulai, kaip, 
pavyzdžiui, Steiniškių Ga
vėnas "neunaringai” visus

būrin liaudininkai turi tai atrmn-'galių nesmagumų. Aš nuo 
savęs užtikrinu, kad gelbė- 
|tų. Žinoma, atidavimas pir- 

- mo vardo žodžio ’Lietuvių’ 
reikš išsižadėjimą ir musų 
LDLD. iždo $1800, kuriuos 
kėsinasi iš mus atimti, bet 

, Jau gera valanda laiko lai mažmožis, bile tik bus 
praėjo, kaip pradėjau L.D.-'galima išvengti legalių ne-

, L.D. pirmininko pareigas smagumų’.”
, eiti, bet dėl laiko stokos vis' Dabar gali būt aišku kiek- 
i negalėjau prisiruošti paaiš- vienam, kad socialistu L.D.- 
i kinti visuomenei apie LDLD L.D. yra tikroji LDLD., ir 
į stovį. (neužilgo laimėsime bylą dėl

Kuomet komunistai apar- LDLD. iždo, kurį komunis-
• dė Lietuvių Darbininkų Li- tai noreJ° 13 musų atimtL 
toraturos Draugiją (L.D.L.

' D.) ir sutvėrė kitą panašią ’ždą, 
organizaciją taip pat pava- J 
dino ją LDLD. vardu, tai musU LDLD. vardą—o tas 
daug žmonių buvo sūkiai-'iV-Vks neužilgo—tuomet LD- 
dinta ir net patįs IDLD. na-iLD- vėl ineis į normalę vagą, 
riai pradėjo laiškais klausi-J kaiP buvo Pirm suskaldymo, 
nėti, kuri dabar yra tikroji ir . vary? apšvietos darbą 
LDLD. Prirodyt tatai buvo Į ka^P vai*ius. į
nelengva, nes komunistai ir Todėl, draugai ir drau- 
savają organizaciją vadino gės, subruskite: užsimokėki- 
"tikrają LDLD.” į te duokles, prirašykite nau-

Bet laikui bėgant dalykasnarių į tv.erkit. nau,ias 
paaiškėjo savaimi. Daugelis4;UOP^S- k\ulie, uzslm°ke» 
jau mate laikraščiuose pra-1 £r 
nešimą, kad teismas atsisa-1 FauS

BĮ. BĮ.
("L. Uk.”)

L. D. L D. Reikalu.

“ŽEMDIRBIAI” 
PRIE DARBO

Mariampolės apskritis ga
lima pavadinti "ženibirbių” 
(turėtų būti žemvaldžių) 
tvirtove. Čia jų centras, čia 
jie leidžia savo laikraštį 
"Žemdirbių Balsą,” kurio 
berods beveik niekas neskai
to ir niekas niekur nemato, 
nes nėra, matyt, reikalo. 
"Žemdirbių” nariais čia iš
imtinai yra patys stambieji 
ūkininkai, daugiausia buvę 
kadaise pirmeiviškos "Ūki
ninkų Draugovės” nariai, 
kurioje buvo susispietę va
dinami bedieviai ūkininkai, 
iš kurių 1905 m. daugelis 
net prie "cicilizmo” dėjos. 
Bet "kiti metai—kiti kirtė
jai”... Buvusieji Mariampo
lės ūkininkų draugovės na
riai tol buvo demokratizmo, 
laisvamaniškumo ir net so
cializmo apaštalai, kol jie 
patys negalėjo atsakyti už 
esamą tvarką ir kol.tik galė
jo triukšmą kelti prieš "nau
dotojų”—rusų valdžią.

Visai kitaip atsitiko, kada 
Lietuvoj patys piliečiai pa
ėmė valdžią Į savo rankas ir 
pasiskirstė jau savo tarpe į 
tam tikras politines grupes. 
"Žemdirbiai" pradėjo gai
lias ašaras lieti dėl "skili
mo,” kuris pradėjo rodytis 
sodiečiu tarpe, atskirai gru
puojantis kaimo visuomenei 
pagal savo socialinę padėtį.

Aš, Jieva Mieliauskieuė, pajieškau 
savo vyro Jono Miehousko-Viencp. 

; Jis vartoja šitas dvi pavardes. Jis 
į apleido mane Mew Yorke su trimis 
mažais vaikais 3 d. kovo, 1920 m. 

. Aš gavau juo jo laišką, kad jį de- 
Ipoivuoją į Rusiją, todėl norėčiau tik- , 
; rai žinoti, ar jį išdeportavo ar ne.

, BROOKLYN, N. Y. 
Pirmas išvažiavimas šįmet.

L. S. S. 19 kuopa, Brook
lyn, N. Y., rengia išvažiavi
mą i puikią giraitę, Inwood 
apielinkėj, New Yorke, ne- 
dėlioj 12 d. birželio.

Važiuoti reikia sekamai: 
paimti 7th avenue Subvvay 
karą, Van Cortland linijos. 
Važiuoti iki 207 gatvės. Išli
pus paeiti 207 gatve vakaru 
link. į giraitę, penkis blokus.

šitame išvažiavime apart 
žaismių, pasilinksminimų 
bus išpildytas trumpas, bet 
rūpestingai priruoštas pro
gramas. Gerbiamoji Brook- 
lyno visuomenė kviečiama 
atsilankyti. Pradžia 1:30 po 
pietų. Rengimo Komisija.Čia telpa ir jo paveikslas.

Jis turi snt kairės rankos didelę 
žaizdą. Iš Lietuvos jis paeina iš 
V ilniaus rėdybos, Alytaus apskričio. 
Marcinkonių parapijos, Zervynų kai
mo. Meldžiu jo paties atsišaukti ar
ba kas man apie jį praneš, gaus 20 

i dolerių atlyginimo. Kasykite šiuo 
adresu: (24)

Jeva Mteliauskienė
30 Gregory St.. New Haven, Conn.

Pastaba Pild. Komitetui.
Mes, LSS. 34 kuopa, aps

varstę savo susirinkime, lai
kytame 10 gegužės, VIII Ra
jono Konferencijos tarimą, 
kuriuo yra užgirta smer
kianti "Naujienas" rezoliu
cija, pareiškiame, jog toj re
zoliucijoj mes matom tūlų 
draugų nesuvaldomą piktu
mą ir ųorą keršyt savo opo
nentui prie kiekvienos pro
gos. "Naujienų” Bendrovėj 
įvyko nesusipratimai tarp 
kai kurių šėrininkų ir direk
torių, ir kerštinčiai tuojaus 
nori tuos kivirčus perkelti į 
Sąjungą, kuri nieko bendra 
su "N.” B-vės reikalais ne
turi.

Kadangi šitokie kerštų 
varinėjimai gali daug pa
kenkti musų organizacijai, 
tai mes pastebim LSS. Pil
domajam Komitetui, kad to
kius draugus, kurie siūlys 
panašias rezoliucijas kuo
poms ar rajonui, suspenduo- 

knygą "Kokius Dievus Žmo- tu tulam laikui. 
nės Garbino Senovėje.”

J. S. Prusalaitis. 
LDLD. Pirmininkas.

Kuomet atsiimsim savo 
* kuomet uždrausime 

organizaciją taip pat pava- komunistams naudoti musų

metus tąsosi no totemus dėl kė duoti komunistl* draugi- meius tąsosi po ie šmus aei • • rnT,n
gyvų niekų su darbininkais 
ir pralošęs bylą nepristato 
darbininkui, neturinčiam 
irklių, priteisto karčio javu.

Tačiau įdomiausi "iem- 
ftirbiai” prie pačio darbo, 
šit toj pačioj Mariampolėje 
lieka išrinktas "žemdirbių” 
seimelis. "Žemdirbiai," ne
pratę į darbą, į valdybą ko
optuoja du liaudininku, nes 
kitaip ir darbo pradėti ne
įveiktų. Kooptacija (pasiva- 
dinimas iš šalies nenarių) 
pataiso padėtį. Pakvietus iš 
dalies du liaudininku įtaiso 
pačią valdybą. Tai aiškiai 
parodo, kad darbe "žemdir
biai" be liaudininkų ir vals
tiečių sąjungos apsieiti ne
gali.

"Žemdirbiai,” gindami sa
vo reikalus, išpoškina visai 
puikų dalyką, būtent: skir
tumą už arklių mobilizaciją 
tarp valdžios kainos ir to 
iaiko arklių kainos išdėsto 
tarp valstiečių ne pagal tur
tą, kaip margai, bet pagal 
pačių arklių skaičių, nepa- 
iuosuodami ir šešmargių. 
Kas gi pasidaro?

Mažažemis, turintis šešis 
margus ir vieną arkliuką, 
turi mokėti 47 auksinus; tie 
mažažemiai, kurie turi iki 
dviejų arklių, moka arti 
šimto auksinų. Čia jau šali
mais šimtamargis ukinin- 
Kas, kuris užsirašo trejetą 
arklių, o yra tokių, kurie tik; 
net du nurodo, taip pat tiek 
tik moka. Graži teisybė. 
Dvaras, turintis iki 1000 
margų, turintis iki 50 ark
liu, taip pat paliuosuojamas. 
"Žemdirbiai” bevaldydami 
apskritį aiškiai skriaudžia 
ir dar taip skaudžiai maža
žemius ir paliuosuoja pir- 
mon eilion save ir dvarinin-j 
kėlius. į kuriuos, mat, patys 
yra kandidatai.

J&igu išdėstant už margėj 
(ir dar iki 8—12 margų) vai 
stiečius paliuosuojant nuo 
mokesnio. Smulkiems ūki
ninkams butų reikėję sumo
kėti, sakysime, po 1—-2 auk
sinu už margą ir tiek, o da
bar turi sumokėti dažnai ne
pakeliamą jiems sumą.

Reikia manyti, kad šis 
"žemdirbių” žygis daugeliui 
valstiečių atvers akis ir arti
nantis naujiems rinkimams 
į savivaldybes, einant nauju 
Steigiamojo Seimo priimtu 
įstatymu, nesiduos "žemdir
biams” suvadžioti ir eis or
ganizuotai Į valsčių tarybas 
ir apskrities seimelius, kur 
turės tinkamą atramą prieš 
stambiuosius žemvaldžius, 
žiūrinčius egoistiškai savų 
reikalų.

Toksai jau visuomenės su
sitvarkymo pamatinis dės
nis ir kiekvienas privalo sa-

f

. Kurie užsimokės 
pereitų metų duokles, tie 

puikią $1.50 vertės

Pajiesk'u savo broli o Vilimo Ra- 
junežo, Ukmergės apskričio. Pagirio 
valsčiaus, Žvzmių okolicos. Dvide
šimti metai kaiD Amerikoj. liga lai
ką gyveno E. St. Louis. Iii. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinote, 
malonėkite pranešti ant šio adreso: 

Jonas Rojunežvs
74 W. Main st., St. Charles, 111.

iai čarterį LDLD. vardu. 
Tas reiškia, kad komunistų 
LDLD. yra nelegalė organi
zacija, ir mes galime jiems 
uždrausti naudoti LDLD. 
vardą. Ir mes tai padarysi
me, jeigu jie patįs nesusi
pras ir nepaliaus musų or
ganizacijos vardu dangstė
si

Komunistai tatai supran
ta ir reikia tikėtis, kad jie 
nenorės tokios sarmatos ir 
nesmagumo susilaukti. Jie i 
jau pradeda kalbėti, kad ge
riau bus jiems patiems 
LDLD. vardo išsižadėjus. p T i MaHlson Ave- Akr0ll~ j
^*tai Laisvės 118-tam nu- r>rnnJ,lvn Y * ’ Pajieškau savo kaimyno Adonio
merv A. Petriką rašo: "Ma- ° 1 ‘ " J Lapuko, Kauno rėdybos, Kurtavėnų '
nau, neturėtume nuostolių,' Šis įnešimas reikalauja ; v^ax^įči '̂
jeigu mes jiems atiduotume bent 10 kuopų parėmimo, h ašy ti su juo, nes turiu svarbių rei- 
pirmą žodį vardo (Lietuvių kad galėtų būti paleistas 're-; kaių‘ A1.jlhn jXtasSauKtl slu° a<^u 
—L.), o pasivadintume vien ferendumui. Parėmimai tu-; Box 53, » Three Forks, w. va. 
tik Darbininkų Literatūros ri būt prisiųsti bėgiu trijų j 'p^ekau john Korii^vičiaus, se- 
_______________________________________________________________________ i niaus jis gyveno St. Louis. Mo.. bet 

dabar nežinau kur jis randasi. Jis 
yra labai man reikalingas kaipo liu
dininkas teisme. Jis matė, kaip aš 
tapau sužeistas. Teisinas atsibus 
i3 d. birželio. 1921 m. Meldžiu at
sišaukti arba kas apie jį žinote, man 
praneškite, už ką tariu iskalno šir
dingą ačiū. Mano adresas:

Sarnuil Ostapčiuk
‘>011 Columbia Avė.. St. L.ouis, Mo.

L. S. S. Reikalai.
I

K. Ramanauskąs,
34 kp. sekretorius.

Pajieškojimai

Pajieškau Petro Babelio ir Antano 
Kazlauskio, Kauno rėdybos, Tryškių 
parapijos. Jumis jieško daktaras 
Babelis iš Lietuvos. Taipgi meldžiu 
atsišaukti Prano ir Kazimiero 
čių ir kitų pažįstamų.

Jonas Navickas
8€8 Washington St., Akron,

Misei- 
(24)

Ohio

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 35 iki 40 metų; tu
riu gera dar ha. Malonėkite su pirmu 
iaišku prisiųt savo paveikslą, atsa. 
kymą duosiu kiekvienai ir pareikala
vus grąžinsiu paveikslą. (23)

J. W.
720 S. 4th st..Kansas C'ity, Kansas.

Kenosha, Wis.

LSS. 19 kuopa. Brooklyn,
N. Y., savo susirinkime 5 d. 
gegužės, 1921 m. nutarė 
įnešti LSS. referendumui 
sekantį sumanymą:

Kad LSS-gOS Pildantis Aš, Antanas Valantiejus, pajieškau 
Komitetas 1922 metams bu- r'ranciškaus Tervaino savo motinos ....______

, •- n x brolio arba dėdės. Paeina iš Kauno teismei tų renkamas is Bostono vedybos, Gaurės parapijos, Sakalinų
1 apielinkėS. > kaimo. Malonėkit atsišaukti.
• LSS. 19 kp. tar. sekret. į 7(K; Av"‘lcJUAkn>n. ohio
• V. Paškevičia, - —-------------------------------

Pajieškau Damės Shugrdinis, Pele- 
konių kaimo, Jezno parapijos. Yra 
vedusi, b?t po vyrui pravardės ne
žinau. (24) į

Pranciška Shu.srdinis
P. G. Box 38, West Frankfort, III.
I----------------------- ----- i

Pajieškau darbo lietuviškoj Beker- 
nioj.. Moku kepti visokias duonas, 
nes esu dirbęs bekernios darbą per 
20 metų. Kreipkitės laišku arba y- 
f'tiškai pas (23)

Peter K raučiunas
1 Page Court So. Boston, Mass. 
---- f ----------------------------------

VINCENTAS IMJBROVOLSKI.
Tuojaus atsišaukite į Suffoik Su- 

perior Court Boston, Mass. (Pember- 
ten Sci'iare), į Divorce klerką, nes ta- 
... _ ____> yra užvesta prieš Jumis

divorce byla per Jūsų moterį Heleną 
i Dobrovolskį paduodant, sias priežas
tis: žiaurų apsiėjimą, girtuoklystę ir 
neužlaikymą. Ji taipgi reikalauja, kad 
*ei-'mas pavestų jai judviejų keturių 
metų mergaitę. Paskutinis sykis apie 
j; girdėti buvo iš Rumford. Me. Jei 
kas apie jį žino, praneškite: F. J. BA- 
GOČIUS. 253 Broadway. So. Boston, 
Mass. (Dobrovolskienės advokatas.)

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu 26 metų, vidutinio ūgio, dai
lios išžiuros. biski prie kapitalo ir 
turiu gerą darbą. Pas mumis visai 
nėra merginų, o vaikinų yra labai 
daug, todėl esame priversti pasijieš- 
Voti ir kitur. Katra mylėtų apsives
ti ir norėtų turėti gerą gyvenimą, 
meldžiu atsiliepti ir su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą. (29)

A. Bal
P. O. Box 197.

Paiieškau apsivedimui laisvos ka
talikės arba laisvamanės merginos 
nuo 18 iki 22 metų, suprantančios 
Vidutiniškai rašybą ir mokančios an
glų kalbą. Turi būt padori mergina, 
prisilaikanti teisingos meilės prie 
vieno vyro, linksmo ir meilaus budo, 
tarpe 110 ir 135 svarą sunkumo, 5 
pėdų ir augštesnės, šviesios, sveikų 
dantų, vidutiniškos spėkos. Rašy
kite laišką taip, kad butų _ 
suskaityti ir prisiuskite savo paveik
slą. “ ‘ '' — “ ‘'
kur 
ant

galinu

55

Siųsdamos laišku pažymėkite, 
norite imti šliubą, bažnyčioj ar 
korto. (24)

* J. D. L. 
Jonės St., Newark, N. J.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
i:uo 19 iki 
budo. Aš 
Su | 
paveikslą. 
Atsakymą

P.

Columbia [
LIETUVIŠKI REKORDAI

AN'THON’Y BEMlšlS
Tuojaus atsišaukite j Sul’folk Su- 

perior Court. Boston. Mass. (Pember- 
ton Sųuare). i Divorce klerką, nes ta
me teisme yra .užvesta prieš Jumis 
divorce byla, per Jūsų moterį Uršula 
Julia Beniušis. paduodant šias prie
žastis: žiaurumą, girtuoklystę ir ne- 
užlaikymą. Paskutiniu sysiu girdėti 
apie ji buvo iš VVaterbūry, Conn. Jei 
kas apie ji žino ar girdėjo, praneškite. 

F. J. BAGOČIUS. (Beniušienės ad
vokatas) 253 Broadivay, So. Boston, 
Mass.

27 metų amžiaus, linksmo 
esu 24 metų, angliakasis. 

pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
ikslą. Paveikslai bu? grąžinami, 

duosiu kiekvienai.
G. Wo!ters

O. Box 73, . Carlisie, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nesenesnės kaip 35 metų, 
mylinčios gražu šeimynišką gyveni
mą ir norinčios turėti gerą vyrą. 
Aš esu 38 metų. Meldžiu atsišaukti ir 
su pirmu laišku prisiųsti savo pa
veikslą. kuri ar.t pareikalavimo su
grąžinsiu. Rašykit šiuo adresu: 

Viktor Rusinėk i
721 Main St., Benvood. W. Va.

PARDAVIMAI

E-3840

E-3905 <

E-4181

t

r5 
I3 1 Telcf. Mulkins 2142.10 Inch—85c.

•Jūsų širdis paliks linksmesnė ir akys skaistesnes kada Jus gra- 
jinsite tuos naujus Columbia Rekordus, kurie yra pasižymėjusiu 
artistų kaip Plieniunas. Lušnakojis, Petrauskas, taip pat ir cho
ru. orchestrų, juokingų kalbų ir benų rekordai. Nueik pas bile 
Columbia Rekordų pardavėją šiandien—jis jums juos pagrajis.

/AlkAS

/
siūbavo

E-1272

Spragilų daina.
M. Petrauskas, tenor.

1 Strazdelis.
M. Petrauskas, tenor.

1’ARSIDI ODA LAIKRODŽIŲ 
KRAUTUVĖ.

Biznis išdirbtas per 15 mėtų, par
siduoda pigiai, savininkas važiuoja 
Lietuvon. Dziegormeistcriui gera pro
ga. Klauskite šiuo adresu: (21)

A. J.
255 Broadvay, So. Boston. Mass.

I
f \nt kalno karklai
I M. Petrauskas, tenor.

! šią naktelę per naktelę.
M. Petrauskas, tenor.

An( tėvelio dvaro.
Mišras choras.

Nesigraudink. mergužėlė.
Mišras choras.

[” Alvito ežero bangos Polka 
' i Mazurka. Columb. orch.

Pilviškių valcas.
| Columbios Benas.

E-1098

E-3799

Vilniaus polka.
Armonikų duetas.

Tamsioji naktis. Valcas.
Armonikų duetas.

£•4*180

Medžiotojai. Dalis L
Plieniunas ir Lušnakojis.

Medžiotojai. Dalis ii.
Plieniunas ir Lušnakojis.

Gerkit šaltyčiai.
St. Šimkaus choras.

Oi kas sodai, do sodeliai.
St. Šimkaus choras.

Žiūrėkit kad butij 
Columbia Vaizba- 
ženklis ir paminėk 
numerius Columbia • 
Rekordu—

E-1237

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra ste
bėtini. Lietuviški 
Recordai, padaryti 
Lietuviškų artistų.

J Referatas apie nosis, 
j J. Plieniunas.

Jaunystės atsiminimai. 
J. Plieniunas.

\ Naujas kareivis. j |
I Plieniunas ir Lušnakojis. Į j 

Dainininkas pas prof. j Į 
Plieniunas ir Lušnakojis. Į !

'J. šmikis keliauna namon. 
Plieniunas ir Lušnakojis.

Maušaus kelionė.
Plieniunas ir Lušnakojis.

BALTIC statės bank
Kapitalas $250,000.00.

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke.
SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kable- 
gramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4 nuoš. 
Nuošimčiai kas mėnuo priskaitomį prie sumos. Pinigus 
pasidė.iimui galima siųsti pastų. Musų Banke laiko pini
gus New Yorko Valstija, N. Y. Valstijos Bankų Depart- 
mentas ir didžiosios Lietuvių Organizacijos.
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES J LIETUVĄ ir is Lietu
vos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių čekius ir 
Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame 
teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS I MUS—NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 vai. po pietų Užsienių 
Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomis iki 7 v. 
vakare.

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVĖ.. Kamp. 25 gatv., NEW YORK.

EXTRA! EXTRA!
PARSIDUODA .MONTELLO 

KO-OP. KRAUTUVE.
Namas su visais rakandais, ir lotas 
žemės; turi būt greitai ;r pigiai par
duota. Norinti pirkti, kreipkitės: 

.MONTELLO CO-OP. ASS’N
30 Intervale St., Montello, Mass.

NORIU PIRKTI BIZNI
Kokiame nors nedideliame miestelyje, 
i žiemius nuo New Yorko, norėčiau 
nusipirkti kokį nors biznį, kaip šiu- 
meikerio arba grocerne ir uučernę, 
Jeigu kurie turit toki biznį ant par
davimo, rašykit šiuo adresu:

A. Augustinaviėia
72 Emerald st, Gardner, Mass.

HARTFORDO LIETUVIU ATYDAI.
Gerbiamieji broliai lietuviai, gyve

nantieji Hartforde ir apielinkėj, jei- 
<ru kurie iš jūsų turite stubas ir no
rite jas malevoti iš vidaus arba iš 
lauko arba popieriuot: arba kokj 
karpenterska darbą turite, taipgi 
jeigu norite nuvarnišiuoti savo for- 
niėius arba sutaisyti, kreipkitės prie 
manęs. Aš tamstoms patarnausiu 
kuoger'ausiai. nes tuose darbuose 
esu išsilavinęs ir nadarau gerai ir 
pigiau negu kiti. Mano adresas:

Vincas Ramanauskas (25)
82 Sheldon St., Hartfoni, Conn.

STATAU NAMUS!

Į
statau naujus ir pataisau senus. 
Darbą vedu visoj Neivarko apylinkei. 
Darbas greitas ir gvarantuotas. Iš 
toliau galit kreiptis laišku. (24)

JURGIS PUSHINSKAS
39 hingsland avė.. Kearney, N. J.

I

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų j Lietuva nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigu 
nieks su manim negat lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su pa
rašais priėmėjų pinigų.

Laivakoršiu agentūra i Lie
poja, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei i Lietuva. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 et stimpa ir visados 
adresuokite: (25)

P. M1KOL AINIS.
53 Hudson Avė. Brookiyn N. Y.

II
/

»



t KELEIVIS

Pirma Gegužes Lietuvoj.
;ta). 
f ix>iėj. 
davus parašą, kad "nekir-

Berods 1-moji gegužės šins luomo prieš luomą." 
pas mus vra pripažinta ir Nedavus parašo grąsino iš-

Taip apvaikštinėjo musų

Kaip teko darbininkams 
"švęsti” 1-moji gegužės 

Mariam polėj.
Berods 1-moji

vadinama "darbo* žmonių ir siųsti į koncentracinį lagerį, 
tautu solidarumo šventė." Taip apvaikštinėjo musų 
Bet, žinoma, tokia šventė ne valdžios agentai darbo šven- 
visų vienodai suprantama, tę... Čia dar i*eikia pridėti, 
Pavyzdžiui, Mariampolės kad vakare 1-mą gegužės 
žvalgininkai Kauno kompa-’ buvo ruošiamas vaidinimas, 
nionams padedant ta šventę bet ir tas nebuvo leistas, 
pažvmėjo ypatingu budu. Vienu žodžiu, žvalgybinin- 
Jie ‘pradėjo smarkiai dirbti kai ir miliciantai padarė vis- 
dar prieš 1-ma gegužės, o ką. kad darbininkai ne tik 

•----'•'••‘■-j paminėti savo 
r_____ ! šventę bet kad ir minties ne
to, kad at- turėtų, jog tokia šventė yra

.________ J PARMOSI
raugu. farma dalinai apsėta.

Vakarą "kiniečių teatre”! couMctieut i*»eniuė 175

kusioji ganyklos ir apie 500 ar 6M 
I kordų malkų. Vien tik malkos gali at- 
I s i mokėti už vietų; 9 ruimų stuba pir- 
1 mos klesos stovyje; dvi didelės bar- 
nės, kuriose yra užtvaros dėl 2o kar
vių; iedaunė. dirbtuvėlė, vežimams 
pašiūrė, kiaulininkai, vištininkai, 7 
karvės, pora arklių, kiaulės, vištos, 
mašinerija ir visoki padargai, gera 
vieta, viena mailė nuo vieškelio, baž
nyčios, krautuvės ir mokyklos, R.F.D. 
palei duris; keturios ir pusė mailių 
nuo gelžkelio. šita farma dalinai ap
sėta. Kaina už viską tik $6.500 ant 
lengvų išlygų.

RAVIME FARM AGENCY. 
DANIELSON. CONN.

PUIKUS NAMELIS randasi Pom- 
fret, Conn., šalę vieškelio, graži vie
ta, arti mokyklų, krautuvių ir bažny
čios, 2 mailės nuo didoko pramoningo 
miestuko, 11 akerių žemės, visa dir
bama, be akmenų, puiki 9 ruimų stu
ba. Kainų tik $l,8u0.

PUIKI PROGA pirkti farmą 39 ak
rų žemės, tinkamai išdalinta į dirba
mų, ganyklas ir miškų. Randasi prie 
pat vieškelio, puikiausia vieta, vaisi
niai medžiai, kaip tai: obelys, gru- 
šios, vyšnios, givpsai, avietės. Puiki 
6 ruimų stuba. gražiai atrodo iš lau
ko, barnė 30x40. užtvaros dėl 7 galvi
ju, vištininkas, malkinvėia. Viskas 
geroj tvarkoj. Kaina $2.206. Tai yra 
puiki proga. Jeigu užinteresuotas, 
rašyk (?)

RAGINE FARM AGENCY 
DANIELSON. CONN.

darbo žmonių šventę—1 ge- teberūksta senu, caro' laikųf FARMOS! 
gūžės. Vietinės žemės ūkio 
darbininkų profesinės są
jungos valdyba,

Kiti tebesėdi Mariam- Grybui vadovaujant, paruo-i minia.
i draugui vėl susirinkę didelė žmonių

Teatras buvo pri-* VI VVUVOvvH tUul iulll v V MMV'V UUJUli pili U V i 1 VA VI Clu k/kl > v ĮJI l .

Kai kuriuos paleido šė šventės planą ir progra- kimštas; didelis žmonių bu-Į 
parašą, kad "nekir- mą ir atliko visus reikalin- rys pasiliko gatvėj delei vie-

UCll pi ICČ V' . “’T*

jau per 1-mą gegužės netu- negalėtų 
įėjo nė minutėlės poilsio. į

Prasidėjo nuo t_, _
vykęs iš Kauno sustiprintas galima "demokratinėj" Lie- 
hurys žvalgybininkų, taip tuvoj.

(Cenzūros išbraukta)
J Savo tokiam elgesiui pa- 

Suimta keletas teisinti žvalgibininkai palei-

l>at ir mariampoliečiai agen-į 
tai padarė mieste eilę kratą 
ir areštu. C_2_2_ 2 2_
darbininkų, gimnazistų ir do negudriai sugalvotą pa- 
valdininkų. 
Apsidirbę

sakelę, buk "Mariampolės 
bolševikai" buvę padarę suo
kalbį, norėję sukelti "revo
liuciją. turėję pasigaminę 
dinamito ir ginklų sandelius 
ir net buvę pasiryžę nužudy
ti Mariampolės apylinkėj 10 
"aukštesniųjų valdininkų" 
(?!). šitą negudrią pasakė

lę pagavo ir džiūgauja abie- 
ijų lyčių davatkėlės, stambie
ji ūkininkai ir reakciniai 

(cenzu- valdininkai. Bet kaipo fak- 
■ tą reikia konstatuoti vieną

> r/rim/n I

tųjų skaičius prieš pat 1-mą nebuvo ir negalėjo būti gy- 
gegužės siekė iki 100 ir jie venime, tai tikra revoliucija 
vos tilpo kalėjime ir Žvalgy- Įvyko protaujančių žmonių 
bos punkte. Bet mariampo-'galvose: visi doresnięji pi
liečiai, matyt, vis dar tikėjo, 1 iečiai yra neapsakomai pa- 
kad pas mus ištikrujų yra sipiktinę beprotiškai žiau- 
leista darbo šventė ir nepai- rių žvalgybininkų žygiu: 
sant visų areštų pasiryžo tą brutališku Įsiveržimu i jų 
šventę apvaikštinėti. Buvo tarpą, mušimu areštuotųjų, 
paduotas atatinkamas pa-' neprileidimu giminių pasi
reiškimas apie vaikštynes ir matyti su suimtaisiais ir tt.

. . - - --- —• “ - —— • • . •• n
t?V* -a. * ! ■». v v

Darbininkų Sąjungos Vai-, mokratizmo’’ 
dybos antspaudą, nes visa J LL. ___2 jll

išviso apie 20.
Mariampolėje

Žvalgybos didvyriai puolė 
provincijon ir taip pat par
sivežė keletą vežimų belais
vių,—daugiausia darbinin
kų iš Kvietiškių dvaro, Šun
skų, Keturvalakių, Sasnavos 
ir Ungurinės.

(Lietuvos cenzūros iš
braukta )

Taip pat buvo areštuotas 
vienas milifijantas ( 
ros išbraukta) , _

Taip pasidarbavus suim-. faktą —jeigu "revoliucijos

paduotas atatinkamas pa- neprileidimu giminių pasi
reiškimas apie vaikštynes ir matyti su suimtaisiais ir tt. 
susirinkimą su Profesinės (Tai vis savotiško musų "de- 
Darbininkų Sąjungos Vai- mokratizmo" pasireiškimai, 
dybos antspaudą, nes visa' Šis atsitikimas turi ir rim- 
Sąjun. Valdyba sėdėjo areš--tesnės reikšmės. Pasakėlę 
tuota. Valdininkai, nuo ku- apie "revoliuciją" kartoja 
rių priklauso leidimo išdavi- ne tiktai "obivateliai", ją 
mas, atsakė nieko prieš tai kartoja ir Žvalgybos agen- 
neturį, tik prašė, kad pareiš- tai savo oficialiniuose pra- 
kimą pasirašytų asmenys,1 nešimuose tesioginiam vir- 
kurie atsako už tvarką ir šininkam. Neužginčijamas 
kurie žada kalbėti. Tokie pa-'laktas, kad ant rytojaus vie- 
rašai buvo duoti, bet jie nas žvalgybininkas perdavė 
greit pateko Žvalgybon, o Kaunan savo viršininkui te- 
ant rytojaus visi išvardyti lefonogramą, kurioje pasi- 
pareiš'kime asmenys atsidu- rodymą būrelio demons- 
rė kalėjime. ‘ • i frantų prie kalėjimo nupie-

1-mą gegužės—ta pati is- šė kaipo kalinių maištą, is
torija. Buvo duotas naujas1 siveržimą iš kalėjimo su 
pareiškimas, kurį nunešė iš- bombomis rankose, mėtymą 
likę nuo arešto draugai. Jų proklamacijų ir tt. ir tt 
laukta sugrįžtant darbinin
kų klube, bet praeina viena

___ '*9 
(Cenzūros išbraukta) 
Skaitytojas jau žino, kad 

kita valanda, ir nėra nei lei- nieko panašaus nebuvo — 
dimo, nei atsakymo, nei niekas nepuolė žvalgybinin- 
draugų... Paaiškėjo galuti- kų, priešingai — ramius de
pai, kad čia tikras pasityčio- monstrantus arba susirin- 
jimas ir susirinkusieji klube kusius darbininkų klube 
nutarė pradėti demonstraci- puolė žvalgybininkai ir mi- 
ją. Bet tuo tarpu įsiveržė liciantai, vaikė juos ir mušė, 
kluban miliciantai ir mušda-,Taip Žvalgybos agentai in- 
mi susirinkusius rapnykais formuoja savo viršininkus, 
ir kardais išvarė juos lau- į Tais pranešimais valdžia va- 
kan. Gatvėj grasino muši-, dovausis tardydama Mari
niu tiem, kurie turėjo prisi-' ampolės Įvykius.
segę raudonus ženklelius.! Mariampolės įvykiai turi 
jeigu ženklelių nenusiims. išeiti viešumon! Utenos is- 

Burelis demonstrantų pri-' torija jau parodė, kaip Žval- 
ėjo prie kalėjimo pasveikin- gybos agentai sugeba tardy
ti areštuotus draugus, bet ti politinius. Turbut pavy- 
neilgai trukus, puolė Į juos1 dėdami Utenos žvalgybinin-

!
ti politinius. Turbut pavy-

plikais kardais raiti milici- kams laurų, tą pačią prakti- 
jką, mušimą ir pasityčioji
mą. pakartojo Mariampolės 
žvalgybininkai ir milician
tai. Ką gi?—už jų pečių sto
vi krikščionių-demokratų 
dauguma Seimei Tegu krik- 
ščionvs-demokratai dar kar
tą pasijuoks Seime išgirdę 
apie mušimus politinių "nu
sikaltėlių", bet tegu jie žino 
ir tai, kad juokias tas, kas 
juokias paskutinis... Šitą 
priežodį turėtų atsiminti ir 
valdžios žmonės, kurie turi 
pretenzijij vadintis demo- 
O i • • t T • •soci-

štai, išvaikė demonstrantus, 
atėmė raudonas vėliavas ir 
kai kuriuos pasigavę mušė 
—plokščiais kardais per pe
čius ir ranka per veidą.

(Cenzūros išbraukta ) 
Paskiau sekė reikalavimas 
prisipažinti kad esąs komu
nistas, ir pasirašyti ant tam 
tikro išanksto pagaminto 
blanko; kas neprisipažįsta, 
tuoj eina ekzekucijon. Kai 
kuriuos mušė raktu ir lazda.

(Cenzūros išbraukta)
Per visą sėdėjimo laiką su-J L . - - 
imtuosius maitino, nukentė-kratais ir net, rodosi... 
jusiųjų žodžiais, vandeniu ir austais. N. B.
nagaikomis. 1 gegužės šventė šakiuose,

šakių padangės darbinin-
nagaikomis.

(Cenzūros išbraukta)
Dalis areštuotųjų išvežta kai puikiai apvaikščiojo 

Kaunan (Cenzūros išbrauk- šiais metais viso pasaulio

gus formalumus. Ruvo nu
matyta pradėti darbininkų 
šventė iškilminga darbinin
kų procesija su raudonomis 
vėliavomis su tam tinkamais 
parašais svarbiausiomis ša
kių miesto gatvėmis. Po pro
cesijų turėjo Įvykti viešas 
mitingas šakių rinkoj, o va
kare— susirinkimas taip va
dinamame "kiniečių teatre". 
Bet vietinė šakių valdžia — 
apskrities viršininkas ir ko
mendantas matomai gavę 
tam tikrų instrukcijų iš cen
tro, manifestacijos neleido 
ir užgynė papuošti miestą ir 
mitingo vietą raudonomis 
vėliavomis. Ot ir pasirodė 
tikras reakcinis musų krikš
čioniškos valdžios veidas, 
jos baimė ir neapykanta 
darbininkų. Iš vienos pusės 
darbininkų šventė skel
biama kaipo visos tautos 
šventė, iš kitos pusės daro
mos pastangos tos šventės 
a p vaikščiojimas trukdyti.

Mitingas prasidėjo pirmą 
valandą. Susirinko apie 
tūkstantį žmonių — ne tik 
darbininkai-socialistai, bet 
ir visa ta minia, kuri išėjo iš 
bažnyčios. Mitingą atidarė 
profesinės Sąjungos Valdy
bos vardu draugas Grybas, 
trumpais bet karštais žo
džiais kviesdamas -susirin
kusius priderančiai prisidė
ti prie viso pasaulio darbi
ninkų šventės. Po jo kalbėjo 
Steigiamojo Seimo socialde
mokratų frakcijos narys 
Vincas Čepinskis. Jis pada
rė istorinę apžvalgą pasau
lio darbininkų judėjimo nuo 
pirmojo internacionalo Įstei
gimo dienos 1894 metais iki 
pastarųjų laikų. Papasako
jo kada ir kokiomis aplinky
bėmis buvo paskelbta 1 ge
gužės, kaipo viso pasaulio 
proletariato solidarumo 
šventė. Toliau kalbėjo apie 
antrąjį internacionalą ir jo 
suirimo priežastis ir apie bu 
tiną reikalą proletaram su
tverti naują internacionalą. 
Nes nesant darbininkų tar
pe pilno susipratimo ir vie
nybės sunku bus jiem laimė
ti kovoje ne tik už darbo 
žmonių paliuosavimą, bet ir 
už visos žmonijos paliuosa
vimą nuo karo, vargo, bado, 
kruvino žvėriškumo ir iš
naudojimo. Pagalios drau
gas Čepinskis palietė ir o- 
piausius mušti krašto reika
lus— taikos būtiną reikalą, 
žemės klausimą ir rinkimus 
į savivaldybes. Jis kvietė 
darbo žmones eiti iš viene 
visais tais klausimais su so
cialdemokratais. Čepinskiui 
oabaigus, kalbėjo dar keli 
draugai darbininkai apie 
reikalą darbininkam spies
tis i organizacijas, kad apsi
šviestų ir susiprastų. Jie ra
gino darbininkus nesiliauti 
kovojus už savo kilnius ir 
šventus tikslus.

Mitingą užbaigė draugas 
Grybas. Jis priminė susi
rinkusiems apie kruvinas 
darbininkų aukas kovoje už 
laisvę, apie draugus, atida
vusius savo gyvybę už pa
verktųjų paliuosavimą. Tų 
kovotojų vargai ir kraujas 
padarė tai, kad darbininkų 
klasės susipratimas didėja 
ių susiorganizavimas ir ga- 
ybė auga. Žuvusių atmin
tis pagerbta kepurių nusiė- 
mimu.

Visa minia ramiai ir labai 
rimtai klausė kalbėtojų, ne 
vieną sykį išreikšdama jiem 
užuojautos delnų plojimu. 
Mitingas tęsėsi apie pustre
čios valandos ir pasibaigė be 
jokių incidentų. Kokiam ga- 
ui buvo pastatyti ant rinkos 

ginkluoti kareiviai ir milici- 
rinkai? Tur būti tik tam, 
tad parodytų, kad musų 

"načalstvos" smegenys dar

tos stokos. Susirinkusių tar
pe vyravo proletarai su savo 
šeimomis, bet buvo ir inteli
gentų. Be lietuvių girdėjo
si ir lenkų kalba. Teatro sa
lė buvo papuošta eglėmis, 
gėlėmis ir raudonomis vėlia
vomis su gražiais parašais. 
Man ypatingai patiko obal- 
sis: "Mokslas ir susiprati
mas tai tikra proletarų ga
le”.

Prieš vaidinimą draugas 
Čepinskis kalbėjo apie meną 
ir teatro reikšmę proletarų 
sąmonei ir kultūrai kelti.

Prakalbai pasibaigus buvo 
pastatyti scenoj du veikalė
lių: ”žengsnis į šviesą" iš 
netolimos praeities—tragin- 
goš musų jaunimo imtynės 
su rusų žandarais už prole
taru ir kartu už viso krašto 
laisvę. Antras veikalas bu
vo komiško turinio.

Šakiečių draugų tarpe bu
vo pakilus, širdingas, šiltas 
ir jaunos gyvybės ūpas.

Anzelmas.
Kaunas.

Gegužės šventę Kauno 
darbininkai apvaikščiojo di
deliu mitingu, kuri sušaukė 
vietos L. S.-D. P. organiza
cija.

D-gas Venclauskas savo 
kalboje nurodė, kokią reikš
mę tur tarptautinė darbinin 
cų vienybė. II-sis Internaci
onalas nesugabėjo apginti 
iroletariato reikalų, dėlto • 
is žuvo. Jo rietą užima ■ 

naujas internacionalas, ku- ■ 
ris jau vadauja revolucinei ; 
proletariato armijai ir kuris ; 
sugebės apginti j‘o reikalus. ;

D-ras Bielskis aiškino, j 
toks ankštas ryšys yra tarp ; 
Lietuvos darbininkų kasdie- ; 
nių reikalų kaip prof. sąjun- j 
gos ir kitų kraštų proletari- j 
ato. Anų kraštų darbinin- i 
<ų laisvė ir laimėjimas yra i 
musų laisvė ir laimėjimas, i 

D-gas Požėla ir Daukšvs i 
kalbėjo apie einamuosius ‘ 
Lietuvos darbininkų klausi
mus: vadinamų laisvių dar
bininku organizacijų, žemės 
klausimo. Jis aiškino, kad 
tiktai organizuota revoliuci
ne kova tegalima bus Lietu
vos darbininkams laimėti, 
kad eidami išvien su viso pa
saulio proletariatu, jie iško
vos sau geresnę ateitį.

("Socialdemokratas.")

AMERICAN 
LINE

Tiesus susisiekimas tarpe 
č NEW YORKO IR 
.• HAMBURGO
į) Parankiausia kelionė rusams ir 
C lietuviams. Dideli dviejų sriubt) 
? laivai.

į MONGOLIA Birželio 16
' M1NNEKAHDA Birželio 30
? MANCHURIA Liepos 14 
? 3-čia klesa tiktai išplauks 
{ Birželio 3o

Red Star Line
Tarpe New Yorko ir Hambnrg 
ir tarpe Dancmga ir Liepoj aus 
GOTLAND Birželio 18
SAMIAND Liepus 16

Tik 3-čia klesa.
Kreipkitės j kompanijos ofisų

BOSTON, M ASS.
84 STATĖ ST,

arba į vietos agentus.
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SVARBU MOTERIMS!

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA.
100 akerių žemės, 40 akerių dirba

mos, laukai apsėti, 60 akerių ganyk
los ir dailaus miško. 7 ruimų stuba, 
2 barnės, 2 vištininkai, 50 vištų, 2 
arkliai, 2 kiaulės, 7 karvės ir visi 
ūkio įrankiai, triobos geros. Savinin. 
kas parduoda iš priežasties ligos 
tik už $3,500. Jmokėt reikia tik 
$1,800. Norėdami platesnių 
kreipkitės šiuo adresu:

K. Skarin 
North Windham, Conn.

ligos

žinių
(24 i

PARSIDUODA FARMA.
30 akru farma, parsiduoda labai 

pigiai, apie 12 akru žemės apdirbi
mui, likusioji ganyklos ir miškas, 
puiki G ruimu stuba, barnė, višlinin- 
kai, viskas geriausioj tvarkoj, kele
tas vaisinių medžiu, labai į patogi 
vieta laikyt vištas, tik 21- myliu 
nuo miestelio, 4 mylios nuo didelio 
miesto, 10 minutu eit iki dideliam 
ežerui pasižuvauti. Geri kaimynai. 
Kaina greitai parduodant tik $1,500, 
įmokant $1000 arba už $1400 visk:) 
ant syk užmokant. Laiškus rašykit 
tik angliškai. (25)

HFJSLERS FARM AGENCY 
•11 Sehool St.. Dauieison, (onn.

PARSIDUODA FARMA
160 akrų turtingos ir lygios že- 

. mes, 45 akrai dirbamos, likusioji 
ganykla su šaltinio vandeniu ir miš. 
kas. Vien tik miškas vertas du syk 
daugiau, negu užmokėsi už visą 
farmų, 12 ruimų labai gera stuba, 
vežimams pašiūrė, malkinyčia, auto
mobiliui garadžius, 3 vištininkai, vi
soki vaisiniai medžiai, 2 arkliai, 3 
karvės, 40 vištų, visoki farmos į- 
rankiai, pjovimui inžinas ir kitokia 
mašinerija verta $1200, viena mylia 
į vieškelio krautuves ir bažnyčias, 
mokykla netoli farmos, 3 mylios iki 
gelžkelio ir pramoningo mietelio. Iš 
priežasties nesutikimu šeimynoj, 
parduosime su dideliais nuostoliais 
tik už $3,400. J nešt $2,000, likusius 
ant išmokėjimo. Turi būt parduota 
tuojaus. (24)

M. Hrimaa
i 33 RrineMs St, Dnnielaon, Cmm.

IB ALTUOS AMERIKOS LINIJA,
■ “ “ '   ■>. t v \ < - R r\ \ \

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO 
Per LIBAVA Arba HAM BURGA-EITKUNUS 

l LIETUVA Uivii4.irdXk“ 
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:— 

S. S. ESTONIA Birželio 22 S. S. UTRVANIA Liepąs 2S
K S. 1‘OLONIA. Liepos 6 S. S. ESTONIA R u rpjočio 3

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kįesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Generaliai Agentai dėl CENTRĄ L1NES ir RYTV EUROPOS 
NORTH • GERMAN LLOYP 8REMEN.

Iš NEW YORKO TIESIAI |

BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ
Laivai plaukia tiesiai į LIEI’OJU per Dancigą. Tiesus peraimainy- 

mas aus laivu ant laivu.
PR1NCESS M ATOIKA Birželio 1L Liepos 23. Rugsėjo 7. 

POTOMAC (buvęs Antigonne) Biri. 15, Liepos 28. Rugsėjo 14 
HUDSON—Liepjs 13, Rugpiučio 3o ir Spalių 15

Iš NEW YORKO I CHERBOURGĄ UTBREMENA TIESIAI 
Greičiausiais ir didžiausiais laivais, plaukiančiais po Amerikos vė
liava:

AMERICA Birželio 22. Liepos 23. Rugpiučio 24 
GEORGE WASHTNGTON Liepos 30, Rugpiučio 27.ir Rugsėjo 24

Kreipkitės: 99 Statė st.. Boston. Mass. arba prie Vietos Agentu.

turi naujausią 
issiuvinėjomui,

Musų kompanija 
mašiniukę įvairiam 
kuri padarys ta pati darbų ka;p ir 
didelė mašina. Bet musų mašiniukė 
yra daugeliu atžvilgių geresnė ir už 
didelę mašiną, nes užima labai mažai 
vietos ir nėra nieko tokio, kas galėtų 
pagesti. Su pagalba musų mašiniu
kės galima išdirbinėti ir Įvairias kar- 
petas. Išdirbinėjimui karpetų reika
linga tam tikra adata, kuria prisiun- 
ėiamė kartu su mašinuke. Taipgi 
kartu su mašiniuke išsiunčiame ir 
siiAu išbandymui. Viską kartų su 
mašinuke parduodame už 4 dolerius. 
Parduodant ją už 4 doi. galima sa
kyti atiduodame kaip ir dykai. Ne
norime ant jų uždirbti pinigų. Ati
duodami beveik dykai mašiniukę mes 
manome, kad jus visuomet pirksite 
nuo ................................
Dabar laikai nepergeriausi ir kiek
viena 
dirbti 
musų 
kartų 
me tikri, kad busite labai užganėdin
tos musų mašiniuke.
nėdinimą negali būti nei kalbos. Mes 
tikimės, kad kiekviena moteris, ga
vusi nuo musų tą mašiniukę, prikal
bins mupis daugybę koštu mierių. 
Jeigu norite tokią mašinukę atlai
kyti, tai iškirpkite ši apskelbimą, 
užrašykite savo vardą, pavardę ir 
adresą, Įdėkite į konvertą už 35c. 
štampų dėl persiuntimo lėšų ir tą 
užsakymą pasiųskite mums. Liku
sias pinigus užmokėsite aplaikę ma
šiniukę. Už ribų Suv. Valstijų pri
siusite visas pinigus iškalno. (23) 

Adresuokite:
VESTERN SALES CO. 

Dept ”D. Z.”
1330 N. Weatem are., CMcago, III.

mus ir siūlas išsiuvinėjimui.

moteris neri kiek-nors užsi- 
su pagalba išsiuvinėjimo. Su 
mašiniuke jąs išsiuvinėsite 15 
daugiau, negu rankomis. Esa-

Apie neužsiga-

- ------------ .....

“Vaikai sustokite 
bereikalingai peštis— 
yra užtektinai BAMBLNO 
jum abiem P

Kūdikiai mėgsta ji t 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyliai žino, kad

BAMBINO
yra geriausia ęyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu buo viduriu užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį j 
lengvai, tačiaus tikrai! Aprietose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunėiame tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3cd Avenue & 3S& Street, Borougb of BmnfrĮyn. New Yotfc Gty j

> i
! Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, < 
! perskaityk knygą

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE? . :

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25.
Gaunama "Keleivio" Redakcijoj

255 Broadvvay, So. Boston, Mass.

HENRYfF. MILLER & SONS 
PIANOCO.“ -----

Kiekvienas, kuris tupėjo 
progą grajinti ant ROJA
LIŲ F. M1LLERIO PIA
NŲ FIRMOS, tas gerai ži
no, kad jie nesulyginamai 
gesni už kitus.
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metų.
Bet ne skaičius metų ją 
padarė garsia po visą Eu
ropą ir Ameriką, bet jos 
gerumas.

HENRY F. MILLER, kuris būva garsus muzikantas 
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir 
andko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai, jie ir pastatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, • 
patį skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobutamo.

Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Koje
lėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys 
nusiperka dėl savęs.

Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.
Henry F. Miller & Šone Piano Co.
395 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.



KELEIVIS

Waterburietių Rezoliucijas 
Steigiamajam Seimui.

Waterburio Lietuvių Pro- Progr. Draug. Sanryšis sa- 
gresyvių Draugijų Sanryšis vo konferencijoj, buvusioj 
priėmė ir pasiuntė Steigia- 29-ta balandžio dieną, išreiš- __ 
mam Seimui sekančių rezo- kia reikalavimą, kad Lietu- ~ 
liucijų: ~

Rezoliucija dėl žemės 
Reformos.

J dėtu vos valstybės Seimui 
Kaunan per Steponą Kairį.

Mes, Waterburio lietuvių 
Progresyvių Draugijų San
ryšis, reprezentuojantis 18 
draugijų su 5,000 narių, sa
vo konferencijoj 29 d. ba
landžio, 1921 m., užgyrėm 
Philadelphijos lietuvių rezo
liuciją delei žemės reformų 
Lietuvoje, kurią Philadel
phijos lietuviai priėmė 10-tą 
dieną balandžio, 1921 m.

Rezoliucijos turinys se- 
ksTi lis •

Mes, W. L. P. D. Sanryšis, 
apsvarstę Steigiamojo Sei
mo žemės reformų komisi
jos nutarimą, kad nusavi
nant didžiūnų dvarponių, 
grafų, magnatų žemes, turi 
būt apmokama jiems nuo 80 
iki 600 auksinų už dešimti
nę, pareiškiame štai ką : ninkams siaurinti ir vairžyti

Kadangi visi I—~ 
dvarponiai, didžiūnai, gra- pav> uždarinėja darbinin- 
fai, bajorai ir kitokį dideli tiškus laikraščius, varžo 
ponai yra Įgiję tuos didelius profesinius sajungu susirin- 
plotus žemių kaipo dovaną kimus ir tt ‘ 
nuo despotiškų valdžių uz Kadangi karės stovis gali 
engimą valstiečių; reikalingas tik tada,;

Kadangi tokis netiesotas, kaja šaliai gręsia revoliuci
ne per savo triūsą, žemių ja jr Koks majštas. o šiuo lai- 
jgyjimas negali kitaip va- ku tokio pavojaus Lietuvai 
dmtisu kaip tik valstiečių nėra^ aišku, jog karės 
turto išpiešimu; stovis Lietuvoje laikomas

Kadangi laike suteikimo užsmaugimui darbininkų ju
tų žemių privilegijuotai luo- dėjimo. Todėl mes, Liet. Pr. 
mai-dvarpomams tos žemes Draug. Sanryšis, visados re- 
buvo atimtos is vargšų vals-, Lietuvos valstybę mo- 
tiecių, jų tnobos nugriauną- rakai ir materialiai, reikaluos ar sudeginamos, o patįs ;]aujam iš Lietuvos ^ybės; 
valstiečiai ątiduodami ponų ^įmo, Kad panaikintumet !• 
veL£U°P»— l - i karės stovi Lietuvoj ir su-

Todėl mes, Vvaterbuno • teiktumet visiems Lietuvos; 
lietuviai, karstai protestuo- pdi^j^s pilną laisvę žo-; 
jame prieš tokį žemės refor- ■ džio, spaudos, susirinkimų, juridine 
mų komisijos tarimą, ir rei-, įr organizavimosi, 
kalaujame, idant visų dvar-j Waterburio Liet. Progr., 
ponių, didikų, grafų, baro- (Dr-ju Sanryšio Rezoliucijų 
nu ir visokių magnatų ze- Komisija:

vos 1
domos Lietuvos pašto su 
tvarkymo klausimą.

Waterburio Liet. Progr. 
Dr-jų Sanryšio Rezoliucijų 
Komisija:

K. Ramanauskas, 
S. Senkus, 
Ip. Kutelis, 
J. S. Prusalaitis.

ską iš Lietuvos misijos ir 
palieptų užrubežio reikalų 
ministeriui kun. Purickiui 
paskirti tinkamesnį žmogų 
Lietuvos misijos nariu Su
vienytose Valstijose.

W.L.P.D. Sąr. Rez. Kom.: 
S. Senkus,
J. S. Prusalaitis, 
Ip. Kutelis.

MUŠTYNĖS ANT NAN- 
K TASKET LAIVO.

rininkai pradėjo stumdytis 
ir užgavo kelias moteris. 
Vyrai pasiskundė laivo ka
pitonui. Tas liepė jurinin
kams lipti laiptais žemyn. 
Vienas girtas jurininkas 

___  sviedė į kapitoną kėdę. Lai- 
Idaug triukšmo? Vos’tik iš£ vc darbininkai šoko girtus 
i jus iš Bostono prieplaukos, jurininkus malšinti, ir kilo 
Į keli girti karės laivyno ju- tokios muštynės, kad išgąs-*

Pereitos subatos vakarą 
ant Nantasket laivo, kuris 
plaukioja tarp Bostono ir 
Nantasket ”byčių”, buvo

" Odei Lietuvos Respub
likos pripažinimo.

Paskutiniu laiku vėl tapo 
iškeltas Lietuvos Respubli-; 
kos pripažinimo klausimas.’ 
Lietuvos Atstovybės rūpės-; 
niu veikiąs Lietuvos val
džios vardu advokatas Mc- 
Adoo yra įteikęs platų raštą 
Valstybės Sekretoriui ir 11 
gegužės asmeniškai jam ši
tą dalyką išdėstė. Supranta
ma, iki* visas klausimas nėra 
išspręstas, tai kokių nors 
tikrų pažadų sunku laukti. 
Paaiškėjo, jog Lietuvos Re
spublikos, kaipo ir kitų Bai-

• dinti pasažieriai nežinojo 
kur dėtis. Bet galų gale ju
rininkai tapo apgalėti ir už
rakinti laivo apačioj.

Antru syk kilo muštynės
su jais, kuomet nuvažiavus Pastebėjęs policmaną, plė- 
i Nantasket atėjo policija šikas leidosi bėgti, bet polic- 
juos areštuoti. Bet sužvė- manas šovė Į orą, ir plėšikas 
įėję gaivalai buvo surakinti t tuojaus sustojo. Suimtas ji- 
ir nugabenti kalėjimam i sai prisipažino kaltu.

i
ĮĮ

POLIUM A NO SUVIS SU
STABDĖ PLĖŠIKĄ.

Bedforde policmanas pa
matė aną rytą plėšiką išli
pant iš krautuvės per langą.

>

12 PEARL STREET, NEW YORK.
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FOREIGN LANGUAGE INVESTOR DEPARTMENT
HENRY L. DOHERTY & COMPANY

12 Pearl St., Nęw York.
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tuojaus.

Be jokiu lėšų man j»riskjskite -Tu-n "Auksinę Progrą" įdėliams propo
zicija

Vardas

IT.cii ?*-r
Rezoliucija dėl karės stovio.
Lietuvos valstybės Seimui 
Kaunan per Steponą Kairį.

Mes, Waterburio Lietuvių 
Progresyvių Draugijų San
ryšis, savo konferencijoj 29 
balandžio dieną, užgyrėm 

-sekamą rezoliuciją delei pa
naikinimo karės stovio Lie- tijos valstybių pripažinimo 
tuvoje: klausimas yra dar gyvas, ir

Kadangi jau keletas mė- Amerikos valdžia norinti ji 
nešiu praėjo kaip Lietuva Išspręsti. Spėjama, jog 
sustojo kariavus su Lenkija, sprendimas palies visas tris 
o karės stovis dar vis tebe- Baltijos valstybes.
si tęsia, duodamas specialią-; Gegužės 16 dieną Valsty- 
kų laisvių Įvairiems valdi- bės sekretorius yra priėmęs 

s. kongresmaną Walter M.
; vardan vi

sų trijų Baltijos respublikų 
yra įteikęs ilgoką memoria
lą delei visų šių trijų res
publikų pripažinimo. Visas 

į tas raštas puikiai nušviečia 
; visų šių respublikų padėti ir 
stipriai išrodo reikalingumą 
jų pripažinimui. Jis buvo 
W. M. Chandlerio ištisai 
perskaitytas Valstybės se
kretoriui, ir prie to da tapo 
įneštas atstovų butan ir at
spausdintas ”Congi*essional 
Record’o” gegužės nume- 

įry ant 1515-1520 pusi.
Kadangi Latvija ir Esto- 

Įnija jau pripažintos de jure 
visų valstybių, kurios pri
klauso prie Tautų Sąjungos, 
o Lietuva iki šiol dar nėra 
pripažinta, tai kad išlyginus 

• visų šių Baltijos 
i valstybių padėti. Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje yra 
užklaususi musų delegacijos 
Briuselyje, kuomet galima 
laukti iš aliantų valstybių 

i tokio pripažinimo Lietuvai, 
j ir ar teisingos yra žinios, 
’ jog Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo klausi- 

Į mas busiąs pakeltas atei
nančiame vyriausios aliantų 
Tarybos posėdyje.

Nuo Lietuvių delegacijos 
pirmininko Ern. Galvanaus
ko gauta šitoks atsakymas: 

! "Franci j a ir Anglija for
maliai prisižadėjo pripažin
ti de jure Lietuvos Respub
liką artimiausiame vyriau
siame Tarybos posėdy. Hy- 
mans pilno suveriniteto pri
pažinimą pareiškė Tautų 
Sąjungos vardu gegužės 6 
dieną.”

Laikraščių žiniomis, tas 
aliantų Tarybos posėdis de
lei Silezijos klausimo turėjo 
įvykti jau pereitą . sąvaitę 
todėl galimas daiktas, kad 
Lietuvos de jure pripažini
mo klausimas tenai ir bus 
pakeltas.

Liet. Inform. Biuras.

I

Lietuvos darbininkų piliečių, teises, Chandlerį, kuris

mės butų nusavinamos be 
jokio jiems atlyginimo.

Mes, W.L.P.D. Sanryšis, 
kuris visomis išgalėmis re
miam Lietuvos valstybę, 
griežtai reikalaujame, kad , 
Lietuvos valstybės Seimas 
toki krikščionių demokratų 
komisijos projektą atmestų.

Waterburio Liet. Progr- 
Dr-jų Sanryšio Rezoliucijų 
Komisija:

S. Senkus, 
K. Ramanauskas, 
Ip. Kutelis, 
J. S. Prusalaitis.

S. Senkus,
J. S. Prusalaitis,
K. Ramanauskas, 
Ip. Kutelis.

Rezoliucija dėl Mastausko. 
Lietuvos valst. Steig. Seimo 
nariams, Kaunan, 
per Steponą Kairį.

Broliai, Steigiamojo Sei
mo nariai:—

Waterburio Lietuvių Pro
gresyvių Draugijų Sanryšis, 
atstovaujantis 18-ką drau
gijų su 5,000 narių, 'savo 
konferencijoj balandžio 29- 
tą, 1921 m. išreiškia didžiau
sio nepasitikėjimo dėl užru
bežio reikalų ministerio ku
nigo Purickio pasielgimo 
paskyrime P. Mastausko į 
Lietuvos misijos nariu Su
vienytose Valstijose, vesti 
finansinį skyrių, nes P. 
Mastauškas, gyvendamas 
Suvienytose Valstijose, bu-

Rezoliucija delei Lietuvos 
pašte betvarkės.

Lietuvos valstybės Seimui 
Kaunan per Steponą Kairi.

Atsidarius susinešimo ke
liams tarp Jungtinių Valsti
jų ir Lietuvos, daugelis lie
tuvių iš J. V. pradėjo siųsti 
į Lietuvą įvairių gyvenimui _____ w___ ______
reikalingų daiktų savo gi-!bės nepriguhnybės ir 
minėms, nuo karės nukentė-jvo įtariamas liutuvių kaipo 
jusiems. Bet pasirodė, kad j priešas Liet, valstybės ne- 
tų siuntinių retas kuris nu-; priguhhybės ir demokrati- 
eina ten, kur būna siųstas.-jos: 
Reiškia, jie pražūva Lietu- ..................... .... ’
vos pašte.

štai vienas iš daugelio pa- Gabrio politikoje, ir
’ vyzdžių. Devynioliktu metų f' ~ J

rudeniop, Vincas Kumelai- (tose Valstijose P. Mastaus- 
tis iš Waterburio, Conn., kas pasižymėjo kaipo siau- 
pasiuntė Lietuvon savo gi- r ai partyviškas asmuo. Visa 
minėm tris skrynes Įvairių tai imant domon, jo (Mas- 
daiktų. Viena skrynia, su • tausko) paskyrimas į Lietu- 
menkos vertės siuntiniais, vos misijos narius Suvieny- 
gauta; kitos dvi skrynios, su tose Valstijose vesti finansi- 
vertesniais daiktais, pra-’nį skyrių, netik neatneš 
puolė. Panašių pavyzdžių naudos Lietuvos valstybei, 
yra daug. Tokiu budu ame- bet pridarys daug nesmagu- 
rikiečiai priversti susilaiky- mų ir suardys lietuvių vie- 
ti nuo siuntimo daiktų Lie- nybę Suvienytose Vafetijo- 
tuvon, nuo ko nukenčia Lie- se.
tuvoj nelaimingieji žmonės,; Todėl W.LP.D. Sanryšis 
ir pagalios visa Lietuva. reikalauja, kad Steigiamas 

Todėl, Waterburio Liet. Seimas atšauktų P. Mastau-

1) pasižymėjo lenkomanu,
2) dalyvavo slaptoj p.

3) gyvendamas Suvieny-

I

<r

I

►

►

.■

►
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Visų Žiniai.
Būdamas barberiu per daugybę me

tų aš esu surinkęs keletą tuzinų ge
riausių inportuotų britvų.

■:
' »

Prie kiekvienos britvos aš esu 
pritaikęs minkštą geriausio išdirbim* 
pustą. Kaina britvos ir pusto, abu
du kartu imant, 5 dol. Bet galima 
pirkti ir atskirai: britva 3 dol.; pus
tas $2. Turėdami vieną iš mano britvu 
ir pustų, galėsite kad ir kiečiausią 
barzdą nuskusti be jokio skausmo. 
Visos britvos yra gvarantuotos. Pas 
mane taip-pat galima pirkt visokios 
rūšies širklaičių ir plaukams kirpti 
mašinaičių, apie kurių kaina klaus
kite laiškais. Pinigus ir 
siųskite šiuo adresu:

L. PAULAUSKAS 
Bos 9. Princenlon Depot,

laiškus 
(25)

Mass.

-* a. .

________

TEGUL JUSU PINIGAI 
DIRBA JUMS

Nuošalus taupymo būdas yra prigimta ypatybė svetur gimusių arba iš svetur atėjusių ameri- 
. kiečių. Milionai dolerių yra jų sudedami kas metai. Bet neužtenka vien tik taupyti pinigus. Jie 
turi būt Įdėti i tokias vietas, kur dirbtų -Jums dieną ir naktĮ, nuolatos didinant Jūsų turtą.

SEKRETAS PALIKT TURTINGU
Tūkstančiai Jūsų šalies žmonių yra girdėję sekretą kaip palikti turtingais, Įdedant savo sutau

pytus pinigus Į saugią ir pelningą vietą. Arti 55,000,000,000.00 jie yra sudėję Į Suvienytų Vals
tijų Valdžios apsaugas ir tūkstančius milionų Į Įvai rių svetimų šalių apsaugas, iš kur jie yra atėję. 
Daugelis gi palieka nelaimingais, nes jie nepasiren ka savo pinigams saugių Įdėlių. Kartais jie papuo
la i rankas apgavikų ir pražudo savo sutaupytus pinigus.

.į . HENRY L. DOHERTY & COMPANY
Įsivaizdindami tai ir žinodami, kad svetimkal biai žmonės malonėtų išgirsti progą Įdėti savo su- 

taupymus Į geros vertės apsaugas ir tokioj vietoj, kuri yra verta visiško pasitikėjimo. HENRY L. 
DOHERTY & COMPANY, viena iš didžiausių ir garbingiausių Įdėjimui kapitalo Įstaigų Suvieny
tose Valstijose, turi uždėjus SPECIALI DEPARTAMENTĄ su tikslu patarnavimo tiems, kurie yra 
svetur gimę arba iš svetur atėję, sudėjimui jų pinigų Į saugias ir pelningas apsaugas.

ĮDĖLIŲ DEPARTAMENTAS SVETIMKALBIAMS
Šitas departamentas vadinasi "Įdėlių Departamentas Svetimkalbiams,” kurio ofisas randasi po 

Nr. 12 PEARL ST., NEW YORK ir kuris bus po priežiūra p. Hans Rieg, tarnavusio Suvienytų Val
stijų iždo departamente, kur jisai prižiūrėjo sukėlimą penkių valdžios paskolų tarp amerikonų ir 
svetimšalių.

PATARNAUJA VISOMS TAUTOMS
Ponas Rieg turės smagumą pasiūlyti savo patarnavimus kiekvienam, kuris nori Įdėti savo pini

gus Į pelningas vietas. Jis suorganizavęs būrį išsilavinusių pagelbininkų, kalbančių Įvairiomis kal
bomis, taip kad kiekvienas svetimšalis galės gauti visas informacijas savo prigimtoje kalboje.

Apsaugos siūlomos Jums dabar per Henry L. Doherty & Company turi sekančias ypatybes: ’ 
ŠIOS APSAUGOS YRA PIRMOS KLESOS VISAIS ATŽVILGIAIS.
JOS YRA APSAUGOTOS TURTINGŲ NEW YORK NEJUDINAMO TURTO SAVININKŲ 
JOS APMOKA ŠEŠIS PROCENTUS NUOŠIMČIŲ KAS METAS. KURIS IŠMOKAMAS KAS 

MĖNUO IR KAIPO PRIEDĄ
JOS MOKA EXTRA DIVIDENDUS NUO ĮNEIGŲ TURTO, KURIS DUODA PELNĄ PER 

METUS.

TIKRAI AUKSINE PROGA
Naudokis šia proga TUOJAUS ir buk tarpe pirmutinių atsišaukusių. Išpildyk ši kuponą ir 

pasiųsk:

Foreign Language Investor Department
HENRY L DOHERTY & COMPANY

■:
■.
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ISpiidykite šalę 
esanti kuponą 
ir pasiųskite ji

Miestas



Bartkevičius sugrįžo iš 
Lietuvos.

Šiomis dienomis parva
žiavo iš Lietuvos P. Bart
kevičius ir papasakojo savo 
Įspūdžius.

Važiuojant per Olandiją 
ir Vakietiją, malonu esą 
žiūrėti: triobos dailios, lau
kai nudirbti kai stalas, ke-

Saugokitės apgavikų.
Štai kaip žulikai bandė 

apgauti anądien Veroniką 
Taurinskienę. 
vergą jį grižo iš 
ir perėjus per 
chester avė. 
greitai pro ją prabėgo vy-į Mozūrų Ežerus, 
ras, ir jam išpuolė iš kiše- denburgas s.....
niaus piniginė. Moteris jam šią rusų armiją ir kur šalis 

pakelt, kaip buvo labai išnaikinta, karės 
staiga prišoko kitas vyras pėdsakų nesą nei 
ir pagriebė tuos pinigus iš viskas 
po jos rankų. Moteris susi
sukusi tuojaus pradėjo 
šaukt ta vyrą, kuriam iš
puolė pinigai, bet tas lyg 
nieko negirdėdamas- pasuko 
i kitą gatvę ir nuėjo savo 
keliais. Antras vyras, kuris 
pagriebė tuos pinigus, pri
sišliejo prie Taurinskienės 
ir pradėjo prašyt, kad ji to 
vyro nešauktų, ir tuojaus 
pasiūlė jai tais pinigais pa
sidalint. Atidaręs mašnelę 
jis parodė, kad yra viena 
šimtdolierinė ir vienas do
leris ir sako: "Duok tu man 
50 dolerių, o aš tau atiduo
siu šimtinę.” Taurinskienė 
tuojaus paabejojo, ar tik 
nenori ia apgautu Ji išsiė
mė iš kišeniaus savo mašne
lę ir parodė gudruoliui, kad 
susavim turi tik 30c, bet 
pridūrė, kad namie ji turin
ti daug pinigų ir jeigu jis 
eis su ja iki jos namu, tad 
ji tą šimtine išmainys ir ati
duos jam $50. Apgavikas 
išsiklausinėjo kur moteris 
gyvena ir sutiko eiti su ja 
iki -jos namų pasiimt savo 
dali radinio, bet netoli nuo 
Taurinskienės gyvenimo 
(ji gvvena po num. 9 Bos
ton place) gudruolis sustojo 
ir pasakė, kad jis i namus 
nenori eiti. Bet Taurinskie
nė užsispyrė, kad jis turi eit 
pas ją j namus arba atiduot 
jai pusę radinio, kitaip ji 
šauksianti policiją. Apgavi
kas pasijutęs, kad gali būt 
blogai, padavė šimtinę ir 
paprašė kad moteris jam 
išneštų laukan jo dali, o 
jis palauks. Parėjus namon 
Taurinskienė persitikrino, 
kad šimtinė netikra ir apga
vikui jos negrąžino. Apga
vikas, pavaikščiojęs aplin
kui, prasišalino.

Pereitą ket- 
Bostono, 

tiltą. Dor- liai net skamba, kiekvienam 
ir Dover st., Į miestely ūžia fabrikai. Apie 

, kur Hin- 
sumušė isiveržu-

lenkėsi pinigus

atvažiuos ugnagesvs su tuš', 
čia bačka. Vandens įtaisų 
visai nesą, tai gaisrui išti
kus vanduo prisieina kibi
rais semti iš šulinių arba 
bačkom vežti kur nors iš

žodžiu, Lietuvoje visko 
reikia, o nieko nėra. Jeigu 
vokiečiai ir padarė ką nors - 

I gera, tai ir tas jau genda,‘4? 
nes niekas netaiso. į Į

Tiktai amerikiečiai, susi- ' 
organizavę i bendroves, ga-• Į

f
lėtų padėti atsistoti Lietu
vai ant kojų

LIETUVIS DENTiSTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway. priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo »:3O iki 9

t
i

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
N EN EL1OM1S 

iki 1 v. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadwav. tarpe C ii* D st. 
SO. BOSTON. MASS.

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

ženklo: 
atstatyta. namai 

daugiausia muro, čerpėmis 
dengti, laukai žaliuoja, vie
nu žodžiu—pavyzdingiausia 
tvarka.

Bet kaip tik pervažiuoji 
per rubežių, tuojaus atsis
kleidžia kitas vaizdas: ke
liai išklampoti, triobelės 
menkos, iš apskritų rąstu 
statytos, šiaudais dengtos, 
ot, girdi, taip norėtųsi pa
imt degtuką ir padegt tuos 
laužus.

"Nuvykęs Kaunan.” sako 
p. Bartkevičius, "pasiėmiau 
vežėją ir važiuoju. Kume
laitė mažiukė, ratai geleži
nėmis šinomis kaustyti, c 
•jatvė vėl grista ne tašytais 
akmenimis: dar-dar. dar- 
dar—sunku ir nusėdėti. 
Pasuk tamsta i Laisvės Alė
ją. tai geriau bus važiuoti, 
sušukau vežėjui, iš kantry
bės išėjęs. ’Nugi kad mes 
.Laisvės Alėja ir važiuojam, 
oaaiškįno vežėjas.”

Tai taip p. Bartkevičių: 
apibudino puikiausią Lietu
vos sostinės gatvę.

Su maistu esą da pras
čiau. Valgomųjų daiktu 
Kaune esą gana. Krautuvė
je matyt ir mėsos, ir daržo
vių, bet nemoka žmonės pa
minint. Versaliaus viešbu
ty, kuris skaitosi puikiausiu 
viešbučiu rišame Kaune ir 
kur tik atvažiavę užsienio 
valsybių atstovai apsistoja. 
— tame viešbuty da esą ga- 
-ima pavalgyt neblogai, bet 
na tarnavimas ir tenai nie
kam nesąs tikęs. Visur esąs 
didžiausis nerangumas, ap
sileidimas ir nešvarumas 
A’okietijoj, kaip ir visose ki
tose civilizuotose šalise. ge- 
resniuose viešbučiuose pata
linės mainomos kas diena 
Kaune gi nakvosi viešbuty
je kelias naktis, bet patali
nių tau nei karto nepermai- 
ivs.

Kai kas sako, kad Lietu
voj alus esąs geras. Tas ne
lesa, sako p. Bartkevičius. 
Kas yra gėręs gero alaus, 
am Kauno alus negali pa

likti. Išrodo, kad jis dary
tas ir nepabaigtas: kažko 
am trūkstą.
Ant kaimo visai esą blo

ga. Duona prasta ir ta pa- 
ri visuomet sena. Mėsos jei
gu ir turi žmonės, tai nemo
ja jos pagaminti, o da la- 
!iau nemoka paduoti: su

gausto i vieną indą ir visi 
'nirštais ią iš to indo kabina 

Fabrikų , nėra, triobų vi- 
<ur trūksta, ir niekas jų ne
stato ir nemano statyti, sa
ka d. Bartkevičius. Kaune 
-tinku esą gauti kambarį; 
randos nesvietiškai bran

gios, žmonės susigrūdę, na
mai seni, kiti jau pakrypę, 
bet naujų niekas nestato, 
dėlto, sako p. Bartkevičių*, 
kad apdraudos Lietuvoje 
nesą. Kai kurie turi apdrau
dę savo namus Vokietijoj, 
Berline. bet užsienyje ap
drausti labai brangiai atsi
eina, 
triobų 
jeigu 

i visas
- -- -- dabar esant p. Bartkevičiui 

----- ------ ----- Bagočius, rKaune sudegę keliasdešimts 
ant. Šidlauskas ir A. Ivaš- namų, ir beveik nei vienas jų 

nebuvęs apdraustas.
i Ugniagesiai Lietuvos mie
stuose. tai esą vieni tik juo
kai. Pradeda namas degti, 
tai išeis pora valandų, pakol 
ugnagesius surasi. Kada jau 
namas sudegs, tai tuomet

į l Dr.J.C. LandžiusStysotT $
ii 
i!i*!

LIETUVYS 
Gydytojas ir Chirurgą*. 

506 Broadvvav & G st.
SO. BOSTON,* MASS.

Tel. S. B. 2438.

h as moka laikrodžius taisyt i
Pasiduoda auksinių daiktų krautu- j ■ ---------- • " • — " ------ ••

'ė, mokančiam laikrodininko darbą
zera proga. Kreipkitės pas

A. MIZARĄ,
2,:1 Broadvay So. Boston. Mass.

GERA NUOSAVYBĖ
Įsigijimui propozicija. 3 šeimynų 

nurinės stubos Forest Hills. visokį 
■atoguniai, moderniški įtaisymai, ilgi 
orii. Apsimoka gerai, gali ’out -pa- 
’idintos. Kreipkitės pas A. Sweet, 
. rborvvay Garage, Telephone Janiai- 

57; be agentų. I
I

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOU1S G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOVAL
Veda provas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Journal Building

262 VVASH1NGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
TeL Main 3334

PamėąiBkite aaujo '

Ruffles
\ Su užneistruotu v*i»b*i*akliuSuT. Vabt. 

l**C*u:u Biure,

Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste idėtoa, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytpjas. kuria 

,, --------patiks kad
įr gaėniau- 
šiai y patai.

ŠS1DUODA DIDELIS FRONTIMs 
KAMBARYS.
vietoje. 5 minutes ik: 

vienos ypatos. Kreipkitės 
Burnett. 108 Lawn St, 

(26)

Gražioje 
erko. dėl 
as John 
'oxuury.
ARSIDUODA 2 STUliOS 14 ruimų 
i gasa»s ir toiletu. Didelis jardas, 
ai ima vistas laikyti. Parsiduoda 

idvi už 31,690.00 ant lengvų išmo- 
esėių.
633-639 E. 2nd st (Rear) So. Bos- 
on. Mass.

Parsiduoda
Geriausia Grosemė ir Mėsos 
toras Lietuviu dalyje šiame 
nieste. Reikia parduot dėl dau

gelio priežasčių. Kiekvienam 
ia gali būt geras pasisekimas, 
:es biznis pastatytas gerai, 
teikalinga imokėt $3,500. 
<reipkitės laišku arba ypatiš- 
<ai. (24)

N. J. KRINZ.MAN & SO\
217—lst st, Elizabeth. N. J.

AR JŪSŲ STOGAS 
PATAISYTAS?

Apskaitliavimą duodu 
visokių stogų (rufų) i 
symų.

JOHN MARTIN &
63 GATĖS ST..

SO. BOSTON. MASS. žj
Tel. 1S4-M. Uždėta 1886. J)

ant 
patair 
(33) 

CO.

PRANAS JONAITIS.
Pentiną ir išbaltina namus, 

ir patais* viską kas tik reika
linga.

Darbas užtikrintas, kaina 
prieinama. <29)
Namų adresas: 565 6-th St. 
Ofisas: 332 Br->adwav

SO. BOSTON. MASS.

Parankumas ir svei 
kata virtuvėje.

'TANKIAI reikalinga sušildyt ką nors ant greitų
jų. Tuokart labai yra parankus Naujas Perfec- 
tion Kerosoninis Virimo Pečius. Visą karštį, kiek 
tau reikalinga, gauni staigiai, Atminkite, kad 
Laitu liepsna duoda didžiausį karštį.
Kuomet viskas atlikta, prisuk dideles liepsnas ir 
virtuvėje bus vėsu ir smagu.
Dar vienas didelis parankumas ir ekonomija dėl 
i.amų—tai Naujas Perfection Vandens Šildyto jas. 
į keletą miliutų vanduo palieka karstas.

Naujas Perfection padarytas ant dviejų, trijų ir 
keturių deginimo šaižų, su šildymo kabinetu ir 
be jo. Parsiduoda visur.
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TeL Beach 6933

DU. N. M. FRIE1M1H
SPECIALISTAS VENER1ŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ-
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WAS1I1NGTON ST.

BOSTON. MASS.

STOPSDANDRtff
>*WO^OTlS

HF’UTHY SCA! P 
UMJRIAKTHAIR A

C O* ' t * U • O QZS

-J- Tek: Richmond 2.>5<-M. A

i Dr. David W. Rosen i|
• Al

y Kalba Lietuviškai. Lenkiškai | 
X Rusiškai.

GYIH> CHRONIŠKAS
£ SLAPTAS
i' VALANDOS:
I \’U°
•y Nuo
g Nuo

321

Tel.: Richmond 2..5<-M.

f ad.ričhtt^^co.,
brooklyn
NFWYX)»K

LIGAS.
IR

1‘) ryto.
3 dieni*.
8 vakare.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

ODr. L. J. Podderi
iį

__ _• _ --------------
Iš Petrogrado.

GYIM) SLAPTAS VYRŲ IB 
MOTERŲ LIGAS. 

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakare. 
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) 

69 CHAMBER ST, BOSTON. 
Telephone: Haymarket 3390

■
i
>

!

I
Dr. A-Christian

SPECIALISTAS

Aptiekoee 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašt? 
tiesiogi* 
labara- 
torijos.

Bntinai 
reikalai- 
kitę 
šitokie 
pakelio. 
Žinrekite, 
kad butų 
INKARO 
▼ais- 
baženklis.

—ą, —O—
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MASS. AVĖ. GARA8E, IRC.
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIŲ 
GARAŽIUS- 

ParsamAime automobilius 
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina. 
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.

2353 MASS. AVĖ,
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Camb. 259X

1
J

i
I

»

«<
i

Tel. Havmarket 4154
Gyvenimo Tek: Cambridge 6993.

DR. AL F fflCZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 2. nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo lo iki 1.

81 G AN A L ST., BOSTON. 
Room 215 ir 216.

For best resulls ūse 
Socaaj Kerosene

NEW PERFECTION
OiJ Cook Stovės and Water Heaters 
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

LAIVAKORTES
Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau gautumėt šipkortes sta-V 

J* čiai į HAMBURGĄ. EIDKUNUS, LIEPOJŲ ar KAUNĄ. Pas-A 
J portus kožnam gauname. Pinigus siunčiam LIETUVON pigiau- $ 
V šiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik Lietuvis ar Lietuvė kreip-V 

kitės tuojaus šiuo antrašų A
X LITHUANIAN 136 E. 42-ND ST. X
X TRAVEL BUREAU NEW YORK, N. Y. X

l PINIGUS TELEGRAFU |

Bijo, kad neuždraustų ”mi- 
šiauno vyno.”

Gegužės 24 d. po lietuvių 
bažnyčia buvo labai svarbios 
biskusijos: "Ar reikalingi 
svaiginantis gėrimai, ar 
ne?” Teisėjais buvo: kun. 
Urbanavičia, adv. Kalinaus
kas ir d-ras Landžius-Sey- 
mour. Po diskusijų jie nu- 
snrendė, kad gėrimai reika
lingi.

Svarbiausis argumentas 
už gėrimus buvo tas. kad 
prie mišių kunigui reikalin
gas vynas. Girdi, jei ?‘mi- 
šiauną vyną pakasavos, tai 
kaip tada kunigas mišias’lai- 
kys?”

Laike tų diskusijų vienas 
iš kampo atsiliepė: "Teisybė, 
teisybė! Neišsigėres su kitu 
svietu negi susikalbėsi!”

Didelės prakalbos.
Ateinančios pėtnyčios 

karą, 10 birželio, Lietuvių 
Salėj bus didelės prakalbos. 
"Keleivio” redaktorius kal
bės apie Simono Daukanto 
Mokyklą, kuri neužilgo atsi
darys, o parvažiavę iš Wa- 
shingtono delegatai papasa
kos, ką tenai nutarė Lietu
vių Suvažiavimas ir ką jie 
girdėjo pas prezidentą Har- 
dingą. Delegatais iš So. Bos
tono buvo adv. I

va-

todėl didesnė dalis 
esą neapdrausta, ir 

kila ugnis, tai žųva 
žmogaus turtas. Ir

kevičius.
Taigi ateikite visi, nes bus 

kalbama apie svarbius daly
kus. Prakalbos prasidės 
lygiai 8 valanda vakare. I- 
žanga visiems dovanai. 
Rengėjai kviečia \isus.

R. M. S. P.
Paranki kelionė tarpe 

NEW YORKO ir HAMBURGO 
JRDUNA Birželio 13. Liepos 30 
1RB1 l'A Liepos 2, Rugpjūčio 27 
JKOPESA Liepos 16, Kugpiucio 27 
geriausias patarnavimas trecios Kle
jos pasažienams.

Irt E KO Y AL M Al L
STEAM PAGRET CO.

26 Broadwav, NEH YvtiK.

S e ve ros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Ar yra jusu 
liežuvis apvilktas?

Jeigu teip, tai yra tas persergėjimų. 
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą 
pleiskaną paprastai rodą apei ne- 
tvvarkumo jaknu ir virinimo maita 
aparatų.

Severa’s

Balzol
(pirmiau vadintas Severo Gyvybes 
Balzamas) ir Balzol plyskelei — su
jungimas skystimu ir plyskeliu. su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jak- 
nas. paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas 
dėl priprasto žarnų užsikimšimo. 
Prekė 85 centai. Aptiekosė visur.

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAP1DS, IOWA

I 
I

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir
PETNYCIOMIS

nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON, MASS.

«

Kiekvienam prisiusime 4 fotogra
fijas gražiausių merginų, taipgi ka
talogų geriausiai padarytų laikro
džių, fonografų ir kitokių daiktų. 
Rašyk tuojaus įdėdamas kelias štam
pas dėl persiuntimo. (27)

PRACTICAL SALES 
COMPANY 

1219 NORTH IRVING AVĖ. 
DEPT. K. CHICAGO. ILL. .

Šviežiena!
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Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kaiiškus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mar.e.
26 SCHOOL ST.. 

CAMBRIDGE MASS.
Tel. Cambridge 7322

£ Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
p Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
.■J ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
t. visokiu ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
p reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienu, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
.£ plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- 
d tingu liga ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
P dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
•’} Mes jums patarnausime kuogeriausiai. pašaukiame geriausius 
d daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
p vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

!> 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

I

»
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■Jau vėl išdirbau 2 naujas atviru
tes. Vienų, kaip Žulikovskis vin- 
duojamas iš Vilniaus, antra, kaip 
iš Žulikovskio ašarų pasidarė upė.

Turiu ir daug kitokių k. t. Žuli
kovskis Vilniaus spųstuose, Lietu
vis aria pūdymų su lenkiška kiau
le. Lenkiškas elgeta. "Baltoji viš
ta”. "Panie-panie.” «...
pianu ir Išlavintas.

Taigi jei mylit 
pasijuokti ir kitus

Pacierevskis su

patys gardžiai 
pa juokinti, 

parsitraukite šių atviručių. Jos 
bai gražiai padarytos. Kaina 6 
30c., 12 už 50c. Adresuokite:

LITIUAMAN PRE S
199 NTew York Avė-,

Nework. N. J.

DIDIELIS PARDAVIMAS!
Numuštos Kainos!

Geras laikrodėlis kiekvie
nam dėl darbo dienų. Geruo
se nikeliniuose lukštuose, ge
rai ir stipriai padarytas, tei
singai rodo laiką, išlaikys 
per daugelį metu, šis laikro
dėlis vertas mažiausia 34.00. 
STEREOSKOPAS geriausio
išdirbimo, per kurį žiūrint paveikslai atrodo kaip 
gyvi. Prie kiekvieno Stereoskopo mes duodame 
po lOo Įvairiausių paveikslų, kaip tai iš Pasauli
nės Karės, Historiškų Vietų Amerikoje, iš Kris
taus gyvenimo. Didelių Amerikos Miestų, įvairus 
vaizdai iš Palestinos ir Šventos Žemės, taipgi 
gražiausi vaizdai iš viso pasaulio. Tai labai gra
žus ir užinteresuojantis daiktas, kurį jus galite 
laikyti atminčiai per visų jūsų gyvenimą. Stere- 
oskopas su 100 paveikslų vertas mažiausia $4.00. 
Vienok laike šio didelio išpardavimo mes par
duosime viršuj minėtą Laikrodėlį ir Stereoskopą 
su 100 paveikslų tik už $4.95. Užganėdinimaš 

gvarantuotas arba pinigai grąžinami. Prisiųsk mums $1.00, kaipo depozi
tų, o likusius užmokėsi aplaikęs daiktus. Rašykit tuojaus, kol šis pasiūly
mas yra geras. Adresuokite: (24)

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRVING AVĖ, Dept. 40, CHICAGO, ILL.
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Aš Esu Skilvio Daktaras.
Taip, aš esu skilvio daktaras, ir aš žinau, kad žmonės serga daugiausia, kada skilvis nevei- 5 
kia gerai. Ypač žinoma, kad skilvis yra mašinerija. Jeigu skirvis neveikia, tas la- i
bai kenkia žmogui ir puldo jo sveikatą. Kad skilvis gerai veiktų, vartokit Salutaras Bite- S 
ris. Kaina $1.50. |
REGULIATORIUS DĖL MOTERŲ, kurios kenčia betvarkę lyties. Jos pačios save pagydyt | 
negali ir reikalauja išlaukinės pagelbos, kurią mes manom kiti vaistai negalėjo pagelbėt. 3 
Todėl mes rekomenduojam Salutaras Reguliatorių dėl moterų. Kaina $1.00. 3
KRAUJO VALYTOJAS, kurio pats vardas išaiškina reikalingumą. — $1.00. S
SALŪTARAS LINIMENTAS, dėl visokių kaulų gėlimo.—$.50. |
TREJANKA, kas-gi nežino tos garsios musų namų gyduolės? |
Jeigu negali pas savo Aptiekorių gauti musų gyduolių, kreipkis pas mus. Ž
Reikalauk musų surašo vaistų ir žolių, siunčiam dykai. 2

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. |
1707 S. HA LST E D STR, Dept. 107. CHICAGO, ILL. |


