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Prasidėjo skandalinga 
kun. Delormes byla.

lAmerikos Darbo Fede
racijos konvencija.
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‘ANGLIAKASIŲ 
STREIKĄ.

Angliakasių streikas iki 
šiol nebuvo tikras streikas, 
bet tik taip vadinamas ”su- 
spension”, kas reiškia darbo 
pertrauką pakol tarp dar
bininkų ir kapitalistų atsto
vų eina derybos dėl naujos 
algų sutarties. Šitos dery
bos ėjo nuo kovo mėnesio 
iki šiol, bet pereitą sąvaitę 
jos likos visai pertrauktos, 
ir angliakasiams dabar jau 
nieko daugiau nelieka, kaip 
tiktai apskelbti formali 
streiką. Apskelbus formali 
streiką, unija turės atšaukti 
ir tuos darbininkus iš ka
syklų, kurie dabar buvo, pa
likti vandenį pumpuot, kad 
kasyklos nepatvintų. Ir jei 
prasidės formalis streikas, 

į tai anglių tikrai pritruks.

JUODVEIDŽIŲ DEMON
STRACIJA VVASHING- 

TONE.
Pereitą sąvaitę Washing- 

tono juodveidžiai Įtaisė ty
lią protesto demonstraciją 
prieš linčiavimą jų veislės 
žmonių. Šituo protestu 
juodveidžiai norėjo para
ginti Kongresą, kad jis pa
sirūpintų kaip nors sustab
dyti deginimą ir žudymą 
juodvęįdžių, kokį dabar at
lieka krikščioniški baltvei- 
džiai. Būrys juodų vaikų 
nešė demonstracijoj dideli 
plakatą su parašu: '"Mies 
esame 15 metų; vienas mu
sų amžiaus buvo iškeptas 
gyvas.” Ant kito plakato 
buvo parašyta: "Durnai nuo 
deginamų kūnų užtemdė 
jau dangų, o kongresas dis- 
kusuoja, ar nebūtų priešin
ga konstitucijai uždrausti 
juodveidžius linčiuoti."

i
juodaiimčius.

••

PIKTADARIS APSIMETA
BEPROČIU.

Bet teismas sako, kad kun. tos subatos rytą būvi api-i

>

| APIPLĖŠĖ TRAUKINĮ, j
Netoli Pittsburgo pereik

Delormė yra gudrus 
kaip žaltys.

Kanados mieste Montre- 
ale prasidėjo nepapras.tai 
skandalinga byla, nes kata
likų kunigas yra- kaltina
mas nužudyme savo pus
brolio dėl pinigų. Kaip Įvy
ko pati žmogžudystė, "Ke
leivio” skaitytojai jau žino, 
todėl ši kartą apie tai jau 
nerašysime. Dabar Įdo- 
miausisAlalykas yra byla.

Kun. Delorme yra kalti
namas pirmo laipsnio 
žmogžudystėj. Iš pradžių ji
sai gynėsi, bet matydamas,! 
kad išsiginti negalės, .apsi
metė bepročiu. Ir katalikų 
pasamdyti geriausi advoka
tai nori prirodyt teisme, 
kad žmogžudys tikrai yra 
nepilno proto. Bepročiu ji 
norima padaryti dėlto, kad 
beprotis neatsako už savo 
darbus ir negali būt bau
džiamas. Taigi beprotystė 
gali išgelbėt kunigo Delor-;

"'nfeš~kailr Antras- dalykas',' 
tas nuimtų kruviną dėmę 
nuo katalikų dvasiškuos 
vardo. Tuo tikslu teisman 
likos suvestos kunigo Delor- 
mės seseris, tetos ir kiti gi
minės, ir norima prirodyt, 
kad visi jie yra silpnapro
čiai, kad visa kunigo famili- 
ja yra idiotai. Pavyzdžiui, 
vienai kunigo seserei buvo 
nestatytas toks klausimas: 
"Nojus turėjo tris sūnūs.

• Ar gali pasakyt, kaip vadi- 
« in tėvas:?” kilniem SP-nosi jų tėvas?" Kunigo se

suo atsakė: "žinojau, bet 
užmiršau."

Taigi, sako kunigo gynė
jai, jei jo sesuo yra minkš- 
tagalvė, tai jis irgi gali būti 
nesveiko proto.

Bet visi žino, kad kunigas 
Delorme niekad bepročiu 
nesivadino pirma. Ir nei vie
nas katalikas neturėjo to
kios nuomonės apie ji. Prie
šingai, jis buvo skaitomas 
protingiausiu ir išmintin
giausiu katalikų vadovu. Jis 
valdė visas katalikų organi
zacijas. Ir tik dabar, kada 
išėjo aikštėn, jog jis nužu
dė savo broli, norima pada
ryti jį bepročiu. Taigi ir tei
sėjas pasakė, kad jo nuomo
ne, kunigas Delorme yra 
gudrus apgavikas, ir dau
giau nieko.

DUKTĖ NUŠOVĖ TĖVĄ.
Mariannoj. kasyklų mies

telyje netoli Washingtono, 
likos nušautas anądien an
gliakasys Juozas Sorisins- 
kis. Jo 12 metų duktė Marė 
iš pradžių sakė, kad jos tė
vas pats nusišovė, bet pas
kui policijai prisipažino.kad 
ji tatai padarė. Tėvas tan
kiai ją apkuldavęs ir tą die
ną valgant vakarienę nelei
dęs jai paimti tą šmotą mė
sos, kurio ji norėjo. Tuomet 
ji užlipo ant viršaus, pasi
ėmė tėvo revolveri ir sugrį
žus šovė jį iš užpakalio gal
von.

plėštas ekspresinis trauki
nis. Du banditai, užsidengę 
maskomis veidus, išrubavo- 
jo bagažo vagoną ir pabėgo.

NENORI ISILEIST LAIVŲ 
SU DEGTINE.

Pennsylvanijos kongres- 
manas Edmonds Įnešė at
stovų butan bilių, kad į 
Amerikos uostus nebūtų 
Įleidžiamas nei vienas lai
vas, ant kurio tik parduoda
ma svaiginami gėrimai.

$234,079 PABAUDOS 
BRAVORUI.

Centrai Brevving Co. New 
Yorke likos patraukta teis
man dėl peržengimo blaivy
bės Įstatymo. Blaivybės 
agentai nutvėrė ją darant 4 
procentų alų, ir jo buvo pa
daryta jau 6,460 bačkų. Pro
kuroras sako, kad su tak
som ir pabauda kompanija 
turėsianti 
$234,079.

užmokėti

AREŠTAVO GIRTĄ 
MILIONIERIŲ.

Detroite likos areštuotas 
•automobilių fabrikanto 
Dodge sūnūs užtai, kad gir
tas būdamas važiavo auto- 
mobilium. Jis buvo uždary
tas belangėm

STREIKIERIAI UŽDARI
NĖJA KASYKLAS.

Terre Haute, Ind. — Apie 
400 streikuojančių anglia
kasių išvažiavo iš čia auto
mobiliais ir kitokiais veži
mais kasyklų uždarinėti. 
Streikieriai sakėsi uždary
sią kiekvieną kasyklą tarp 
Terre Haute ir Brazil mies
telių.

PRANAŠAUJA GERĄ 
DERLIŲ AMERIKOJ.
VVashingtono žiniomis, 

Amerikos javai iki šiol augo 
labai gražiai ir jei toliaus

«

PALEIS 10.000 DARBI
NINKŲ.

Laivyno sekretorius Ro- 
osevelt paskelbė, kad nuta
rus kongresui sumažinti lai
vyną, jis turėsiąs paleisti iš 
uostų apie 10,000 darbi
ninkų.

ANT JŪRIŲ NĖRA 
BLAIVYBĖS.

Amerikos prekybos laivy
no viršininkas Lasker pri
sipažino, kad ant jūrių visi 
valdžios laivai parduoda 
degtinę ir kitus svaigina-; 
mus gėrimus, nes už trijų 
mylių nuo krašto jūrės yra 
tarptautinės, tai yra niekam 
nepriklausančios, ir Ameri
kos blaivybės įstatymai te
nai nesiekia. Antras daly
kas, Amerika nedraudžia 
svetimiems laivams parda- 

degtinę Amerikos 
1 sa-

vinėti < 
pakraščiuose, kodėl tad 
viems drausti?

ELEKTRA UŽMUŠĖ
3 ŽMONES. 

North Anson, Me.

ŽMOGŲ.
Pereitą sąvaitę Kanados 

mieste St. John buvo pakar
tas tūlas Harry Fraser, už
tai, kad 1920 metais užmu
šė tenai žmogų. Fraser gy
veno Worcesteryje, netoli 
Bostono, ir užsiimdavo deg
tinės šmugeliu — gabeno 
ją iš Kanados j Suvienytas 
Valstijas. Ir tą šmugelį at
rydamas jisai susiginčijo su 
savo sėbru ir nušovė jį.

Georgijos senatorius Wat- 
son pradėjo atakuoti Ho- 
overį kaipo reakcijos ir kon- 
trevoliucijos apaštalą. Wat- 
sonas perskaitė senate ko
pijas telegramų, kurios pa
rodo, kad Hooveris įsakė 
valdžios garlaiviui po kapi
tono J. B. Martino vadovys
te nuvežti iš francuzų uosto 
Bordeaux transportą armi
jos trokų Judeničiui, kuris 
vedė ofensyvą prieš sovietų 
valdžią. Watsonas kaltina 
H ooveri, kad jisai kišo savo 
nosį į vidujinius Rusijos rei
kalus, norėdamas nuversti 
sovietus ir sugrąžinti caro

Tuo tarpu kas būtinai rei- ^zes 27 ?. prieš piet Kun-
kėjo Hooveriui žiūrėti, to jis 
nepaisė, sako Watsonas. Dėl 
šito nepaisymo labai daug 
Amerikos maisto, nusiųsto 
Europos žmonėms, supuvo 
uostuose arba laivuose, kuo
met žmonės mirė iš bado.

Hooveris buvo pirmoji 
Vyilsono ranka.

■ y

CUKRUS BRANGSTA.
American Sugar Refining 

Co. pakėlė cukraus kainą iki
6 centų 
kraus kainos vis krito, todėl 
nenuostabu, kad dabar jos 
kiek pakils.

ŠARANČIAI
ILLINOJUJE.

Illinojaus valstijoj pasi
rodė šarančiai (skėriai). 
Auroros miestelyje buvo pa
leistos mokyklos, nes tie 
vabzdžiai darė tiek šumo, 
kad vaikai visai nesimokino.

SCRANTONE $2,000,000 
NUOSTOLIŲ NUO 

LIETAUS.
Scrantono miestą pereitą 

subatą ištiko baisus lietus* 
nuo kurio Lackawanna upėlabai gražiai ir jei ronaus L_ _________

oras jų nepagadins, tai der- taip patvino, kad tapo užlie-
liūs šįmet busiąs daug ge
resnis, negu pereitais me
tais. Žemdirbystės departa
mentas apskaito, kad žiemi
nių kviečių užaugsią apie 
607,000,000 bušelių, o vasa
rinių kviečių apie 247,000,- 
000 bušelių.

Avižų busią 1,305,000,- 
000 bušeliu.

Miežių 191,000,000 buš.
Rugių 81,000,000 buš. 
Šieno 106,000,000 tonų.
Obuolių, grušių ir pyčių 

šįmet busią daugiau negu 
reikia. Viemj tik obuolių 
pranašaujama apie 179,000,- 
000 bušelių; pernai buvo 
98,000,000 bušeliai

KANADOJ DEGA MIŠKAI
Quebeco provincijoj, Ka

nadoje, dega dideli plotai 
miškų. Keli šimtai žmonių 
dirba prie ugnies gesinimo.

DIDŽIAUSI TILTAI ANT 
RIO GRANDE NUNEŠTI.

Ant Rio Grande upės, ku- 
|ri atskiria Meksiką nuo Su- 
j vienytų Valstijų, šį panedė- 
jli pakilęs vanduo nunešė du 
didžiausiu tiltu — vieną 

, antrą South- 
Pacific geležinkelio.

North Anson, Me. — Vie
tos dirbtuvėj ši panedėlj nu- Tarptautinį 
truko elektros viela ir nu- ern 
krito ant žmonių. Du vyrai Upė pakilo 52 pėdas ir išsi- 
ir viena moteris buvo nu- liejo daugiau kaip mylia 
trenkti elektros ant vietos, platumu.

tas visas biznio distriktas ir 
keliose vietose nuplauti ge
ležinkelio bėgiai. Kelios šei
mynos turėjo bėgti iš namų. 
Nuostoliai apskaitomi Į 
$2,000,000.

NUNEŠĖ 5 TILTUS 
VERMONTE.

Pakilę nuo didelio lietaus 
potviniai Vennonto valsti
joj nunešė penkis tiltus pe
reitą sąvaitę. Keliai pasida
rė nepraeinami.

100.000 LENKŲ ATVA
ŽIAVO AMERIKON.
Iš Varšavos pranešama, 

kad pereitais metais iš Len
kijos išvažiavo j Suvienytas

LIETUVOJ PERKŪNAS 
UŽMUŠĖ KUNDROTĄ.

Agnieška Kundrotienė, 
kuri gyvena So. Bostone, 
pereitą sąvaitę gavo iš Lie
tuvos žinią, kad 27 gegužės 
perkūnas tenai užmušė jos 

• vyrą. Laiške rašoma: "Ge- I _c, y-,, ory j TT-,,—
drotas arė savo lauke ant 
kalnelio prie Ventos, kaip 
staiga Į artoją trenkė per
kūnas. Ant syk užmušė Pra
ną Kundrotą ir vieną arklį. 
Viena kumelė liko da pus
gyvė ir gal pasitaisys. Pra
nas taip kaip gyvas atsigu
lė šalia plūgo, tik kepurę 
suplėšė, pakaušį truputį ap
svilino ir tarp pečių nudras
kė drapanas ligi kūno.”

FINAI SUSITAIKĖ SU 
—------ "RUSAIS.-------------

Maskvos žiniomis, tarp 
Finliandijos ir Rusijos likos 
pasirašyta taikos sutartis, 
kad išvengus tolimesnių su 
sirėmimų Finliandijos pa 
sieniu. Rusija perspėjo Fin 
liandiją, kad jei finų kariu 
menė darys daugiau užpuo 
1 imu ant Rusijos gyventojų 
tai Rusija skaitysianti tata. 
karės žygiu. Kad tokių už- 
puolimii nei iš vienos, n’ei ii 
kitos pusių nebūtų, tarp Ru 
sijos ir Finliandijos padary 
ta neutralė zona ir Finlian 
dija turi atitraukti savo ka 
riumenę nuo Rusijos ru 
bežiaus.

RUSIJA PATARIA KAI- 
MYNĖMS SUMAŽINTI 

ARMIJAS.
Rygos žiniomis, Rusija 

pasiūlė savo kaimynėms su 
šaukti konferenciją ir pa
sitarti apie sumažinimą sa
vo armijų. Konferencijor 
kviečiamos Lenkija, Latvi 
ja, Estonija, Finliandija ii 
kitos valstybės, kurios ru- 
bežiuojasi su Rusija, taig 
turbut ir Lietuva. Latvija 
su tuo pasiulymu sutinka 
bet Lenkija vargiai sutiks 
nes ją kontroliuoja francu 
zų miiitarai.

AUSTRIJOJ PANIKA.
Austrijos pinigams tiek

________ w _ nupuolus, kad už 1 doler 
Valstijas ir Kanadą 100,000 reikia mokėti 722,000 kro 
žmonių, o iš Amerikos su- nu, Vienos biržoje pereiti; 
grižo 40,000, atsiveždami su 
savim $300,000, kas reiškia 
tik apie $8 ant kiekvieno 
parvažiavusio.

savaitę kilo didžiausia pani
ka. Visi puolėsi kronas par
davinėti arba į (kitų valsty
bių pinigus keisti. Birža tu
rėjo užsidaryti. Kiekviena* 
nori atsikratyti nuo save 
šalies pinigų, nes bijosi, kad 

Kopenhagos žiniomis, pa- greitu laiku jie nustos viso- 
garsėjęs rusų dainininkas, kios vertės. Todėl, pakol d? 
kuris nesenai lankėsi Ame- galima už juos šį-tą gauti 
rikoj, ketina pamesti Ru- žmonės stengiasi prisipirk- 
siją ir neužilgo atvažiuoti ti iš krautuvių prekių, ko- 
Amerikon visai apsigyven- kių galima gauti. Dėl tos 
ti. Apie tai rašo gauti Ko- priežasties krautuvės būna 
penhagoj Maskvos laik- atidarytos tik f 
raščiai.

ŠALIAPINAS PAMETA 
RUSIJĄ.

laiką.
tik trumpą

50,000 ITALŲ VAŽIUOS 
RUSIJON.

Romos žiniomis, 50,000 
italų ūkininkų greitu laiku 
išvažiuos Rusijon žemės 
dirbti ir taisyti suirusį ūkį. 
šitą žemę rusų valdžia ati
davė Italijos kooperativams 
kaipo koncesijas. Italijos 
žemdirbių kooperativai ims 
ūkininkus iš tų vietų, kur 
daugiausia yra bedarbių 
Italijoj, ir gabens juos Ru
sijon. Žemė jiems skiriama 
Dono paupiu. Namų ir ūkio 
padargų jiems apsiima pri
statyti Italijos geležies iš- 
dirbystės kooperativai.

KRUVINOS RIAUŠĖS 
KARALIAUČIUJE.
Į Karaliaučių anądien at

važiavo generolas Hinden- 
burgas. Jo pagerbimui buvo 
Įtaisyta paroda. Einant tai 
parodai gatvėmis, komunis
tai prasiveržė per policijos 
eiles ir pradėjo šaudyt į ka
reivius. Įvyko susirėmimas, 
per kun vienas komunistas 
likos ant vietos durtuvu nu- 
durtafy o penki fiuniaaįfni , 
žeisti.

VOKIETIJOJ NEDAUG 
BEDARBIŲ.

Berlino žiniomis, Vokie- 
ijoj dabartiniu laiku yra 
šiktai 40,000 darbininkų, 
kuriems mokama bedarbių 
pašalpa. Berline bedarbių 
įsą apie 19,000, daugiausia 
amautojų. Geležies pramo
nėj bedarbių labai maža, o 
audimo industrijoj visi 
iirb;la.

SOCIALISTAI APLEI
DŽIA MASKVĄ.

Iš Maskvos pranešama, 
■:ad Belgijos socialistų at
stovas Vandervelde ir kiti 
ižsienio socialistai advoka- 
ai, kurie buvo atvažiavę 
Maskvon ginti socialrevo- 
iucionierių, pereitą pėtny- 
čią atsisakė bylą toliaus ves- 
,i ir pranešė, kad tuojaus 
?rižšią namo, nes komunis- 
ų teisme nesą jokios tei
sybės.

BOLŠEVIKŲ DERYBOS 
SU POPIEŽIUM.

Žinios iš Romos sako, kad 
arp popiežiaus ir sovietų 
Rusijos atstovu eina dery
bos; popiežius nori išsiderė- 
:i kuodaugiau savo bažny
čiai ir kunigams teisių bol
ševikiškoj Rusijoj.

TURKAI IŠSKERDĖ 
15,000 GRAIKŲ.

Graikų legacija Washing- 
sone gavo iš Atėnų nuo savo 
valdžios pranešimą, kad 
Mažoj Azijoj, Rodopolio ap
skrityje, turkai išskerdė 15,- 
300 graikų.

CARO VIRĖJAS VERDA 
BINZUS.

Iš Petrogrado praneša
ma, kad buvęs vyriausis ca- 
•o virėjas Puškinas dabar 
verda amerikiečių virtuvėj 
binzus alkaniems Petrogra
do vaikams.

ŽADA PARAMĄ AUDĖ
JAMS IR MAINERIAMS.

Reikalauja pripažinimo
i Rusijos.

Cincinnati mieste jau an
tra sąvaitė tęsiasi Ameri
kos Darbo Federacijos kon
vencija, kur svarstomi įvai
riausi klausimai: ir prisidė
jimas prie Europos unijų 
Internacionalo, ir pripažini
mas sovietų Rusijos val
džios, ir pagalba streikuo
jantiems audėjams, ir tt.

Šią sąvaitę bus turbut di
džiausia kova dėl Federaci
jos iždo kontrolės, nes gele
žinkeliečiai yra pasiryžę iš
mesti iš iždininko vietos 
Gomperso sėbrą Tobiną, o 
išrinkti J. A. Frankliną, ka
tilų (boilermakerių) unijos 
pirmininką. Ir jiems gali 
tas pasisekti, nes juos re
mia angliakasių unija.

Gomperso štabas nujau
čia sau pavojų, ir rengiasi 
laikytis iš paskutinių.

Konvencijoj yra gana 
daug radikalu, ir jie jau 

kalaujama, kad Suvienytos 
Valstijos pripažintų sovie
tų Rusijos valdžią. Iš kitos 
vėl pusės konservatyvis ele
mentas Įnešė rezoliuciją pa
smerkdamas Trockio ir Le
nino valdžią, tečiaus iš
reikšdamas Amerikos dar
bininkų užuojautą Rusijos 
žmonėms. Kuri tų dviejų 
rezoliucijų bus priimta, da 
nežinia.

Šią sąvaitę bus balsuoja
ma parama streikuojan
tiems audėjams. Manoma 
duoti piniginės paramos 
70,000 streikierių Naujoj 
Anglijoj, neuždedant ant 
Federacijos narių jokių mo
kesčių.

Rubsiuvių unija padavė 
sumanymą, kad Federacija 
prisidėtų prie Europos uni
jų Internacionalo, kuris bu
vo Amsterdame Įkurtas. Ši
tam sumanymui ketina la
bai priešintis Gomperso ad
ministracija.

PRANCŪZAI NUŠOVĖ
4 ŽMONES SILEZIJOJ.

Silezijos mieste Biskupitz 
įvyko kruvinas susirėmi
mas tarpe francuzų kariu- 
menės ir vietos žmonių poli
cijos, kuriai buvo Įsakyta 
užimti francuzų vietą. 
Francuzai pasipriešino ir 
pradėjo šaudyt. Keturi ci
viliai žmonės buvo užmušti.

ŽUVO LAIVAS SU 
ŽMONĖMIS.

Iš Anglijos pranešama, 
kad išplaukęs andai iš Port- 
smoutho laivas ’’Blue Sky” 
žuvo ant jūrių su viais 
žmonėmis. Vanduo išnešė 
ant krašto jo skeveldras.

ATSIDARĖ
S.L.A. SEIMAS.

ŠĮ panedėli Detroite atsi
darė dvimetinis S. L. A. 
Seimas. /

n



2 KELEIVIS

D APŽVALGA O
PAIRO BENDRO 
FRONTO KOMISIJA.
"Keleivio” skaitytojai jau 

žino, kad balandžio mėnesy
je Berline buvo susirinkę 
trijų internacionalų atsto
vai ir tarėsi apie sudarymą 
bendrojo socialistų fronto 
prieš tarptautinę buržuazi
jos reakciją. Tame suvažia
vime buvo sudaryta iš devy
nių narių komisija, kuriai 
pavesta suruošti visuotiną 
tarptautini darbininkų kon
gresą.

Dabar "Naujienos” iš
spausdino Vienos Interna
cionalo pranešimą, kad šita 
bendrojo fronto komisija 
pakriko, štai kas tame pra
nešime sakoma:

"Tarptautinio Socialistinių 
Partijų Susivienijimo Įgalioti, 
mes atvykome į Berliną daryti 
žingsnius kartu su Antrojo ir 
Trečiojo internacionalų atsto
vais bendro proletariato fron
to įvykinimui. šiandien, kuo
met tas darbas yra laikinai 
pertrauktas, mes nenorime iš
siskirstyti, nepranešę viso pa
saulio darbininkams apie tas 
kliūtis,su kuriomis mums teko 
susidurti.

"Tarptautinis Socialistinių 
Partijų Susivienijimas, isi- 
kurdamas vasario mėnesyje 
1921 m., nežiūrint pajuokoj 
ir pasityčiojimo iš visų pusių, 
metė į minias bendro proleta
riato fronto mintį. Jisai pa
reiškė, kad sujungimas visų 
proletariato organizacijų, ku
rias suskaldė karo pasekmė, 
gali būt vykintas tiktai ben
dru veikimu. Jisai be paliovos 
darbavosi šitam svarbiam sa
vo uždaviniui ir tuo tikslu su
tvėrė pagrindą Komitetui De
vynių, kuriam buvo pavesta 
prirengti visuotina tarptauti
nį darbininkų kongresą.

"Kad sušaukti tokį kongre
są tečiaus, reikia visiems da
lyviams tunėti nuoširdų ir pa
tvarų norą tikrai jungti į daik
tą savo pastangas, nedary ti 
naujų skaldymų ir nemėginti 
panaudoti proletariato jiegų 
suvienijimą atskiriems savo 
partijos tikslams.

"Antrojo internacionalo par
tijose iš pat pradžių vyravo 

• interesas apsaugoti savo orga
nizacijas nuo bolševikiškų 
skaldymų ir ardymo. Bet ko
vodami prieš komunistų dema
gogiją, jie užmiršo bendruo
sius ir pastoviuosius darbinin
kų judėjimo interesus, taip 
kad paėmė viršų tos Antrojo 
internacionalo partijos, kurios, 
ačiū savo bendrai oportunisti- 
nei politikai, buvo priešingos 
bendro proletariato fronto idė
jai. Tuo budu Antrasis inter
nacionalas nuolatos darė vis 
naujų kliūčių proletariato vie
nijimo darbui.

"Komunistinis internacio
nalas kurį laiką buvo vado
vaujamas noro, kad viso pa
saulio proletariatas savo spau
dimu paremtų Maskvos politi- 

~ką. ir todėl jisai pritarė idėjai 
sušaukti visuotiną darbininkų 
kongresą. Bet jisai nieko ne
nuveikė, kad savo darbais su
stiprinus pasaulio kongreso 
reikalą. Kaip tik priešingai. 
Bolševikų valdžia ne tiktai ne
siliovė persekiojusi socialistus 
Rusijoje, bet ėmė juos da aš
triau persekioti, ji nesiliovė 
varžiusi nuomonių ir veikimo 
laisvę darbininkų organizaci
joms ir naikinusi tautų apsi
sprendimo teisę. Ji ir toliaus 
sėjo nepasitikėjimą ir be pa
liovos svaidė naujas koliones 
ir šmeižtus į socialistų parti
jas, su kuriomis ji buk norėjo 
eiti išvien bendram veikime. 
Jos taktika tarnavo vadina
mam ’demaskavimo’ tikslui, 
bendro fronto obalsis jai buvo 
tiktai įrankis tam tikslui. 
Ažuot tverus sąlygas bendram 
veikimui savo lojalingumu ir 
nuoširdumu, ji ardė jas stoka 
geros valios.

"Taigi Antrojo internacio
nalo atstovai atvyko į Komisi
jos Devynių posėdį tiktai pa
reikšti, kad jų ultimatyvės są
lygos visuotino kongreso šau
kimui — sustabdymas teroro 
Rusijoje ir atsisakymas nuo 
'komunistinių narvelių’ takti
kos profesiniame judėjime — 
nėra išpildytos; o Trečiojo in
ternacionalo atstovai atvyko 
pastatyti ultimatyvi reikalavi
mą, neatsižvelgiant į kliūtis, 
kurias da reikia pergalėti, kad 
tuojaus ir be atodairos butų 
sušauktas kongresas. Susidū
rus šitiems ultimatyviems rei
kalams, pasidarė tuo tarpu ne
begalimi kokie-nors tolimesni 
žingsniai bendrojo fronto at- 
steigimui, ir Komisija Devy
nių turėjo sugriūti.

"Šitas sutrukdymas Tarp
tautinio Socialistinių Partijų 
Susivienijimo darbo bendram 
proletariato frontui tegali būti 
tiktai laikino pobūdžio.

"Toje valandoje, kai visų 
šalių proletarų teisėms gresia 
pavojus iš šalies kapitalisti
nių valstybių, kurias konku
rencijos kovos traukia į nau
jus karo sukurius, kuriose iš
naudotojai vienijasi dides
niam darbininkų klesos paver
gimui, nedarbas, algų kapoji
mas ir darbo valandų ligini
mas didina skurdą ir prie
spauda. — tiktai visas pasau
lio proletariatas, susivienijęs 
be tautų skirtumo į tvirtą ma
sę, gali sudaryti galingą atra‘- 
mą prieš stiprėjantį  j į impe
rializmo ir kapitalizmo puo
limą.

"Darbininkai turi savo spau
dimu pergalėti piktą valią ir 
skaldymo politiką vienų ir 
siaura egoizmo politiką kitų, 
idant butų pašalintas tas su-! 
skilimas, kuris silpnina jų jie-: 
gas visame pasaulyje.

"Tarptautinis Socialistinių 
Partijų Susivienijimas tęs sa
vo pastangas vienybės įvyki
nimui ir kviečia darbininkus 
paremti, jį šitame darbe.

"Darbininkai, tai yrai jūsų 
reikalas!

"Berlinas, gegužės 24 d., 
1922 m.

"Tarp. Soc. Sus. delegacija 
Komisijoje Devynių:

"Friedrich Adler, Bracke
• "Crispien.”

Taigi dėl suardymo šito 
vienybės darbo didžiausia 
kaltė puola ant komunistų 
ir bolševikų. "Naujienos" 
yra tos nuomonės, kad ko
munistams bendras darbi
ninkų frontas dabar visai 
nereikalingas, nes Genujos 
konferencijoj jie padarė 
taiką su buržuazinėmis 
valstybėmis ir pasirašė su
tartį su Anglijos, Italijos, 
Belgijos ir Japonijos val
džiomis, pasižadėdami susi
laikyti nuo visokios kovos 
su tomis valdžiomis.

SOVIETŲ RUSIJOS 
DRAUGAI EIKVOJA 

AUKAS.
Iš Chicagos mums pri

siųsta rusų aidoblistų orga
nas, ”Golos Truženika”, kur 
randame išspausdintą tos 
organizacijos protesto re
zoliuciją prieš Sovietų Ru
sijos Draugus, kurie renka 
Rusijos badaujantiems pi
nigus Amerikoje.

Rezoliucija sako:
”Kuomet pirmu kartu pasi

girdo šauksmas, kad Rusiją 
ištiko bado nelaimė, kad .33 
miiionai žmonių nuteista mir
ti bado mirtimi, jei kitų šalių 
darbininkai nepasiskubins 
jiems su pagalba, šitas mirš
tančių žmonių šauksmas nepa
siliko balsu tyruose. Ant jo 
jo atsiliepė miiionai žmonių ir 
pradėjo siųsti badaujantiems 
pašalpos. Atsiliepė ant to 
šauksmo ir Amerikos darbi
ninkai: visuose šios f 
miestuose buvo šaukiamos 
darbininkų organizacijų kon-

•»

ferenciios, kad sušelpus Pa-Į ties, Lenkijos rubežius turi 
volgės baduolius; prie šitų; nustatyti santarvė. Iki šiol 
konferencijų prisidėjo ir rusų į tas da nepadarvta: ’ todėl 
organizacijos, kurių tarpe bu- kada tas bus daroma, tai ir 
vo ir rusų Pasaulio Pramonės Vilniaus klausimas busiąs 
Darbininkų skyriai. Buvo to- i 
kia konferencija . organizuota 
ir Chicagoj, kur inėjo darbi
ninkų organizacijos visokiu 
srovių ir spalvų; inėjo jon ir 
rusų P. P. D. skyriai.

•'Visi tos konferencijos su
rinkti pinigai buvo siunčiami 
j • vyriausį Sovietų Rusijos 
Draugi: ofisą New Yorke. Vis: 
šitie pinigai buvo skiriami ba
daujančių žmonių pašalpai: 
bet ačiū nekontroliuojamam 
toj organizacijoj šeimininka
vimui, pastaruoju laiku pasi
rodė, kad pinigai, surinkti ba
daujančių pašalpai, leidžiami 
tokiem tikslams, kurie nieko 
bendra su pašalpa neturi. Pa
vyzdžiui, iš Sovietų Rusijos 
Draugų atskaitų pasirodo, kad 
dalis surinktų aukų nuėjo lei
dimui žurnalo "Soviet Rus- 
sia” ir Fosterio knygos. Tas 
parodo, kad pinigai surinkti 
badaujančių naudai, pradėla 
eikvoti grynai 
tikslams, nors 
buvo tveriamos nepartivumo 
pamatais."
Šito dėlei rusų pramonie- 

čiai išstojo iš tos organiza
cijos, kuri renka Rusija: 
aukas, ir sakosi daugiau jo; 
je nedalyvausią.

AMERIKOS STREIKAI IR 
LIETUVOS ATSTOVYBĖ.

Visuomenei butų Įdomu 
žinoti, ką Amerikos darbi
ninkų streikai turi bendra 
su Lietuvos Atstovybe Wa- 
shingtone.

Streikus veda unijos. De
rybas su streikuojančiais 
darbininkais veda kompani
jų agentai. Kckiuo budu tas 
galėtų liesti Lietuvos Atsto
vybę, mes visai nesupranta- 
] me, o vis dėlto pasirodo, kad 
Į dėl šitų streikų p. Čarnec
kis mušė Lietuvos užsienic i 
reikalų ministerijai telegra
ma ir prašė, kad ji leistų 
jam padidinti Atstovybės 
personalą.

Apie tai praneša p. K. Pi
lėnas, kurio straipsnis tel
pa šiame "Keleivio" nume
ryje. Jisai paduoda ir p. 
Čarneckio telegramos tu
rini.

Taigi butų geistina, kact 
Lietuvos Atstovybe paaiš
kintų‘per spaudą, kokiu bu
du Amerikos streikai palie
čia jos darbuotę, jei jai rei
kėjo priimti kun. Kemešį?

P. RIMKUS VAŽIUOS 
ITALIJON.

P. Rimkus, buvęs Lietu
vos Atstovybės Washingto- 
ne raštininkas, pereitą są- 
vaitę'išvažiavo Lietuvon. 
Pabuvęs tenai koki mėnesį, 
jis ketina važiuot Italijon 
muzikos studijuoti.

Rimkus buvo prašalintas 
iš Atstovybės kaipo "bedie
vis". Mat jis yra laisvų pa
žiūrų žmogus, tai Atstovy
bės klerikalams jis nepa
tiko.

• I
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Ar negeriau butų susidėjus su Rusija?

partiniemj 
konferencijos

Savęs apgaudinėjimas.

"Keleivio’’ 22-ram nume- Įsitikinę, kad paties likimo Tiesa, su bolševikų takti- 
visą ka ir mes nesutinkam. Bet 

bolševikai nėra Rusija. Jie 
yra tiktai partija, kuriai 
pasisekė paimti laikinai sa
vo kontrolėn valdžią. Persi
mainys gyvenimo sąlygos, 
ir persimainys partija. Pa
galios, kokia partija Rusiją 
kontroliuoja, tai Rusijos da
lykas. Lietuva gali su Rusi
ja susidėti ir tvarkytis na
mie taip, kaip jai patinka. 
Juk niekas nenori, ir pati 
Maskva niekados to nerei
kalaus, kad dėdamosi su 
Rusija federacijon ar kito
kį on sąjungon, Lietuva pri
imtų politini ir ekonominį 
bolševikų programą. Kuo
met mes sakom, kad Lietu
va turėtų susidėti su Rusi
ja, tai mes tokį suprantam 
susi dėjimą, kur Lietuvai ne
būtų jokios skriaudos, bet 

Atėjo būrys lenkti; kuodaugiausiai naudos vi
nis žvilgsniais.Mes neabejo 

jame, kad susidėjus su Ru
sija tuojaus butų galima ir 
lenkus iš Vilniaus iškraus
tyt. ir galima butų prieiti

pakeltas. ry tilpo prisiųstas iš šalies yra skirta Vokietijai
Bet ar tas reiškia, kad straipsnis,

Vilnius bus paliktas už Len- narna užmiršti visus parti- land, Deutschland ueber al- 
kijos rubežių? Jei santarvė 
ki šiol darė viską, kad pa
le jus Lenkijai Vilnių už
grobti, tai dabai-, kuomet 
Vilniaus Seimas nutarė pri
sidėt prie Lenkijos ir kuo
met Lenkijos parliamentas 
formaliai Vilnių prijungė, 
— dabar jau negalima nei 
tikėtis, 
mainytų

Tai ‘

kur buvo ragi- pasauli valdyt. "Deutsch-

nius skirtumus ir spiestis les", tai buvo pirmutiniai jų 
apie Lietuvos Vyti, kad iš- himno žodžiai. Tai buvo tik 
gelbėjus Vilnių.

Kadangi tai 
propaganda, kurios vyriau- priešo koja priminta, 
sis tikslas yra ne Vilnius cionalizmas privedė 
gelbėti, bet nutildyt pažan- čius prie didžiausios katas- 

igias musų partijas, kad tuo trofos.
: tarpu

vakar. O šiandien Vokietija 
vra gudri guli parblokšta ir vaitoja 

Na- 
vokie-

daugiau sustiprinus Kas'atsitiko su Vokietija, 
klerikalus, tai redakcija pri- tas pats atsitiks su Francu- 

į dėjo prie to straipsnio pa- zija, jei ji nepakeis dabar- 
‘stabą,\ kad spiečianties apie tinės savo politikos, tas pats

kad santarvė per-
savo nusistatymą.

Taigi Lietuvos kunigai.—- -------- r------------- ----------------r-—-------,-
Vilnių prakišo, ir kuomet 'L? etų vos Vyti Vilniaus ne-‘bus Lenkijai ir visoms ki 
ie skelbia, kad jis da nėra! išgelbėsime, nes Vytis nėra p— —>....  -n

k ap-Reale jėga, ir kad Vilnių at-;
ir įsiimti lietuviai galėtų tiktai

; palaimėtas, tai jie ti] 
puldinėja patįs save 
įmones.

Vilnius gali būt atimtas 
iš Lenkijos buržuazijos, ir 
aš tvirtai tikiu, kad jis 
jus atimtas. Bet tas galės 
vykti tiktai tuomet, kaip 
Lietuvos darbininkai susi- 
’ienys su Lenkijos proleta
riatu ir nuvers savo kunigu 
r buožių valdžias. Nes tik
ai darbininkai netrokšta 
svetimų žemių ir miestų. 
Kada Rusijoj kilo revoliuci- 
a ir griuvo caro ir popų 
'aidžia, tuojaus visoms Ru
sijos tautoms buvo apskelb
ta laisvė. Revoliucija yra 
neišvengiama nei vienoj 
draugijoj. Kaip kiekvienas 
atskiras žmogus turi gimti 
ir mirti, taip ir kiekviena 
visuomenės tvarka turi tu- 
‘ėt pradžią ir galą. Todėl 
•teis galas ir dabartinei 
Lenkjai, ateis jis taipgi Lie
tuvos klerikalų viešpatavi
mui, ir tuomet Vilnius vėl 
bus liuosas. Iksas.

toms valstybėms, kurios tik 
eis nacionalizmo keliu.

Lietuvai nacionalizmas 
da pavojingesnis dalykas,: 
nes pati savo jėgomis ji ne- j 
galėtų atlaikyti nei vienos: 

t savo kaimynių užpuolimo. I 
i Tą jau aiškiai mums parodė 
' Vilnius, 
j ir paėmė ji. Rusai juos išvi- f; 
i jo ir sugrąžino miestą Lie
tuvos valdžiai. Nespėjo mu- 
jsų valdininkai Vilniuje ap-; 
sidairyti, atėjo Želigovskis 
su buriu savo kareivių ir prie tų miškų, kuriais Rusi- 
vėl ji užėmė. Lietuvos vai- ja davė teisės Lietuvai nau-

Ką Lietuva išgabena.
Lietuvos e;I tinės apima I^-tieš mėnesių I laikotarpi nuo pradžios 

11921 m. ir iki lapkričio mėn. 
Į šių metų. '

Tuo laiku per* Lietuvos 
muitines išviso išgabenta 
orekių už 399,182,625.21 
suks. Tame skaičiuje išga
benta :

I Maisto produktų už 123,272,838,35
(tame skaičiuje vienų

| kiaušinių už 105,340,076)
| Negamintos (medžių) / 

medžiagos ..
Gamintų medžių
Sėmenų už .... 
šerių už ............
Kailių ir odų už
Javų ir miltų už
Skarmalų už __
Ašutų už ..........

Be čia išskaitliuotų dar 
buvo gabenta:

Žąsų (2,380.528), 
bulvių (2,224,007), 
sėklų (2,145,284,65) 
ir Įvairių kitokių prekių.
Pagal didumo išvežimo iš 

Lietuvos, valstybės eina šio
je eilėje:

■Vokietijon už .... 213,193,908.86 
Anglijon už ..............." 103,182,009
Mažojon Lietuvon už .. 59,301,035 
Latvijon už ................. 14,885,311
čeko-Slovakijon už .. 4,618,202.54 
Švedijon už ................. 2,151,001
Amerikon už ................... 936,200
Rusijon už ....................   683,680
Vilniun už .................  215,477
Danijon už ........................ 15,800

Liet. Inf. Biuras.

t
porto skait- 
ties* menesiu

uz

Lietuvos valdžia nedrįsta 
prisipažinti prie savo nepa
sisekimo. Ji vis skelbia, kad 
Vilnius esąs da nepralaimė
tas, kad lenkai "peranksti 
juo apsidžiaugę," kad jie 
negalį jo "sugromulot" ir 
daug kitokių nesąmonių.

Faktas gi yra toks, kad! 
musų klerikalų valdžia, šun- 
vuodegaudama užsienio re
akcijai, kuri kitaip vadina- ±
si Tautu Lvga, senai jau c./1 xu’ “‘T
Vilnių pralaimėjo.Tas mies- phe^ood anglių kompani- 
tas jau formaliai prie Len- Na atidarė čia savo kasyklą 
kijos prijungtas ir buvusi pereitą savaitę ir atgabeno 
laikinoji Vilniaus vyriausy- apie 60 streiklaužių, bet jų 
be panaikinta; Vilftija per- apsaugojimui pastatyta dvi 

lenku valdžios ejįgS sargų su kulkasvai- 
džiais. Tai yra da pirmuti
nė kasykla Illinojaus valsti
joj, kuri atsidarė nuo 1 ba
landžio.

zmion.
Paskutinis Lietuvos In- 

šalies formacijų Biuro . praneši- 
:—.. mas ramjna amerikiečius, 

kad sulyg Versaliaus sutar-

KULKASVA1DŽIAI 
STREIKLAUŽIAMS

GLVH.
Rerrin, III. — Lester and

susidėję su rusais.
Šita pastaba tečiaus kai 

kuriems nepatiko, ir vienas 
musų draugų parašė mums 
šitolti laišką:
"Gerbiamoji 'Keleivio’ Re

dakcija ! Malonėkite man 
paaiškinti vieną dalyką. 
'Keleivio’ 22-ram numeryje 
aš patėmijau straipsnį apie; 
musų dvasios stiprėjimą, 
bet labai mane nustebino 
pastaba, kur ] 
mums vienytis su j 
Taigi perskaitęs tą straips-į 
ni aš negalėjau nutylėti iri 
norėčiau ; 
mums reikėtų su Rusija vie- į 
nytis? Juk mes jau Jtelisi 
amžius esame po Rusija iš-’ 
gyvenę ir to vargo mums; 
gana. Mano supratimu, rei
kėtų dabar ir lietuviams!*- * 
duJti biskį progos pasiva- į 
ryti pirmyn, kaip kitos tau-! 
tos. Aš manau, kad mes ga
lime atsiminti, kokią gero
ve turėjome po Rusijos val
džia. Ne vienas lietuvis su ' 
kirmijo 1__ d__  ____ ,
viškų raštų platinimą. Ne‘RcPJl Rusija, bet Rusija 
vienas turėjo bėgti Ameri-1 zrnoniŲ» kurie sutru-
kon. Rodos, dabar Rusija !/hio priespaudos jungą ir 
yra kiek persimainius, bėt !k?voJa uz 'T1STi žmonių 
laikui bėgant ji vėl gali virs-rai?X^- . . .•------ i—i------------ ( Kad Lietuvai vienai sun

ikti išsilaikyti, tai prisipažįs- 
• ta ir dabartinė Lietuvos val- 
Rlžia. Juk ji nuolatos kalba 
apie Pabaltijos valstybių 
sąjungą. Buvo daroma pa
stangų iš jos pusės susidėti

patariama, {?^a nenajėgrė nei atsispirti plotis per 30 meru.Jei jau to- 

? I Šitas faktas ir akla turė- 
aalejau nutylėti iriįtikrinti, kad savo jėgo- 
paaiskmimo, kodėl,Lietuva negali laikvtis, 

nežiūrint kaip musų nacio
nalistai negiedotų apie savo 
"stiprumą" ir "galybę".

Kas tada reikia daryti? 
Išmintingas atsakymas 

gali būt tik tai vienas: rei
kia susidėti su tokia valsty
be, kurios žemė jungiasi su 
Lietuva ir kurios galybė ga
lėtų užtikrinti Lietuvai ap
saugą. Tokia valstybė šian-

Šitas faktas ir akla ture

kaiėjfane^užTietu-jdien Rusija: ne carų ir

kios valstybės, kaip Angli
ja, nori su Rusija susiartin
ti, tai Lietuvai, kuri neturi 
nei anglių, nei geležies ka
syklų, ir kuriai nuolatos 
gręsia užpuolimo ir paver
gimo pavojus, toks susiarti
nimas yra būtinas reikalas.
Gerai, sako musų naciona

listai, dabar mes galime su
sidėti su Rusija lygiomis 
teisėmis ir galime tvarky
tis namie kaip mums pa
tinka. Bet kas bus, jei Ru
sijoj Įsivyraus rusų nacio
nalistai? Ar jie nepradės 
tada mus smaugti?

Taip, tai yra galimas da
lykas. Bet kas bus, jei Ru
sijoj Įsivyraus nacionalis
tai, o mes nebusime su Ru
sija susidėję? Kas bus) jei- ' 
gu jie spėka musų sali už
ims? O juk tai labai gali
mas daiktas, nes Rusijai ke
lias prie jūrių būtinai rei
kalingas. Ar nebus tada 
daug blogiau?

ti girnomis, kuriose bus ma
lamos mažesnės tautos. Kai 
dabar ji spėkų neturi, tai į 
rodosi ir nepavojinga, bet 
su laiku ji gali sustiprėti 
Taigi aš manau, kad sykį 
jau atsiskyrus, nereikėtų 
daugiau svajoti apie Rusi
jos gerovę.— Jonas Zuikis."

Reikia pasakyti, kad šito
kios nuomonės, kaip šio, _ _________
•aiško autorius, laikosi dau-1 rutartis darė, ir prie Deni- 
gelis lietuvių. Bet tai yra kino meilinosi, ir prie Tau-1 
klaidinga nuomonė. Ji eina tų Lygos keliaklupščia ėjo, 
iš tos neapykantos, kuri bu- ir Hvmanso projektą norė- 
vo išsidirbus prieš caro vai-į j* ..............................
rlžią, ir vaduojasi aklu na-!vienos sovietu Rusijos, 
cionalizmu, kuris, anksčiau; Ret delko Lietuvos krikš- KT T • + ur
ar vėliau, priveda kiekvie-! čionis žegnojasi nuo sovietu k\or® .Lietuvos A^ovybeje 
ną tautą prie katastrofos. [Rusijos? Ar dėlto, kad ii‘’Vashmgtone, rodos, jau

Kad caro valdžia buvo Rusija? Bet da nelabai seni ?ana klerikalų, 0 Vls 
musų engėja, tai mes labai tie laikai, ] 
gerai žinome, nes mes, so-; viešpatavo caro valdžia, ku- 
cialistai, daugiausia prieš ją’ri ištikrujų buvo pasiryžus 
kovojome. Bet gi dėlto, kad išnaikinti lietuvius, o betgi 
caro valdžia mus smaugė/musų krikščionis, kurie da- 
negaliiha kaltinti rusų liau- bar valdo Lietuvą, tuomet 
di. Rusijos liaudis, darbo nesipriešino Rusijai, 
žmonės, nuvertę caro vai-. atsimenam, J—~
džią, tuojaus paskelbė vi- caro valdžią Seinų vyskupi-: 
soms tautoms laisvę. Taigi jos valdytojas pralotas An- 
kalbant apie Rusiją (taip tanavičius, kuomet 1905 
pat ir apie kiekvieną valsty- metais Lietuvos liaudis pa-' 
be), reikia ne tautą omenėj kilo. ir pareikalavo savo 
turėti, bet viešpataujančią kraštui autonomijos. Mes 
11. X •---------------------- 1
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klesa buvo musų priešas; . ką gynė Lietuvos kunigu ly- o c^rama :.v .
Rusijos darbininkų klesa deris kun. Dambrauskas" sa- . ištikusių streikų 
yra musų draugas. Pirmoji vo organe "Draugijoj". Mes retkia.Pad^n^ Etatą vienu

v*.

| net su Švedija, kuri guli už!.......— -
; unų-mariu ir nieko bendra KįprįĮfąlų pg

vergti Lietuvos
.'urių-marių ir nieko bendra 
su Lietuvos reikalais neturi. 
Taikėsi musų valdžia ir 
prie Anglijos, ir su Kolčaku

Jau senai galima buvo pa- 
fo priimti—^ji"tiktai “bijo tė™yt, kaiP klerikalai vis 

• - - - - daugiau ir daugiau pradeda
skverbtis Į valdiškas vietas.

kuomet Rusijoj buvį >r P*^:
.....  - _ ta tenai dziabas kunigui

' Fabijonui Kemešiui. Kaip 
j tyčia tenai turėjo' raštinin

kėlio vietą vienas "bedie
vis", kuri reikėjo prašalinti. 

Me"- v^eta nekaip buvo ap-
ka^ip‘'“garbini !5}okaD1? <Ker?! apmokamas 

- & - _i vietas turi užėmę klenka-
' lai), todėl p. ‘Čarneckis pa

sirūpino padaryti "tėvui” 
Fabijonui naują "džiabą”. 
Tuo tikslu jisai 14 balandžio 
šių metų mušė užsienio mi- 

klcsą. Rusijos buržuazijos atsimenam, kaip caro tvar- Isterijai Kaune šitokią ka-

Rusijos darbininkų klesa deris kun. Dambrauskas" sa-

antroji pa- da neužmiršom, kaip Miką- raštininku. Prašau leidinio. 
... Rl- Jojų Antrąjį šlovino So. "Čarneckis 29."
darbininkų Rusijos, Bostono "Darbininke" kun. Ir tuojaus kuri. Kemešiui 

” ” ; iš pasidarė gera vieta Lietu-
Lietuvos. Mes. da neužmįr- ves Atstovybėj.

' • Lietuvos klerikališki val
tis su M. Yču, būdami du- dininkai visur taip elgiasi: 
mos atstovais, nešė carui prigaudinėja valstybę ir 
dovanų ir sveikino jį, kuo-Runka suvargusių lietuvių 
met jo budeliai degino Lie-. uždirbtais skatikais, 
tuvos kaimus ir šaudė žmo- Lietuviai, pabuskite, pa
neš. Visi šitie faktai paro- kilkite iš miego, nes kuni- 
do, kad tuomet musų atža- gai valdininkai laiko jau pa- 
gareiviai Rusijos nebijojo, skutinį jūsų švarką ant par- 
Kodel tad šiandien jie pur- davimo! 
tosi nuo jos? Todėl, kad Kazys Pilėnas,
šiandien Rusijoj viešpatau- New York City, 

*. Birželio 13, 1922.

mus pavergė, ;
liuosavo. Todėl šitos Rusi- Jojų Antrąjį šlovino So. 
jos, ' '............. , " .
mes neturime pamato nei F. Kemėšis atvažiavęs 
bijotis, nei nekęsti. J' " ’ -

Antras dalykas, kurį dau- šom ir to, kaip kun. Laukai- 
gelis musų klaidingai su
pranta, tai nacionalizmas. 
Nacionalizmas yra tas ju
dėjimas, kuris skiria tautą 
nuo tautos. Tai yra tas tuš
čias pasipūtimas, kuris vi
suomet žiuri į kitų tautų 
žmones su panieka. Turbut 
niekur tas pasiputimas ne
buvo taip didelis, kaip Vo
kietijoj kaizerio laikais. Vo
kiečiai nacionalistai buvo ja bolševikai. £
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

įdaro tik iš bėdos, kadangi 
L.S.S. 22 kp. išvažiavimas. I komunistų su pagelba kar- 

Nedėlioj, 4 d. birželio L. do vykdinamos idėjos f?™: 
S. S. 22 kuopa buvo suren- r-: 
gusi draugišką išvažiavimą j ? - -
į Beverly Hill miškus. Apie! v , U . . .
4 vai. po pietų ant žolėtos Darbininkai -
lygumos, po lapuotų medžių įsimeta nuo komunistų, o 
pavėsiu susispietė sąjungie- pne socialistų, nes
čių ir jiems pritariančių socia.istų idėja ir jų takti- 
draugų būrelis, kur K S. s.jka darbinmkų nesuvvle. So- 
sekretorius drg. žvmontas i eiaks1^ai £'eriaV.s pažinojo 

•' - - j socializmo teoriją, negu ko
munistai.

Tai-toks, maž-daug, buvo

CHICAGO. ILL.

pavėsiu susispietė sąjungie-
* • • • • • . • w •cių ir

atidarė susirinkimą, pa
reikšdamas, jog šis išvažia
vimas parengtas tuo tikslu.

ka, nes darbininkai visose 
šalysę pradeda suprast bol- 

„rojaus" gerumą, 
visose šalyse

VVORCESTER, MASS. 
Onutės Endzeliutės 

laidotuvės.
Pereitam „Keleivio”

lio” narė. Ant kapų trumpą 
atsisveikinimo prakalbą pa- 
sakė varde „Žiburėlio” 
draugijėlės Januškevieiu-

kad tie musų draugai, ku- turinys draugo Grigaičio
• : Iro I

nes, tai ir savo dukrelę lai
dojo be bažnytinių ceremo- 

kalbos. nijų. Laidotuvėse dalyvavo
Ant galo dar trumpai kai- daugybė žmonių. į kapus

, x . ni?’ kas. Po jo gražią prakalbė- mery buvo trumpai praneš-lę pasakė antrasis »Kelei_ 
ta apie Onutės Endzeliutes vj0» redaktorius J. Neviac- 
mirti. čia nors kiek plačiau kas (buvęs -žiburėlio” 
noriu parašyti apie jos lai-, draugjjėlės mokytojas), 
dotuves. i Verkė visi palydovai, aša-

Ji buvo laidojama sere- ras šluostė ir pats kalbėto
joj, 14 birželio, 2 valandą jaS- o velionės tėvai ir jos 
po pietų. Kadangi Endze- vyresnioji sesutė Elenutė iš 
liai yra progresyviai žmo- gailesčio alpo. Užkasė Onu- 

tai iv envn dnVroU lai- ant jQS kapo g^jo gė-

KEARNY, N. J.
Nelaimė ant gelžkelio.
2 d. birželio Kazys Moc

kus buvo nuvažiavęs pasi 
Juozą Daugirdą į Newark. 
Vakare Juozas Daugirda 
vežė Mockų namo savam 
automobily. Ir kuomet jie 
buvo jau tik tris blokus nuo 
Mockaus namų, bevažiuo-.

■ Sūnų Kearny ir šv. Juozapo 
Harrisone.

Reporteris.

CENTRAL CITY, PA.
Lietuvių girtuokliavimas.
Čia lietuvių yra tik šešios 

šeimynos, bet triukšmo pri
daro daugiau, negu kitur 
•00 šeimynų. Apie vietos 

jant skersai gelžkelį juos lietuvių darbus gėda ir ra-
pagavo traukinis. Automo- šyt. Galima sakyt, didžiuma 
bilis tapo sudaužytas į šių- jų tik kalėjime ir gyvena, 
pulius ir Kazys Mockus už- Jei kuris ant kokios dienos

rie pritaria socialistams, 
galėtų dar arčiau susipažin- 
aktj^'TT Š‘ nariais !kun,- G*™* ,Pote“ ?uv0 
Beto drg. Žymontas pabrie-'len?;;,ir?cs aukos Lietuvos 
žė, kad L. S. S. pergyveno isocialaemokratams. feunnK- 
visokius užsipuldinėjimus ta J' c , A
iš klerikalų ir komunistu1 Po prakalbu drg. žymon- 
pusės ir nors nariais žv-'^s PraP.es®, kad apie rude- 
miai sumažėjo, bet likusieji n? atvažiuos iš Lietuvos So- 
sąjungoj draugai yra pa
stovus ir giliai susipažinę 
su socializmo mokslu.

Potam buvo perstatytas 
kalbėti drg. P. Grigaitis, ‘ 
kuris pradėdamas kalbėti Prašalino streiklaužį bosą, 
pasiaiškino,kad per tą laiką Apie 3 metai tam atgal 
kai sirgo neturėjo galimu- sustreikavo Laconia Car 
mo sekti lietuvių darbinin- Co. geležies liejimo sky- 
kų judėjimą, tai ir negalįs riaus darbininkai, reikalau- 
apie tai nieko papasakoti, darni padidinimo algų. Iš- 
Todel drg. Grigaitis kalbėjo, ėjus visiems į streiką tūlas 
apie komunistų socializmo Joseph Szilanski (sulenkė- 
teorijos teisingumą. Jis nu
rodė, kad Rusijos bolševi
kai ėjo klaidingu keliu ir 
todėl jie dabar susmuko. Jų 
susmukimo priežastis yra 
ta, kad jie manė įvykinti so
cializmą tokioj šaly, kur nė
ra išvystyta industrija ir 
nėra skaitlingos proletaria
to klesos. Rusijoj buvo tik 
15 nuošimčių pramonės dar
bininkų ir smulkių amat- 
ninku, o 85 nuošimčiai kai- 
miečių-ukininkų. Nors ko
munistai ir sakėsi, kad jie 
yra tikri marksistai ir 
Markso mokslo žinovai, bet 
sužiniai klydo patįs ir visų 
šalių darbininkus klaidino, 
sakydami, kad Rusijoj so- 
cialė revoliucija jau "įvy
ko”. O po socialės revoliuci
jos bolševikai su durtuvų 
pagelba vykino komunistinį 
socializmą. Dabar gi 'mes 
visi žinom, kad Rusijos 
gamtiniai turtai atiduoda
mi svetimų šalių kapitalis-

PHILADELPHIA, PA. 
Moksliškiausia komunistų 

knyga.
Kadangi daugumas ko

munistų nemoka skaityti, 
tai komunistų vadovai išlei
do jiems labai mokslišką 
knygą, kurią ir nemokanti 
gali skaityti ir viską žinoti. 
Toje knygoje nieko nėra 
parašyta, o tik sudėti visi 
tie murzini paveikslai, ką 
savo laiku tilpo „Laisvėj”.

Man syki teko girdėti, 
kaip komunistų pasekėjai 
tą Jtnygą skaito. Vienas to
kių fanatikėlių nusipirkęs 
tą knygą atsinešė į dirbtuvę 
parodyti savo draugams. 
Kadangi nei vienas iš jų ne- 
galėjb suprasti, ką tie pa
veikslai reiškia, tai pasišau
kė savo mokyčiausi draugą 
A. D., kuris yra didelis bu- 
volčius, nes Lietuvoj yra 
buvęs du sykiu bažnyčioj ir 
vieną syki melnyčioj. Bu- 
vclčius pradėjo knygą skai
tyti: „Matote, draugai, tie 
socialpatrotai vis sako, kad 
Jukelis neteisybe kalba buk 
Grigaitis priėjo išpažinties 
ir dabar išvien su kunigais 
bizni daro. Matote, paveiks
las aiškiai parodo, kaip Gri
gaitis spaviodojasi.” Visi jo 
pasekėjai žiuri į tą knygą, 
kai čerepokai i kiaušinius ir 
galvom linguodami sako: 
“Teisybė, teisybė!”

Buvolčius toliau skaito: 
”0 štai antras paveikslas. 
Matote, draugai, vis tie so- 
cialbiaurybės netiki, kad 
'Keleivis’ turi du veidu, štai 
paveikslas aiškiai parodo 
'Keleivį’ su dviem veidais: 
su vienu veidu mulkina dar
bininkus, o su kitu eina iš
vien su kapitalistais ir iš- 
davinėja darbininkus val
džiai.”

Vienas iš žiopsotojų pa
stebi, jog negalimas daik- 

itas, kad „Keleivis” butų su 
: dviem veidais, bet bulvočius 
atkerta: „Jeigu nebūtų su 

1 dviem veidais, tai iškur bu
tų gavę šitą paveikslą?!’’

Jo pasekėjai pritaria: 
.„Taigi, taigi, iš kur gi butų 
gavę?”

i ”Ve, draugai, trečias pa
veikslas!” — sušunka bu
volčius. „Ar žinote, draugai, 
ką reiškia šitas orlaivis? 
Tas orlaivis, ką aukštai iš
kilęs, tai reiškia esame mes, 
draugai komunistai, o, štai 
apačioje Grigaitis su Mi- 
chelsonu nori mus iš armo- 
tos nušauti, bet nepasiekia 

-«• ir kulkos jiems patiems ant 
galvų krinta.”

"Teisybė, teisybė!” — 
šaukia čerepokai rankomis 
plodami.

„Tad matote, draugai, ši
ta knyga yra labai naudin
ga, ypač mums, nemokan
tiems skaityti komunis
tams” — užbaigė buvolčius.

Tai šitokią "apšvietą” 
platina „Laisvė” tarpe savo 
pasekėjų komunistų.

Ašerukas.

ie, am JOS Kapu g e- - --—y------—
lių vainikus, kurių buvo at- raustąs ant vietos, o Juozas 

'vežtas pilnas automobilis. Daugirda sunkiai sužeistas, 
- - .................. mažai yra vilties kad pa

sveiktų.
Kazys Mockus paliko mo

terį ir keturis vaikučius di
deliam nuliudime. Velionis. 
prigulėjo prie dviejų pašel
pimų draugijų — Lietuvos

žmonės skirstydamiesi kal- 
įbėjo: "Turbut geri vaikai 
neauga. Juk už Onutę ge
resnės mergaitės nebuvo vi- M

ti su socialistais ir pastoti-, JO ^ubickas apie veHone lydėjo apie 20 au-
tomobilių. Onutės grabą 
nešė „Žiburėlio” draugijė
lės didesnieji vaikučiai, nes šame Worcesteryje... 
Onutė buvo veikli „Žiburė-- Nuliūdęs.

cialdemokratų Partijos at
stovas. Į

šapos Darbininkas.

LACONIA, N. H.

jęs lietuvis) tuojaus sugrį
žo Į dirbtuvę ir pradėjo ge
rintis prie superitendento 
sakydamas, kad jis nenorįs 
streikuoti ir žinąs daugiau 
tokių, kurie nenori strei- 
kuot. ”Well, atvesk tu juos, 
tai aš paskirsiu tave už bo
są ir mes pradėsime darbą” 
— atsakė superitendentas. 

Szilanskis tuojaus pradė
jo organizuot gatvinius val
katas ir netrukus dirbtuvė 
pradėjo darbą su streiklau
žiais. Streikieriai matyda
mi, kad streikas bus pralai
mėtas, pradėjo grįžt prie 
darbo ir tokiu budu streikas 
tapo sulaužytas. Pan Szi
lanskis paliko bosu. Kadan
gi apie bosystę jis tik tiek 
žinojo, kiek ožys apie astro
nomiją, tai paliko vyresnio
jo boso pagelbininku. Su 
darbininkais Szilanskis ap
sieidavo žiauriai. Ypač jis 
neapkentė lietuvių, nes bu
vo parsidavęs lenkams. Žo- 

tamš eksploatuoti. Tuo tar- džiu sakant, jis jautėsi esąs 
pu, kai svetimų šalių kapi- tikras caras ant darbininkų, 
ralistams bolševikai daro Bet nebagui neilgai teko 
didžiausių nusileidimų, tai šeimininkauti. Už kiek lai- 
savuosius socialrevoliucijo- • ko pastojo kitas superiten- 
nierius ir socialdemokratus ’ '
kankina kalėjimuose ir iš
tremia i Turkestano tyr
laukius. O reikia žinoti, kad 
socialrevoliucijonieriai ir 
socialdemokratai kovojo su 
caro valdžia daugiau už pa
čius bolševikus.* Eolševikai 
uždarė socialistų spaudą, 
užgynė žodžiu ir raštu 
skelbti socialistines idėjas. 
Rusijos liaudies laisvė su
mindžiota komisarų batais. 
O. kur nėra laisvės, 
kultūrinis' darbas negali 
laisvai plėtotis. Tai dalinai 
bolševiku nesumanus šeimi
ninkavimas yra kaltas delei 
dabartinio Rusijos bado. 
Juk ir prieš karę Rusijoj yra 
buvę sausmečių, neužaug
davo javai kokioje dešimty
je gubernijų, bet tekios ka
tastrofos, kaip dabar kad 
yra, kuomet miiionai žmo
nių miršta badu, nebūdavo. 
Pradžioj dabartinio bado, 
kuomet pasiekdavo mus ži
nios, kad Rusijoj blogai, 
kad badas plečiasi vis la
biau ir labiau ir visa šalis 
eina 
mes 
tai
per 
mus

■ dentas ir 31 d. gegužės Szi- 
ilanskiui paliepė tuojaus ap
leisti dirbtuvę.

Szilanskis yra karštas ka
talikas, kas nedėldienis lan
ko airių bažnyčią, tankiai 
eina išpažinties ir labai my
li munšainą. Vietiniai lietu
viai labai džiaugiasi, kad jis 
tapo prašalintas.

Streikieris.

I

pareina, tai žiūrėk jau dėdė 
ir vėl veža j kalėjimą. Mun
šainą musų broliai čia ge
ria ne iš stikliukų, bet tie
siog iš bonkų.

Toki musų brolių darbai 
žemina lietuvių vardą sve
timtaučių akyse.

Kantaras.

ten ir

į pražūtį ir kuomet 
tas žinias skelbdavom, 
Amerikos komunistai 
savo spaudą apšaukė 
judošiais ir išdavikais,

sakydami, kad Rusijoj dau
giau duonos negu šioj ar 
kitoj šaly. Dabar, jeigu ko
munistai skelbia vieną dar
bininkų frontą, tai jie tą

WATERBURY, CONN. 
Aukos Lietuvos social

demokratams.
Susipratę musų kolonijos 

darbininkai remia Lietuvos 
socialdemokratus pagal sa
vo išgalę. Ant blankos No. 
198 aš vėl surinkau 89.65. .

Aukavusių vardai:
Po 1 dol.: V. Bagdanavi- 

čius ir P. Poška; po 75c.: 
Juozas Stočkunas; po 50c.: 
M. Valackis, K. Senkus. M. 
Laskevičius, J. Brazauskas, 
J. Pabilionis, M. Kuliešius 
ir K. Vasiliauskas; po 25c.: 
W. Bakanavičiuš, W. Želvis, 
J. Valiukaitis, P. Bagdonas, 
A. Petrauskas, P. Pliauši- 
naitis, P. Plioplis, A. Gri- 
gietis, J. Sabas, P. Gustai
nis, P. Digimas ir J. Dieli- 
nikas; po 10c.: J. Burimaus- 
kas, A. Buliavičius, A. Šmu- 
kaitis ir M. Baliunas.

Pinigai pasiųsti per „Nau
jienas” į Socialdemokratų 
Fondą.

A. Šeštakauskas.

Treti

Penėjimo
Instrukcijos
Vardas
Adresas

riausią pažangą.

Jiems reikia maisto,

GERAI’PENIMI KŪDIKIAI
NETAIP GREITAI PAGAUNA LIGĄ

Tiktai nedapenčtas kūdikis dažniausiai labiau linkęs prie pagavimo bite vienos iš daugelio ligų, kurios 
kūdikius užpuola. Tavo kūdikis gali gauti valgyti tiek, kiek jis gali, ir vis būti nedapenčtas. Taip būna todėl, 
kad jis gal valgo maista, kuris neina jam į kūną. Jei jis neauga taip greitai kaip reikia - jei jis nepilnėja, 
jei jo akys įdubę ir tamsios — jei jis mokykloje nedaro pažangos, kokią turėtu daryti, - greičiausiai bus, 
kad jam "stinga maistingumo valgiuose. Tik gerai penimas vaikas yra Kuosas nuo ligų ir įstengia daryti ge

Tūkstančiams ir tūkstančiams vaikų tarpe ketu
rių ir šešiolikos metų reikalinga specialės atydos. 

kuris ypatingai mai^Šįšį®i 
Jiems reikia maisto, kuris išaugins juos ikr nžntamlįo 
ir padarys juos stipriais, vikriais, galinčiais atsi-

< •
>
f

stembti pnes ligą.
Tėvams šitų vaikų mes būtinai rekomenduojame 

Borden’s Eagle Pieną. Čia moksliškai sumaišyta ir 
prirengta geriausias pienas su geriausiu cukrum, ir 
jis duoda galę nedapenimam vaikui greitai atgauti 
svorį, kurą reikia turėti, kad būti normalis ir sveikas 
vaikas. Visiems tėvams tikra ekonomija yra prižiū
rėti, kad jų vaikai tinkamai butų susibudavoję nu
gulė jimui ligų, kadangi pigiau yra palaikyti vaiką
sveiku, negu jį gydyti.

I
Borden’s Eagle Pienas yra sveikas, maistingas 

valgis. Vaikai jį mėgsta. Jis labai skanus užtepus

ant duonos ar džiovimu. Iš jo padaroma tinkamiausį 
gėralą, sumaišius ji su atatinkamu kiekiu vandenio. 
Vjern i m^gsta ji šįjtą, kiti mėgsta jį šaltą, 
mėgsta j'p sumanytą su trupučiu koko ar šokolado. 
Su juo padaroma tinkamiausi pyragaičiai ir šaltko- 
šė. Galima jį prirengti daugeliu, daugeliu pavidalų, 
ir visi pagelbės jums atgrąžinti jūsų vaiką iki pil- 
niausio maistingumo stovio.

Per tris gentkartes Borden’s Eagle Pienas buvo 
vienas didysis Amerikos pienas. Jis visados yra ty
ras ir sveikas. Jis ypač pritaikintas kūdikiui maiti
nimui ir išvystymui nedapenimo vaiko. Iškirpkit šio 
paskelbimo kuponą ir pasiuskit jį į The Borden Com
pany, ir jie prisius jums dykai ko norėsit, ar pamo
kinimų jūsų kalboje kaip penėti vaiką, kūdikių kny
gutę, arba virimo knygą, kuri pasako kaip pagamin
ti skanius valgius su Eagle Pienu. Įvardinkite ko no
rit. šitas patarnavimas yra jums vien tik paprašius.

*

CONDENSED M ILK,

Gali pirkti Borden’s Eagle Pieno nuo 
savo krautuvninko. Įsižiūrėk gerai j 
keno paveikslą ir neimk jokio kito.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York.

KUPONAS
Pažymėk Kryželiu Katrą Nori

Kūdikių Pamokinimų
Knyga Knyga

(Lithuanian)

DETROIT, MICH.
Apsigyveno du lietuviai 

daktarai.
Per ilgus metus Detroito 

lietuviai neturėjo nei vieno 
lietuvio daktaro. Dabar gi 
pas mus apsigyveno net du 
žymiausieji lietuviai dakta
rai Amerikoje: dr. J. Joni- 
kaitis, kurio ofisas randasi 
po numeriu 3732 Michigan 
Avė. ir dr. F. Matulaitis, 
kurio ofisas randasi po nu
meriu 8709 Jos Campau 
Avė.

Patartina visiems lietu
viams ligoniams kreiptis 
prie savųjų daktarų, nes, 
kiek man yra žinoma, abu- - 
du turi gerą praktiką ir 
yra patyrę gydytojau

R. K.

(Tąsa korespondencijų ant 6 pusi.)



C .i, KELEIVIS4

—Sustok, Maike, aš noriu nauda Lietuvos Respubli- 
su tavim pasiginčyt. kai iš visų bažnyčių ir vie-

—Apie ką? nuolynų, iš rišu davatkų ir
—Ar tu žinai, vaike, kas kunigų, jeigu jie tik Iiežu- 

aš esu?

Juk tu aukavai ją Lietuvos! 
pavargėliams, ar ne?

—-Tęs, Maike.
—Tai kokiu gi budu ji j 

pateko Chicagos Bankrut-i 
kai? Kaip jis galėjo ją nu
pirkti tenai už 25 -centus, 
jei ji turėjo būt nusiųsta 
Lietuvon ?

—Apie tai, vaike, tai aš 
visai nepamisliau... Palauk, 
aš tuoj einu pas kumitetą. 
ką rinko tuos drabužius. 
Eikš ir tu, Maike, tik pasi
imk gerą pagalį.

Lietuvos valdininku 
sauvalė.

viais apie stebuklus pliauš 
—Tu esi vyčių generolas, kia, o tikrumoje nieko

Su laiku mes, amerikie
čiai, negalėsime pasiųsti Į 
Lietuvą nei paprastų laiškų, 
nes Lietuvos pašto vedėjai 
ant tiek Įsivyravo, kad nie
kas nepraeina per jųjų ran
kas. Jeigu tik pamato ką 
tinkamesnio arba priešingo 
jų norams, tai ir konfiskuo
ja. Štai kas privertė mane 
viešai prabilti tame reikale, 
kad jumis, broliai, apsau
gojus.

Per pastaruoju du metu 
siunčiau atskiruose siunti
niuose po tuziną kalendorių 
Į skirtingas rietas ir nei vie
nas siuntinys nepateko kam 
buvo siunčiama. Rašyda
mas laiškus vis dėdavau ga
tavą konvertą atgal, ir nei į 
vieno sveiko konverto nega-l 
vo — pranešė, kad visi su
plėšyti. Tai vis mat medžio
jimas amerikoniškų do-

nes^erių. " į
Būdamas S.L.A. 57 kuo

pos Literatūros Skyriausi 
—O "kas tai* vra šėtonas ?A'edėju, gaunu užsakymų 

man paaiškint, pasiųsti įvairių knygelių.
Bet mano darbas nueina

DELEI BENDRO FRONTO LIETUVOJE.

—Jes, Maike, lig šiol aš parodo? 
buvau lietuviško vaisko ■ 
staršas načalninkas, ale da- aš matau, kad šėtonas 
bar aš gavau da ir kitą ciną, tavo lupas kalba.

—Koki?
—Musų ščeslyvos smer- 

ties draugystė paskyrė ma
ne Į kumitetą aukso ir sida
bro daiktams rinkti. Taigi 
aš noriu, kad tu dabar ati
duotum man savo auksini 
dziegorėli. Lietuvos valdžiai 
reikalingas auksas, kad ga
lėtų savo pinigus išleisti.

—Geras tavo noras, tėve! 
Bet aš tau pasakysiu, kad 
mano noras da geresnis: aš 
noriu, kad mano laikrodėlis 
butų pas mane.

—Taip tik Lietuvos išga
mos kalba, vaike. Jei tu esi 
lietuvis ir myli Lietuvą, tai 
tu turi atiduoti jai viską, 
ką tik tu turi.

—O kas man duos, kai aš 
viską atiduosiu? į

—Tau Dievas duos.
—Dievas da nėra 

man davęs, tėve, ir aš neti- & 
kiu, kad jis galėtų ką nors 
duoti.

—Jei tu nieko nesi gavęs ■ 
iš Dievo, tai tas reiškia, kad 
tu neprašei. Tik pasimelsk 
ščyrai, o pamatysi kaip 
Dievas mielaširdingas.

—Jei Dievas 1----- ------
širdingas, tėve, tai kam tu 
manęs prašai laikrodėlio?

. Tik pasi-

ne-

—Persižegnok, Maike,
per

Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas pa
darė Socialdemokratų Par
tijai pasiūlymą sudaryti 
bendrą frontą kovai su re
akcija. Komunistų pasiūly
mas skamba taip:

Komunistų Pasiūlymas.
„Lietuvos klerikalinė buo

žija visu ruožu pradėjo pul
ti Lietuvos darbininkų kle- 
są. Eina griovimas darbi
ninkų organizacijų: speku
liacija, valdžios palaikoma, 
sukėlė neapsakomą brange
nybę; algos kuomažiausios, 
o darbo laikas Įstatymo ke
liu legalizuojamas lauko 
darbininkams nuo tamsos 
iki tamsos (12 vai. vasarą); 
kiekvienas darbininkų mė
ginimas apsiginti užgniau- 
žiamas karo stovio pagalba: 
darbininkų klesa sistema- 
čiąi skaldoma viliojant dali 
i valdišką darbo fed., perse
kiojant kitą dalį, 
provokacinius 
mus, buk prof. sąj 
visvien ką mus partija. Al
kio ir reakcijos spaudžiami 
darbininkai galės tik ben
dromis jėgomis atremt sa- 
’-'o priešų puolimą. Čia kyla 
gyvas bendrojo darbininkų 
fronto reikalas. Jo pasise
kimas Lietuvoj priklausys 
nuo to, ar darbininkai be 
pažiūrų skirtumo ras ben
drą kalbą akyvaizdoje puo
lančio priešo; ar s.-d. tikrai 
sis sykiu su visais darbinin
kais Į kovą už opiausius dar
bininkų reikalavimus.

"Visi tris internacionalai 
rado tuos reikalus, 
bendri visiems darbinin
kams. Trijų Internacionalų 

I konferencija Berlyne pri
ėmė nutarimą surengti 20 
bal.. kur tą dieną nesuspėtų, 
1-ją gegužės, demonstraci
jas visose šalyse keliant 

piuos obalsius:. 1) 8. y, d. d 
2) kova prieš pedarbę, 3) 
solidarė pnclęt^yų atrama 

I orieš kapitalo puolimą, 4) 
Rusijos revoliucijos apsau
gojimas, 5) pagalba Sov.- 
Rusijos badaujantiems, 6) 
atnaujinimas rišu ekonomi
nių ir politinių santikių su 
Sov. Rusija. 7) Bendrojo 
darbininkų fronto atgaivi
nimas visose šalyse, tiek 
tarptautiniame plote.

„L.K.P.C.K. prisidėdamas 
orie šio trijų Internacionalų 
nutarimo ir siūlydamas L.S. 
D.P.C.K. surengt kartu mi
nėtas demonstracijas ar mi
tingus 1-ją gegužės, — siū
lo dar iškelt tą dieną tuose 
mitinguose opiausius Lietu
vos darbininkų klesos reika
lavimus: algų padidinimas,

šiol mes nesam turėję jokių į pačiu pastaruoju laiku, mes monopolistas ir bankrutuo- 
santykių su vedamomis Ko-!jokių ,• davinių neturime ir ’ ‘ ----- x -
munistų Partijos įstaigomis! abejojame. L.K. Partija iki

“_->šiol visuomet žegnodavos 
ar žiūrėdama Į Maskvą, o Ru- 

K. P-jos sijos komunistų pozicija net 
rašytas, paskutinėj trijų Internacio- 

nelegalią nalų konferencijoj buvo la- 
ir nežiu- bai Įtariama. Kuomet Rade- 
iš laiško kas Berline visgi sutiko su 

turinio spėjame, kad jis yra bendrais konferencijos nu- 
t ikras. Taigi atsakome. A t-į tarimais, Leninas Maskvo- 
sakom viešai, nes laiške iš- je, kaip praneša Vokiečių 
keltas klausimas musų su- Nepriklausomųjų laikraštis 
pratimu reikalauja viešai jį, „Freiheit”, išpeikė už tai 

Radeką, nes jo supratimu 
'.Mes papratę tuos, su ku- visos kitos socialistinės par- 

riais bendrai einame i kovą tijos, — tai tik reakcinės 
buržuazijos atstovai.

Į „Ar mes pritariam Berli- 
; ne iškeltiems obalsiams?
Taip, mes rašomės po jais 
visais nuo pirmutinio iki pa
skutinio, nuoširdžiai re
miam juos ne tik žodžiu, bet 
ir darbu ne nuo šiandien 
dienos ir remsim, kiek tik 
pajėgdami. Prie jų tik da 
vieną norėtume pridėti: po
litinių kalinių paliuosarimą 
iš kalėjimo urvų visam pa
sauly, ir visų pirma Tarybų 
Rusijoj. Mums nesupranta
ma. delko L.K.P. pati to 
obalsio neiškėlė, jei nuošir
džiai siekia beildro fronto. 
Negi galima komunistams 
Lietuvoje kviesti s.-d. ir rev. 
liaudininkus prie bendrų 
žygių, o Rusijoj to paties 
nusistatymo žmones laikyti 
už geležinių grotų.

„Ar tikrai eisime sykiu su 
visais darbininkais į kovą 
už opiausius jų reikalus? 
Musų Partijos uždavinys vi
suomet buvo ir yra kuo tik 
galima stiprinti klasinę dar
bininkų kovą. Juo gręsime 
savo darbuotę ir ateity. Bet 
mes turime vieną pastebėti. 
Komunistai perdaug įprato 
savimi padengti darbinin
kus. Jie nuolat kartoja: mes, 
— tai risi klasiniai susipra-

ir nepažįstame asmenų. Dėl
to negalime pasakyti, ; 
laiškas tikrai L. 
Centro Komiteto 
Bet imam domėn 
komunistų padėtį 
rim formalybių, o

svarstyti.n

ja vis labiau, žinom apie tai 
ir mes. Tat dėl musų ne tas 
pats susipratę darbininkai 
ir komunistai. Kai L.K.P. 
supras tą skirtumą ir iš
moks stovėti savo vietoje, 
tai tas palengvins susiprati
mą ir kitais klausimais.

„Pagalios, išviso dėl susi
pratimo galimybės. Ypač 
pastaruoju laiku komunis
tai, skaudžiai gyvenimo pa
mokinti, skubotai maino sa
vo nusistatymą pagrindi
niais taktikos klausimais. 
L.K.P. šiandien daug ką pa
ti išpažįsta, už ką dar metai 
atgal mus plūdo darbininkų 
reikalų išdavikais. Mes ne
abejojame, kad gyvenimas 
mokins komunistus ir to
liau. Ir jei jie sugebės pamo
komis pasinaudoti, jei L.K. 
P. stengsis suprasti ypatin
gą Lietuvos darbininkų pa
dėti, vaduosis savo darbuo
tėj jų reikalais, o nesirū
pins visų pirma būti Mask
vos agentais, tai susiprati
mo galimybė nėra be vilties. 
Tik mes skaitome, kad ben
dro fronto sudarymas nega
li būti pasiektas vienos die
nos nutarimu: buvo lengva 
jis suardyti, daug sunkiau 
bus atitaisyti.

• „Pagalios, mes nespėjome 
dar užmiršti ir tos šmeižto 
ir melo taktikos, kurios lai
kėsi komunistai savo spau
doj ir agitacijoj prieš Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tiją. Mes to neužmiršome. 
Ir užmiršim tik tuomet, kai 
komunistai ištikrujų atsisa
kys savo senosios taktikos.

„Apie siūlomus obalsius 
specialiai Lietuvos darbi
ninkų reikalams mums ne
tenka daug kalbėti: juos 
mes visuomet kėlėm tiek 
Seime, tiek savo spaudoje, 
tiek susirinkimuose. Kelsim 
ir toliau.

„L. S.-D. Partijos 
Centro Komitetas.

už socializmą ir darbininkų! 
reikalus, tuos, kuriuos vadi-j 
name idėjos draugais, ge-; 
riaū pažinti.Pažinti ne tik iš i 
vieno kito gesto, iš gražiai 
pasakyto žodžio, bet visų 
pirma iš ju darbų. Mes no
rim būti tikri, kad tie žmo
nės, su kuriais mums sektųs 
sudaryti bendras frontas, 
ištiesų tą frontą brangina ir 
širdingai jo siekia. Mes skai
tom save teisėtais, kad mu
sų idėjiniai kaimynai, kartu 
su mumis žygiuodami, ne
slėptų savo širdyje noro 
skaldyti darbininkų eiles, į 
r.esineštų pilnas kišenes in
trigų, nelaikytų mums ak
menio savo anty.

„Jei tą laišką yra para
šęs I..K.P. Centro Komite

tas, mes norėtume, kad jis 
dabar prisimintų, ką Lietu- 

ivos Komunistų Partija yra 
lig šiol dariusi bendram so- 

_____cialistų frontui sukurti, su-f 
kurie! daryti bent pakenčiamus i 

’tarp jų santykius, suvienyti! 
darbininkų jėgas. Mes ma-į 
nom, kad tai nesunku: rei
kia tik prisiminti komunis
tų taktika profesinėse są
jungose, kurios dėka gavo j 

! Įsigalėti ta pati Darbo Fede-' 
racija, ir peržiūrėti komu- į 
nistų literatūrą, kurioj ki- , 
birais liejamos pamazgos = 
kad ir ant socialdemokratų.' te darbininkai. L.K.P. gerai 

„Ar pakeitė L.K. Partija ' žino, kad ji senokai suban- 
savo nusistatymą ir taktiką krutavo, kaipo socializmo

metant 
apkaltini- 

tai

i

. Ar gali

. tėve? i , .
—Šėtonas, vaike, tai yra veltui, nes pasirodo, kad 

pikta dvasia. ‘ i Lietuvoj žmonės negauna
! —Mano dvasia nei kiek nei vieno trečdalio mano 

ne pikta tėve siuntinių. Žmonės mano.
—Gana, vaike! Sakyk, kad pinigus aš pasilaikiau 

duosi savo dziegorėli, ar ne? savo kišenių j, o literatūros
—O ka aš užtai gausiu, nepasiunčiau.

jei duosiu? - į Gal kas pamanys, kad aš
’ —Gauti? Maike, negali ^™čiau kokią-nors prieš- 
nieko, ba tai eina ant Lie- valdišką literatūrą. Visai 
tuvos labo. ne. Laisvos minties knyge-
—Bet kaip aš galiu tebuvo siųsta, ^kurios,
tėve, kad mano laikrodėlis 
nueis ant Lietuvos iabo?
Gal jis Lietuvos visai nepa
sieks? Gal tu tuojaus nune
ši jį pas žydą ir parduosi!

—Ar tai tu sakai, kad aš 
vagis?

—Aš to nesakau, tėve 
nieko be^ sakau, kad tai yra 

galimas daiktas, nes tokio ; 
aukų rinkimo niekas negali 
sukontroliuoti. Ir jei tu ma
no laikrodėli nepavogsi, tai 

riaus“vedėjurA?Ja^ičFui

Aciu Tamstai uz praneši- kova 4S,‘ spekuliac
mą. kad Knygas man is-1- - .

Į siuntęs.
Gavęs tą žinią labai 

buvau nudžiugęs ir su ne
kantrumu laukiau jų kas
dien. Bet veltui, 

i Šiuomi pranešu Tamstai. I g ' 
kad knygų dar negavau ir įavimas 

, iabai abejoju ar begausiu. 
Ar tik Lietuvos klerikalai 
nebus jas užgniaužę?

Prašau Tamstos daryti 
žygius," kad jos patektų 

! man.
Su pagarba,
Mok-jas Jonas Macikas.

Žemgaliai.

suprantama, nenuėjo. Bet 
kas keisčiausia, kad Lietu
vos kunigėliai ir pašte tar
naujantieji jų klapčiukai 
nepraleidžia nei švento raš
to — biblijos, nes ir tą cen
zoriai konfiskavo.

Aš turiu krūvą laiškų nuo 
’ žmonių iš Lietuvos, kuriuo

se nusiskundžiama delei 
knygų negavimo. Štai vie
nas tokių laiškų:

S. L. A. Literatūros Sky-
žmonių pasaulyje nedaug. 

—Tai tik bedieviai vagia, 
ba jie netiki i Dievą ir ne- 
bij° g^eko. Katalikai, vai- toks mieia ke, yra teisingi žmonės. jr 
aš galiu tau šitą prirodyt.

.. . - tv • vaike. Ve, tu atsimeni, kaip
1 rasJk_ Die?°: iš" an3 svk buvo renkamos dra-
melsk scyrai ir Dievasi is- žmonėms.

Aš .turėjau da kavalereką 
kamizelką* su baltais guzi- 
kais ir nutariau ją paau- 
kaut. Bet kad ji buvo jau iš
ėjus iš mados ir nelabai 
daug verta, tai Įdėjau i vie- 

! na kišenių popierinį doleri į 
ir pridėjau savo adresą su; 
šitokiu prierašu: „Kas gaus’ 
šitą kamizelką. tegul para- 

t i i • ; ~ i-j šo man, ar buvo kišeniuje1Juk kunigai sako, kad , , . ’ . A .erali ątpbnklus Aarv_ volelis, ar nėr ir ar tu zi ; Tai matot, prie kokios 
ai ne9 Juk iie sako kad nab ^a’ke« ^ad pereitą są- laisvės Lietuva yra vedama. 

V’, e.‘. ? K L - - vaitę gavau iš Chicagos Taf] ansi^aiieokime darbižydams jis syk, mauną bere. ® aį ]as į . a<l jpsisaugokime, j darbi
Bankrutka rašo: Labai dė-^o^ją dabar tenai prakti
kui už dovanas. Nupirkau j kuoja klerikalai. Mes priva- 
pas žydą tavo kamizelką iome pasirūpinti, kad Lietu- 
už 25 centui ir radau kise-;vos paštas tarnautų Vi

lniuje dolerfr įsiems lygiai, o ne vien tik
—Tai ką gi šitas faktas kunigams. Rašykime reika- 

■ parodo, tėve ?
—Jis parodo, Maike, kad 

į katalikai aukų nevagia, ba 
mano dolerio nepavogė.

—Tavo dolerio nepavogė, 
nes neapėjo. Bet ką jie pa
darė su tavo kamizelka?

lios, kam reikia laikrodėlis 
gadinti? Juk jo padarymas 
brangiai lėšuoja. Auksinius 
pinigus geriausia dalyti is . 
nedirbto aukso. Taigi tegul J; 
Lietuvos kunigai Įsako vi
soms savo davatkoms ir da- 
vatkinams pasimelsti ščy
rai, kad Dievas paverstų vi
sus Lietuvos akmenis Į auk-
sa. c — ,
Dievas gali stebuklus daru
ti, ar ne

i

i

AR YRA TIKRAS DIEVAS?
PARAŠĖ MARSHAL J. GAUVIN, PITTSBURGO RACIONALISTŲ DRAUGIJOS LEKTORIUS. 

Versta iš Anglų Kalbos.

i 
ž

iš dangaus, kuomet jie ne
turėjo ko valgyt, o kitą syk 
vandeni Į vyną pavertė, ka-į 
da jie neturėjo kuo pasi
linksmint. Jei Dievas žy-i 
dams yra tiek daug gero 
padaręs, tai katalikiškai' 
Lietuvos valdžiai jis turėtų; 
da daugiau savo malonių i 
parodyt. Pasakyk, tėve. ko-į 
dėl tad kunigai neprašo ste
buklingojo Dievo, kad jis 
paverstų Lietuvos laukų 
akmenis Į auksą? Kokia gi

lavimus pašto vyriausybei Į 
Kauną, kad tokie dalykai 
Lietuvos pašto skyriuose 
butų prašalinti.

J. I. Jasaitis
85 Millbury st., 
Worcester, Mass.

ja, karo storio panaikini- 
x I nas, laisvė darbininkų 

spaudos, sąjungų ir streikų, 
oaleidimas sėdinčių už dar- 
bininkų reikalus, leidimas 

I grįžti politiniams emigran- 
. .ams, visos žemės dykai per- 
Jzrimas darbininkams ir 
mažažemiams.

į „Atsakymas reikalingas 
kuoskubiausiai, nes laiko 
beliko labai mažai.

„Jei atsakymas butų tei
giamas, ir rastumėt reika
lingu konkrečiai aptart šį 
nasiulymą,—siūloma išskir
ti atstovą pasitarimui.

„Su tokiu pat pasiulymu 
kreipėmės i Liet. Rev. Soc. 

Į Liaud. Partiją, o dėl trijų 
Internacionalų nutarimo 
kreipėmės ir pas Liet. S. 
Liaud. Demokratus.

„Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas."

Į šitą komunistų laišką 
Socialdemokratų Partijos 
Centro Komitetas davė per 
„Socialdemokratą” šitokį 
atsakymą:

Socialdemokratų 
Atsakymas.

„Po laišku nėra jokio ant
spaudo, jokio parašo. Iki

• roao, xaa gamta yra viena cielybe, kun am
žinai savaimi laikosi, apimdama savyje ri

dama iš senos.medžiagos naujas formas, 
ausdama nepabaigtą gyvybės ir mirties, au
gimo ir puvime audinį, ii- viską laikydama 
neatmainomo prigimties Įstatymo" kon
trolėj.

Evoliucija dirba amžinai. Ir šiandien 
dausoje visur galima pastebėti tirštėjančių 
nebulų (miglotinių) — tai vis besitverian
tis nauji pasauliai. Milionai amžių atgal 
vienas tokių milžiniškų debęsynų buvo nu
sidriekęs ir toje vietoje, kur dabar randasi 

; mūsiškė saulinė sistema. Tai buvo pradeda
moji musų pasaulio medžiaga išsklaidyto 
debesyno pavidale. Su laiku šitas debesynas 
pasidalijo į kelias dalis, tos dalis atvėso ir 
sutirštėjo. Tokių budu amžiams bėgant su
sidarė dabartinė musų žemė, saulė, mėnu
lis ir kitos planetos. Praslinko nesuskaito
mi amžiai — peš gamta nežino skubos — ir 
žemės paviršius tiek atvėso, kad susidarė

(Tąsa.) ‘ rodo, kad gamta yra viena čielybė, kuri

Tikybtu nm’btant auga cm sas priežastis ir pasekmes, nuolatos gimdy-svk pasaulis lenke gmvas ir tikėjo, šiandien f]nTT1n .. Z—Z
jis stovi galvas pakėlęs ir protauja. Visi 
klausimai apie Dievą ir Velnią šiandien jau 
sveriami ant išminties svarstyklių. Kiekvie
nas protaujantis žmogus šiandien jau žino, 
kad blogi dalykai negali būt išaiškinti vel
nio darbu. Visatoje gali būt tiktai viena jė
ga. Jei šita jėga yra Dievas ir jei prie to 
vra da velnias, tai velnias turi būt po Dievo 
kontrole. Jis gali elgtis tiktai taip, kaip 
Dievas jam leidžia. Jei Dievas yra visaga
lis. tai jis gali velnią netiktai suvaldyti, bet 
gali ji ir sunaikinti. Jei jis to nepadaro, tai j 
arba jo visai nėra, arba jisai nėra visagalis.

Žmonės, kurie pasakas apie velnio būri
mą visai atmeta ir kurie nesutinka, kad 
gamtos šiurkštumai yra Dievo darbas, iš
tiesti laikosi tos nuomonės, kad Dievas nėra ! 
visagalis ir gamtos nekontroliuoja. Tokios' 
nucmraės yra ir paganęs An^os rašyJ Buslua,e

i t?* e,ant jo pluta, o su laiku vanduo susijungęs 
Invisible Kmg jisai aiškina, kad Dievas' su bitais elementais pagimdė jr gyyy^ 

, nei visur- į Pirmutinė gyvybė bu vo labai prasta—kiek
vienas gyvis susidėjo tik iš vienos celės. 
Evoliucijai einant toliaus ir toliaus, kiek
viena celė augo ir dalijosi. Laikui bėgant iš 
vienos celės pasidarė Į kirminą panašus gy
vis. Šitas sutvėrimas neturėjo da galvos. 
Ilgainiui iš jo išsivystė žuvis, o paskui čiuo- 
žasjr visokeriopi keturkojai. Gyvybė paplito 
visom pusėm, ir žemė likos pripildyta keis
čiausiais ir baisiausiais milžinais. Iš pačios 
aukščiausios gyvybės medžio šakos išsivys
tė beždžionės ir panašus i žmogų sutvėri- ’ 
mas. Kadangi kovoje už būvį pasilieka tik 
tobuliausi ir geriausiai prisitaikė prie ap
linkybių, tai prastesni gyvūnai nyko, o to
bulesni vis veisėsi ir dauginosi. Tuo budu 
iš lėto, nejučiomis, žema primitvvio žmo
gaus kakta pakilo, jo smegenis padidėjo, iš
sikišę žandai Įsitraukė, žiauri jo išveizda 
sušvelnėjo ir pasipuošė malonia šypsena.

(Pabaiga bus)

Is. Savo veikale 
__________ jisai aiškina, 
nėra nei amžinas, nei visagalis, 
esantis. .Jis pasaulio visai netvėrė ir nekon
troliuoja jo. Sulyg Wells’o, Dievas turėjo 
pradžią ir vystėsi kartu su žmonijos besi- 
vvstymu. Apribuotas laiku, negyvendamas 
nei dausose nei medžiagoj, bet žmonijos gy
venime, jis nuolatos siekia žinojimo ir mo
kinasi vartoti augančią savo galę. Jisai vei-i 
kia vien tik per žmogaus inteligentvbę. Jis j 
galima suprasti taip kaip žmogus supranta.' 
draugą, bet jo buvimo negalima prirodyt, o' 
galima tik Įsitikinti, kad jisai .yra.

Teks Dievas, tai butų lyg ir žmogaus to
bulumas. Bet jei taip, tai kam tuomet ji va- j 
dinti Dievu? Jei nėra tokio Dievo, kuris su-; 
tvėrė ir valdo visą pasauli, tai tuomet nėra' 
jokio Dievo. . . !

Faktas yra toks, kad gamtoje negalima 
užtikti jokių Dievo pėdsakų. Kiek mokslui 
yra žinoma, į visatos judėjimą nesikiša jo- ; 
kia pašalinė jėga. Visa, ką tik mes žinome,



KORESPONDENCIJOS.
NEW YORK, N. Y. 

Policija šaudo žmones.
4 d. birželio čia buvo toks 

atsitikimas:
Mano geras pažįstamas 

ruskis vaikinas, su kuriuo 
aš dirbau per 1 metus New 
Yorko karų kompanijoj, ta
po policistd nušautas visai 
bereikalingai. Dalykas dė
josi taip: jam beeinant gat
ve namo nuo savo draugų, 
su kuriais jis truputi pasi
linksmino, vaikai bemėty
dami bolę pataikė jam į gal
vą. Jis pasigavo vieną vąiką 
ir apmušė ji. Tuomet prisi
rinko daugybė vaikų ir di
delių vyrų ir ėmė svaidyt i 
ji akmenimis. Tada tasai 
rusas vaikinas leidosi nuo 
tos minios bėgt. Bėgdamas 
jisai parmušė ant šaligatvio 
moteri ir du vaiku. Tas su
kėlė dar daugiau triukšmo. 
Susirinkusi minia sekė pas
kui ji. Neturėdamas kur 
dingt, jis ibėgo į savo kam
barį po numeriu 466—13th 
st., netoli Avė. B. Minia 
žmonių apsupo tą namą ir 
pradėjo šaukti: „TJžmuš- 
kim tą bolševiką!” Į tą lai
ką pribuvo ir policmanas. 
Jis tuojaus įėjo i minėtą 
stubą, bet negalėjo Įeit i ru
so kambarį, nes jis buvo už
sirakinęs. Tuomet policma
nas nuėjo į jardą ir per lan
gą šovė į užsidariusi kam
baryje rusą. Policmanas sa
kosi šovęs todėl, kad jis ma
tęs jį stovint su revolveriu 
rankoj. Policmano suvis su
žeidė rusą. Tuomet policma
nas įsilaužė Į jo kambarį ir 
paleido į jį dar keturis šū
vius. Negana to policistas

BENLD, ILU 
Apie streiką ir polemikas.

Pas mus, kaip ir kituose] 
mainų distriktuose, strei
kas tęsiasi jau trečias mė
nuo. Bet nevisi musų „smar
kuoliai” streikuoja. Dau
giausia tie, ką „Keleivį” va
dina kapitalistiniu laikraš
čiu, išvažinėjo į didmies
čius ir nuo kitų darbininkų 
paveržė darbus. Taip pasi
elgė taip .vadinami „ekstra 
kairieji”, kuriems ir „Lais
vė” jau nebegera, nes Ju
kelis pasakė, kad „Laisvės” 
redaktoriaus rankos per
baltos ir todėl jis neinąs už 
darbininkus. Turbut ir mu- i 
sų „kairieji” pabijojo, kad . 
bestreikuojant jiems rankos 
nepabaltų, todėl išvažiavo į 
kitus miestus dirbti.

Aš nesistebėčiau, jeigu 
nuo kovos lauko bėgtų ki
tur uždarbiauti koki nors 
nesusipratėliai, fanatikai 
darbininkai. Bet dabar taip 
daro tie, kurie skelbiasi esą 
susipratę ir sakosi kovoją 
už darbininkų išliuosavimą 
iš po kapitafistftiės vergijos. 
Gal kartais tūli pamanys, 
kad jie važiuoja kitur už
darbiauti todėl, kad neturi 
iš ko gyventi. Taip negali 
būti, nes maineriai per pe
reitą žiemą dirbo ir nepa
meluosiu pasakęs, kad už
dirbdavo nuo 100 iki 150 
dolerių kas dvi savaiti. Va
dinasi, iš to uždarbio galėjo 
sutaupyt pinigų ir streikui, 
nes visi numanė, kad strei
kas bus. Viršutiniuose dar
buose darbininkai per ilgą 
laiką kentė bedarbę ir jeigu 
dabar maineriai važiuoja 
viršutinių darbininkų dar-(dar sudaužė jam savo lazda 
bus užimti, tai jie labai nu
sideda 
klesą.

prieš darbininkų

Dabar noriu pasakyti ke
letą žodžių apie tas polemi
kas, kurios telpa „Keleivy
je” iš musų kolonijos.

Nepersenai ėjo polemika 
tarpe Progresisčių Jaunikio 
ir Jaunikio Mergos. Ant 
kiek tie dalykai mums, benl- 
diečiams, yra žinomi, 
Progresisčių Jaunikis 
teisybę.

Vėliaus tūlas Viską Ma
tęs aprašė apie S. L. A. 155 

. kuopos teatrą. Čia tasai ko
respondentas labai negra
žiai pasielgė šmeiždamas 
veikiančias ypatas. Jis pa
sakė, kad vaikas buvo neti
kęs ir motina persena. Bet 
iš kur mes galime gauti jau
nesnes? Teisybė, yra kelios 
lietuvių mergaitės, bet jos 
tam darbui netinka, o gal ir 
nenori. Vaikas gi lošė gerai 
ir yra smarkus vaikas. O 
kad biskutį šveplas, tai tas 
nieko nekenkia, mes prie jo 
kalbos esam pripratę. Ten 
Buvęs, atsakydamas Viską 
Mačiusiam, irgi neteisybę 
parašė tvirtindamas, kad 
vaikas turi aiškią iškalbą. 
Visiems yra žinoma, kad to 
vaiko iškalba nėra aiški, bet 
kadangi šiaip jis yra smar
kus vaikas ir tankiai dekla
muoja, tai publika ji myli.

Butų labai gerai, kad re
dakcija nepriimtų polemikų 
po slapyvardžiais, tai tuo
met korespondentai gal

tai 
rašė

galvą. Nuvežtas Į ligonbuti 
minėtas vaikinas mirė.

A. Yuškus.

kad neturi pinigų. Vienas 
pasakė toki pamokslą, ko
kio jokis darbininkas nepa- 
sakytiL Girdi, kad ne tos 
unijos, tai darbininkai ne- 
taip dabar gyventų, ba 
joms tik ir rupi, kad darbi
ninkų streikuotų. S. V.

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Marcijono Kaika- 

rio, Šiaulių apskričio, Skaistgirių 
valsč., Dvalaičių kaimo; * pirm pus
antrų metų gyveno Utica, N. Y. Tu
riu labai svarbų reikalą iš Lietuvos, 
meldžiu atsišaukti ar žinanti malo
nės man pranešti jo adresą.

Tadas Kai karia
394 Columbia st., Aurora, III.

Pajieškau Uršulės Geiuseviėiukės, 
Vilniaus vedybos, Trakų apskričio, 
Daugų parapijos, Duksonių kaimo. 
Aš, Vincusė Velkauskiutė, po vyrui 
i'etraitienė, turiu prie jos labai svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ją žinote, malonėkite pra
nešti Wni. Petraitis (26)

31 Lawrence st., Paterson, N. J.

Pajieškau savo vyro Petro Kum
žos, kuris pabėgo nuo manęs 29 d. 
liepos, 1921 m. Išėjo j darbą ir po 
pėdei negrįžo. Paliko mane su mer
gaite trijų metų. Sugrįšk ir gyvenki- 
va kaip žmonės, o jei nenori gyvent, 
tai imk divorsą. Jei kas »į žinot, 
prašau man pranešti. Paeina iš Kau
no gub., Telšių 
kaimo.

Kastancija
64 Orr st.,

i

apskr., Zorubų 
(26) 

Kumžienė
Pittsburgh, Pa.

Jieškau sunaus Mikolo Žemantaus- 
ko, kuris angliškai rašosi Mike 
George Mitrin. 1918 metais jis buvo 
Los Angeles, California. Turiu prie 
jo labai svarbų reikalą. Lai jis oats 

įsišaukia arba kas apie jį žinot ma
lonėsite pranešti, už ką busiu dė
kinga. _ (28)

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

JIEŠKAU kumpano su maža suma 
pinigu prie labai pelningo biznio. 
Atsišaukit greitai: (27>

Chas A. M. e/į Universal Sales C-'».,
346 East 53rd st., New York, N. Y.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, tarpe lg ir 30 
metų. Aš esu 29 metų vaikinas. Mel- 

i džiu atsišaukti ir savo paveikslą pri- 
r siųsti, kurį ant pareikalavimo šugra- 
l žinsiu. Atsakvma duosiu kiekvienai. 

W. U.
109 E. Western avė.,

Muskegon. Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
; arba našlės tarpe 30 ir 40 metų am- 
| žiaus. Aš esu 38 metų. Geistina butų 
1 kad atsišaukdamos ir paveikslą pri- 
! siųstų. A. A. Martin

Landville, W. Va.
EASTHAMPON, MASS.

Aukos Lawrence’o 
streikieriams.

D.L.K. Vvtauto Kliubo iit dorą ir linksmą šeimynišką gyve- 
, , , / i ' r’1Tr'ę> Sn isiiclm mDidTnisusirinkime, laikytame 4 d. 

birželio, po visų apsvarsty
mų drg* I. Barysas padavė 
sumanvma parinkti kiek' T1 .. „ . .. ., V , n • i Pajieškau apsivedimui merginosaUkŲ Lawrence O Strcikic- tarpe2 19 ir 30 metų amžiaus. Aš 31 
riams. Kitiems draugams vaikinas. Merginos malonėkite 

. .v • 1 .• 1 atsišaukti ir su pirmu laišku pn-pritarus likosi išrinkti aukų 
rinkikai iš šių ypatų: M. 
Vinskaus, K. Mickaus, P. 
Lekavičiaus ir B. Karpavi
čiaus, kuriems perėjus per 
stubas surinkta 41 dol. 45c.

Aukautojų vardai:
D.L.K. Vytauto Kliubas 

10 dol.; F. Balčiūnas 2 dolJ 
Po 1 doleri aukavo: K. So
doms, J. Navickas, A. Žigas,

Pajieškau apsivedimui merginos 
ai bi našlės be vaikų, nuo 19 iki 35 
metų. Aš esu 29 metų vaikinas, moku 
gerą amatą ir esu laisvas. Katra my- 

nimą atsišaukit. Su laišku meldžiu 
prisiųsti ir paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo sugražinsiu.

M. Berbskis
5 North avė., Montello, Mass.

siųsči paveikslėli, kurį ant pareikala
vimo sugrąžinsiu.

A. J. Krisiulavičius
Co. D. 29th Inf., Ft. Benning, Ga.

Pajieškau gyvenimui drauges. Man 
; labai yra reikalinga gaspadinė. Aš 
' esu 45 metų senumo vaikinas, turto 
; turiu iki 19 tūkstančių. Atsišauku
sioms duosiu atsakymą tiktai tai, 
katra prisius savo paveikslą. Vaiki- 

, nūs meldžiu nerašinėti. (27)
P. Dcbri

1459 Mil’.vaukee avė., Chicago, Iii.

A. Sodaitis, J. B. Suprana- KELIAUK I LIETUVĄ, 
vicius, A. Supranavicius, B. z zvlvlUb, rk. Oupi d. IL <4 v lCluo, .
Smalkevičius. I. Barysas, J. 
Gudomskas, K. Bačkutis. A. 
Grigaliūnienė, A. L . .....
kas, M. Vinskas, K. Mickus įart’J 
ir P. Lekavičius: po 50c. .F. 
Pūras, V. Dalikas. J. Yur- 
čukonis, M. Sartanavičius, 
J. Razanauskas, A. Taukus, 
J. Valiūnas, O. Wely, J. 
Bačkutis, B. Yerusavičius, 
Lu Vilkas, J. Sodaitis, V. 
Balčiūnas, K. Dukavičius, 
A. Matulaitis, M. Klebavi- 
čius, M. Tamuliutė, T. Tu
mas, F. Yvančius, J. Kunca, 
J. Barnatavičius ir B. Kar
pavičius; po 30c.: J. J. Ye-

daugiau teisvbės prisilaikv- rusavičius, M. Mikaila; po 
tu. Dabar, siuose frakcio-• - „ , , T
nizmo laikuose, kuomet dar- sauskas, A. Zakarauskas, 
bininkai vieni kitus pravar- X?.r.usav?clusL ^lc2’

1 • z • 1 _ . ’

Dabar, šiuose frakcio- V. Mickus, A. Pula-

Yerusavičius, G. M. Ries, S.
džiuoja anarchistais, komu- Miller- ir C. Gauger; po 
nistais, centristais, smalavi- ^c-: A- Navickas.

Viso S41.45c.
Varde Lavvrencc’o strei-

marškiniuslik išnūrkymas tirštose Rinso putose 
padaro beveik tų pati ką ir triuimas., 
Paliuosuoja purvą neužkenkiant nei 
vienam audinio sulel.'ui. Tik labiausiai 
įdčvėtos vietos reikalauja lengvo pa- 
trinimo. Ištarpink Itinso verdančiam 
vandeny. Vartok užtektinai, kad butų 
tirštos putos. Mirkyk valandą arba 
ilgiau — per visą naktį jeigu nori 
< Spalvuotus drabužius tik pusę va
landos).

o pasek
mes bus geros. Vartok užtektinai 
Rinso istarpyto verdančiam vandeny, 
kad pasidarytų putos, kokių tu nori.

skalbimo 
Rinso.

Jeigu norit virinti savo
drabužius

Virinimas nėra būtinai reikalingas, 
kuomet vartoji Rinso, bet jeigu nori 
išvirinti savo baitus marškonius dra
bužius, tai gali tai padaryti,

._3 geros. ___i. „i
istarpyto verdančiam vandeny.

Nereikalingas jokis kitokis muilas nei 
pauderis, kuomet vąrtoji

Užima vietą
muilo šmotuose

r____, neša
rendos $2,400. Gali matyt nuo 6 va

lio)

Mass.

Dėl labiausia idėvėtų vietų
Vartok truputį sauso Rinso, užpilant 
jj tiesiog ant įdčveto pletmo ir leng
vai patrin-int, o pletmas išnyks. Rinso 
turi daugiau valančios pajiegos, negu 
Lile koks muilas •šmotuose.

PARSIDUODA NAMAS.
Su visais įtaisymais, piazai.

karais.
JUOZAPAS ŠI ALUS

5 Supples st„ Ro.vbury,

Jeigu vartoji skalbimo mašiną
Rinso turi užtektinai pajiegos kad iš
valius drabužius be trinimo. Vartok 
užtektinai Rinso saliucijos, kad pasi
darytų tirštos putos. Operuok savo 
mašiną. .Jums nereikia kitokio muilo 
nei skalbimo pauderių, kuomet var
tė jat Rinso.

Ant kiekvieno žingsnio šeimynos 
skalbimuose Rinso atlieka darbą 

Jums nereikia kitokio muilo

I

PARDAVIMAI.
: PARSIDUODA PIGIAI GKUSEBNĖ 

IR BUČERNĖ.
Biznis randasi švarioj daly D ‘Sto

no nuėsto, išdirbtas per daugelį me
tu. Kostumeriai lietuviai, lenkai ir 

| amerikonai. Biznis daromas ’’cash”. 
i Priežastis pardavimo — savininkas 
važiuoja į Lietuva. Atsišaukit laišku 
arba vpatiškai pas J. Neviacką, 255 
Broadvvay, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA Al 1OMOEILIS 
Davis, 7 sėdynių. Parsiduoda pigiai 

’ iš tos priežasties, kad savininkas pri- 
; valo važiuot į Lietuvą. Kam reika- 
j lingas sreras ir pigus automobilis, 
; kreipkitės šiuo adresu: (26)

JURGIS BARAN AUSKAS
49 Hudson avė.. Brookiyn, N. Y. 

į Galima matyt nuo 6 ryte iki 11 vak.

PARSIDUODA
Išdirbtas kepimo biznis Bostone, 

visai pigiai arba — mainys ant na
mo arba tarmes.

LITHUANIAN' AGENCY. (26)
361 West Broadway,

So. Boston, Mass.

PIGIAI PARDUODU STUDIJĄ.
Didelė paveikslų Studija, puikioj 

vietoj, biznis išdirbtas per daug me
tų. Lietuvių yra 4000. V ienintėiė Lie
tuvio galerija Amsterdame, savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Fotografai, 
kas pirmas, naudokitės puikia pro
są, kreipkitės ypatiškai arba laišku: 

JONAS ANDRIUŠIS (25)
134 E. Main st., Amslerdam, N. Y.

PARSIDUODA BUČERNĖ, €RO- 
SERNĖ FRUKJU IR KENDŽIŲ 
ŠTOKAS už nupigintą kainą. Vieta 
išdirbta per 40 metų, žmogus gali 
turėt gryno pelno $1.200 į metus. 
Galiu parodyt paliudijimus to biznio 
gerumo. Kreipkitės nas (25;

JOE. JANKAUSKAS
65 Dauidson si, Lowell, Mass. .

Cambridge,

<r

LIETUVON!

i
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EKSKURSIJA 
IŠVAŽIUOS Iš 
NEW YORKO

29 LIEPOS

Parsiduoda visur, 
pareina reguliariu 
durno ir 
naujuose ■ 
Gauk
— groserio 
meni krautuvėj. Lever 
Eros. Co., 
Mass.

Jis 
di- 

dideiiuose 
pakeliuose. 

Rinso šiandien 
ar depart-

DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA

.s.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI PEN’TERIAl IR 

DEKORATORIAI. - 
Taipgi popieriuotojai ir kiloki rae- 

kanikai. 95c. ant valandos, 44 valan
dos savaitėj. Dubeltava mokestis su
lotomis no pietų, nedėldieniais ir 
šventadieniais. Neunijinė šapa. Trans- 
portacija apmokama. Atsišaukit Į 

665 Washington st., Room 311, 
Boston, Mass. (25)

BALTIC STATĖS BANKAS, 294 Eighth Avė., New York, N. Y.
PARENGIA SPECIALE EKSKURSIJĄ DIDŽIAUSIU IR PUIKIAUSIU 

PASAULYJE LAIVU

“MAJESTIC”
TASAI MILŽINIŠKAS PLAUKIOJANTIS PALOCIUS IŠPLAUKS Iš 

NEW YORKO

LIEPOS-JULY 29 DIENĄ• .
KELEIVIUS LYDĖS IŠ NEW YORKO I PAT KAUNĄ BANKO PA
SIUNTINYS P. RAPOLAS KRUČAS, KURIS ŠIĄ PIRMUTINĘ LIETU
VIŲ EKSKURSIJĄ NAUJUOJU DIDLAIVIU NUTRAUKS ANT KRU- 
TAMUJŲ PAVEIKSLŲ (MOVING PICTURES).

REIKALINGI VYRAI
Prie furnace arba potroom 

darbo išdirbirme alumino. Nėra 
su darbininkai nesusipratimų. 
Šeimynos ras geras stubas pi
giai. Atsilankykit arba rašykit: 
ALL’Mhil’M CO. of AMERICA 

MASSENA, N. Y.
(Gelžkelio stotis—

Massena Springs).

Liepos 8 d. Royal Mail linijos 
Yelins- ^a*vu „Orduna” iš New York’o 

,.AUS :_ ta su Lietuvių Prekybos
, . p Bendrovės vice-prezidentu Vin

cu Stulpinu, kuris visus lietu
vius palydės iš New York’o iki 
Kauno.
Liepos 26 d. Cunard linijos lai
vu „Samana” iš Boston’o kartu 
su d-ru Juozu Landžium, kuris 
savo globon paims visus lietu
vius keliaujančius per Lietuvių 
Prekybos Bendrovę.

Tuojaus išsirink‘vieną iš šitų 
kelionių ir nieko nelaukdamas 
pranešk Lietuvių Prekybos 
Bendrovei kada ir su kuom ma
nai važiuoti Lietuvon. Lietuvių 
Prekybos Bendrovė Tamstoms 
aprūpins visus reikalingus ke
lionei dokumentus ir suteiks 
reikalingų nurodymų, kaip ga
lima greit ir lengvar į kelionę 
Lietuvon išsirengti. (?)

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

PASIEKS KAUNĄ 
Už 9 DIENŲ, 

TAI YRA
7 RLGPIUčIO.

JOKIOS VILNYS
LIGA

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis:

Nuo 1--3 po pietų;
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU A VĖL,
DETROIT, MICH.

riais, socialpatriotais, kle
rikalais, kairiasparniais ir 
kitokiais, susipratusiems kierių visiems aukavusiems 
darbininkams reikia tuos , tariame širdingą ačiū, 
vaidus malšinti, o ne 
dinti. _____________________

Po šia korespondencija aš ninku darbuotojas irgi pri-
pasirašiau ne slapyvardžiu, sidėjo paaukodamas 10c. ? Tel. s. b. 2488.
bet tikruoju savo vardu. Bet mes turime ir tokių, ku- f 
Jeigu manot, kad aš šioj ko- rie ant ”munšaino” turi pi- ! 
respondencijoj su teisybe nigų ir kasdiena svyruoja ! 
apsilenkiau, galit pasakyt gatvėmis, o kai pasakai, kad ! 
tai man .vpatiškai. renkame aukas streikie-!

Antanas Rimkus, riams, tai gauni atsakymą,!

__  ___________ _
di-j Noriu priminti, kad musų 

'biznierius ir didelis darbi-

Dr, J. C, Landžius Seysonr
LIETUVYS 

Gydytoju ir Chirurgas. 
506 Broadway & G st 

SO. BOSTON, MASS.

LAIVAS ’MAJESTIC” TAIP YRA DIDELIS. KAD
NEĮSTENGIA JO PASUPTI. KELEIVIAMS NEREIKIA JURU 
SIRGTI.
GARDUS VALGIS, MANDAGUS PATARNAVIMAS, GRAŽUS KAM
BARIAI pasilsėjimui, dėniai pasivaikščiojimui, atskiri 
KAMBARIAI KIEKVIENAI ŠEIMYNAI (PAVIENIAI IRGI GAUNA 
ATSKIRUS KAMBARIUS PO DVI, AR KETURTAS LOVAS KIEKVIE
NAME*. ŠVARUMAS IR NAUJAUSI PATOGUMAI — TAI TO LAIVO 
YPATYBĖS.
KELIONĖ Iš NEW YORKO I KAUNĄ UŽIMS VOS 9 DIENAS! LAIVA
KORTĖ IKI KAUNO $107.50, IKI KARALIAUČIAUS (Piliavos) $106.50. 
WAR TAX $5.
SKUEINKITĖS UŽSISAKYTI VIETAS, NES JAU NEDAUG TELIKO! 
PLATESNI TOS EKSKURSIJOS APRAŠYMĄ IR VISUS PATARIMUS 
IŠSIUNČIA BALTIC STATĖS KIEKVIENAM. RAŠYKITE TUOJ, 
ADRESUODAMI:

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.

i
Į Phone, West 2191

i DR. J. JONIKAITIS
I
II
I
k

I«
I

Laikas: 1-—3 ir 7—9 vai. vak.
3732 MICHIGAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai 

Atspausdinta 70 choraiių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsam;: 
dafls jų ■'•yru arba ir moterį) 
kvartetai ir dalis duettų. kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kainą 1 d. 50c.
Atyda! Kas ims dabar iš kar

to 29 knygų, gąus už 15 
Pažemintą kaina bus tik 
1 d. liepos mėnesio, 1922

Siųsk pihigus ir rašyk:
M. PETRAUSKAS 

769 Broad"ay, So. Boston, Mas

dol. 
iki 
m.

s&

I
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J. Naujalis

Pažinkime save
(Pabaiga)

Kas mes esame?
Pradžioje šito straipsnio 

sužinojome, kad žmonija 
turėjo keliauti ilgu evoliu
cijos keliu, iki pasiekė da
bartini išsivystymo laipsni; 
kad musų kūnas susideda iš 
celių; kad kūno augimas pa
eina nuo celių dalinimosi 
proceso. Toliau taip-pat iš- 
skaitėme, kad kraujas nuo
latos vaikščioja po musų 
kurą; kad musų kūno for
mą sudaro grobiai (skele
tas) ir raumenys; ir kad 
musų smegenys yra nervų 
centras, kur musų protas 
veikia. t

Ką mes sužinojome apie ' 
sav?, tą pati sužinojome ir j 
api i kiekvieną žmogų pa-, 
šauly. Kitais žodžiais sa
kant, gamta sutvėrė kiek
vieną asmeni iš vienokios 
cheminės medžiagos.

Mes esam linkę manyti, 
kad karaliai, carai, kaize
riai, sultonai, ir kitoki did- 
turčiai buvo specialiai su
tverti iš kitokios medžiagas. 
Na. ir kaip gi mes nemany
siu!. jeigu mums, da ma
žiems būnant, taip buvo 
jksl a i galvą. Mums buvo 

,k: ta, kad valdonai, kurie 
iėc'i ant sostų, yra leisti nuo

Mes, gyvenantis Amen 
koj, privalom tapti pilie
čiais. Nes ne piliečiais būda
mi mes nieko negalime nu
veikti. Mes galim peikt val
džią, kad ji stoja už kapi
talistus, ą eina prieš mus. 
Bet atėjus rinkamams mes 
sėdim rankas susidėję, kuo
met kapitalo sekėjai eina ir 
išrenka ”savają” valdžią.

Todėl ir mes, darbo žmo
nės, pažinkime save. Žino
kime, kad visi esam lygus ir 
niekas neturi teisės laikyti 
mus už žemesniuosius. Bu
kime savistoviais. Nesiduo- 
kime bile kam save lengvai 
išnaudoti. Eikime visi su
tartinai tuo keliu, kuris ve
da prie geresnės ateities. 
Tas kelias yra susipratimas, 
pažinimas savųjų reikalų.

KELEIVIS

Verkia Nakčia?
Jeigu jis nemiegae

j
I

e

Jeigu jis nemiega ir yra r.ervuotas, tai ga 
mas daiktas, kad priežastim’ to viso yra nLii 
tas. Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio ar
ba jeigu jūsų pienas nepatinka jam, vartokite

EAGLE FRAND

Tai maistas, kuris yra išauklčjęs daug daugiau sveiku 
ir stipriu vyrų ir moterų, negu kokis nors kitas, tani 
tikslui sutaisytas moi .as. Pripažintas ir rekamenuuo- 
jumas tūkstančių gydytojų.

Iškirpkite ši pagarsinimą ir pa
siųskite j The 13 ruea Co., 
New York ir gausit e visai vel- 
t ui, lietuviu kalboj, ••isus pata- 

" rimus ir nurodymus, kaip jį
• vartoti, taipgi puru.a kūdikių
• _ įmygą.

©

AMERIKOS
LINIJA

f LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias
NEVY YORKO IK! LIEPOJ Al S 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 

♦LIEPOJŲ
S.S. DROTTNINGHOLM

Liepos 15, Rugpiučio 19
S. S. STOCKHOLM

Liepos 27, Rugsėjo
Trečios klesos kainos:Hamburgą---------

DANZ1GA ir PILIAVĄ 
L1EP0JV ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
StVEDISH A.MERICAN LINE. 

21-24 Stale Strcet. New York City.

I 
l 

I

STANDARD

Challenge Pieną
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibeiių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
Apsimoka Taupyt Leibelius

5

Taupyk Leibelius Brangių Kuponų

Pradek Dabar Pirkti

§103.50; 
S 108.50

Dei Telšių aušrininką 
suėmimu.

VidLaikraščiuose yra 
Beik. Min. Olekos St. Seime 
kalbos turinys dėl Telšių 
moksleinų-aušrininkų 
ėmimo.

Iš tos kalbos išeina, 
safc- ta, kad valdonai, Kūne ^^sleiviai-aušrininkai 
sėdi ant sostų, yra leisti nuo 
Die- o; kad popiežiai ir ku- F1’1®8.. Įstatymus, 
nigai atstovauja Dievą ant inilicijai, kad ji su jais visai 
žemės, kuomet darbo žmo- švelniai pasielgusi — oe jo
gus buvo nulipytas iš molio suėmimų. .
su tikslu, kad jis dirbtų ir. Tvirtindamas, kad tokių 
butu nuolankus savo po- suėmimų nebuvo, ministeris 
nams bei valdonams. Užtat turbut suėmimu ką-nors ki- 
šiandien kapitalistų sauja- tą supranta?’ 
lei taip lengva valdyti Ed-į": 
lioninė minia. : iš

su

kad 
ti- 

buvę prasižengę 
bet ačiū

O mokslei-Į 
mi-jViai, kuomet buvo užpulti 

tisų ginkluotos milicijos! 
Tečiau nemanykime, kad būrio, kuomet buvo iš visų 

tie įvairios rūšies ”činovnin- pusių apsupti ir varomi iš- 
kai” bei popiežiai -nors ma- ilgai miesto gatvės, kuomet 
žiausiu fiziniu kūno sudėji- milicijoje esant, sargyba 
mu skiriasi nuo paprasto ant sprando stovėjo, tai 
gatvešlavio. Fiziologijos moksleiviai, pilnoje to žo- 
mokslo akyse jie visi yra ly- ožio prasmėje, jautėsi esą 
gus. Žinoma, gal šis paša- suimti. Tiesa, protokolą su
byrąs ir nepatiks kunigijai rašius, buvo paleisti. Bet 
ir < avatkoms. Bet čia nėra kam suėmė visus narius, jei 
nie' eno kaltė: tai yra gry- jie tenai visai nebuvo reika- 
nas faktas. lingi? Turbut, kad žmonių

Skirtumą mes atrandam miniai parodžius, kad jie 
tik socialiuose bei draugiji- gali suimti mokinius. Ar ne- 
jiiu^se sluogsniuose. Abel- užteko pasitarti tik su Vai
nai imant, šiandien žmonija dvba, kuri tik ir tebuvo rei- 
yra pasidalinusi Į dvi klasi: kalinga ir tardoma, 
kar italistų ir darbo žmonių. _

Kapitalistų klasei priklau-L j __ v
so tie žmonės, kurie turi pašaliniai asmens ir kad su- 
nuosavvbėj daug žemės,' pi- sirinkimas buvęs slaptas, 
nigu ir išdirbimo Įstaigų. Tas neteisybė. Susirinkime 
Žinoma, čia nėra kapitalistų nebuvo nė 
klasės definicija, o tik abel- asmens, 
nais bruožais pabriežta savininko, 
mintis, duodanti supratimo suimtas. Sakoma, kad susi-, 
apie minimą klasę. • rinkimas buvęs slaptas.

Gi darbo klasė susideda iš Kaip galima pavadinti slap
tų žmonių, kurie aktualiai tu, jei jis buvo gimnazijos 
dirba fizini bei protinį ii: karo komendanto žinio- 
darbą. " !je? Negana to dar: juk su--

Šis paišinėlis neturi tikslo sirinkimai ne pirmą ir ne 
klasifikuoti skaitytojus; te- dešimtą kartą tenai buvo 
čiau jis drąsiai gali pabriež- daromi, o jau ištisi treji 
ti, kad jojo skaitytojai nėra metai.
kapitalistai. O jei nekapita- Pasakyta: mokiniai-auš- 
listai, tai jie automatiniai rininkai. nagrinėdami klau- 
priklauso darbo žmonių kia- simus, darydavę nusprendi- 
sei, neatsižvelgiant ar jie su mus. Tiesa, klausimai būda

vo nagrinėjami, tik nu
sprendimo nebuvo daroma,; 
buvo pareiškiama tik as
mens nuomonė ir tokių nuo- 

;monių dėl kurio klausimo 
^protokoluose rasime dau
gybę.

P. Ministeris, sakydamas, 
Į kad aušrininkai, ne visai 
Įtinkamus klausimus nagri
nėję, kaip Libknechto nuo
pelnus ir k., nežinau, kuo 
tai motyvuoja Juk aušri
ninkai ne tik socialistų 
komunistų teorijas ir jų 
nuopelnus nagrinėja, 
lygiai, ir krikščionių, ir ka
pitalistų. Pav., buvo nagri
nėjama papos Inocento III 
darbai ir kiti tam panašus 
klausimai. Tuomi aušrinin
kai nori išsidirbti sau pla
čią ir tinkamą pasaulėžiū
rą ir pažinti gyvenimą. 
Klausimas: ”kaip išauklėti

gatvešlavio.

ti, 1

tuo sutinka ar ne. šiandien 
atrasime net milionus tokių 
žmonių, kurie yra prisišlieję 
prie kapitalistų klasės. Toki i 
asmens, žinoma, savęs ne-, 
pažįsta. Kartais net gaila 
tokių žmonių, kurie yra 
ubą rai dvasioje. Nors jis 
pat. ir jojo šeimyna pus- 
alki ii. tečiau jis varo agita
ciją tarpe darbininkų prieš 
rinl imus, kad tie balsuotų 
už kapitalistus. Nekune ta
tai laiko sau už didelę 
garbę.

Tečiau toki žmoneliai tu
rėtu atminti, kad jie yra 
darbo žmonės. O tokiais bū
dami ^privalėtų priklausyti 
prie darbo žmonių organi
zacijų bei unijų ir išvien 
veikti savo, o ne milionie- 
rių gerovei. Tokis suprati
mas yra begalo darbinin
kams reikalingas.

Toliau ministeris sako, 
kad susirinkime dalyvavę

= 
tinkamus komunistus?” 
sai nėra nagrinėtas; yra tai 
tikras melas.

Krikš. demokratai ("Lais
vėj”) mano, kad buvusi ras
ta nelegalė literatūra, bet 
apsirinka. Kairesnio turinio 
laikraščių, kaip ”Sociaide- 

: mokratąs”, nerado.
Protokolai taipgi negalė

jo būti kalto turinio, nes 
buvo gimnazijos kunigų 
kontroliuojami. Dėto, jau 
karo komendantas protoko
lus sugrąžino gimnazijai ir 
byla pasibaigė be jokių pa-j 
sėkmių. Taigi krikš. dem. 
vadinamieji komunistai pa
sirodė visai nebaisus.,

Vyturys.

FARMOS!

D

1
29

i

ausi mocierniški laivai pasauly. 
Geriausias patarnavimas pasažie

riams.
Loealis agentas randasi jūsų mieste 

arba arti mat
Lietuvą. Lenkiją, Rusiją. Ukrainą, 

į visas Bulriias Valstybes ir į 
Hamburgą.

SAMONIA...................     Lianos
CARONIA .....................  Liepos

Kambarys $130.00— 
3-č-ia klesa $103.50 
Kares taksų $5.
Liverpocl ir Glasgovv:

Lawrence’o Lietuviai
Važiuokite j Lietuvą tik per Urbšos ir Sekio Agentūrų.

Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis: 
’TITTSBURGH” Liep. 
"MAJESTIC” .. Liepos 
”OLYMP1C” .. Liepos

”PiTTSBUKGH” Birž.24
”SAMARIA” .... Birž. 28
"LACON IA” .. Liepos 26

j J is linksmas, nes turi

FARMOS! FARMOS!
PIRKIT GERAS FARMAS!

Fosboro. 80 akrų farma, 30 akrų 
dirbamos žemės ir 10 akrą ežero, 
puiki 6 ruimų stuba, gera barnė, 
traktorius ir kitoki farmos Įrankiai. 
Kaina su gyvuliais $llv00.

Norwoode 140 akrų farma, 10 akrų 
dirbamos žemės, sodas, geri budin- 
kai. 3 arkliai. 1'2 karvių, kiaulės, viso
kį farmos'Įrankiai. Kaina §17000.

Norwoode (pačiame taaiestelyje) 30 
akrų farma, visa žemė dirbama. Geri 
budinkai su visais įtaisymais. Kai
na 812000.

KrėipkitSs laišku arba ypatiškai 
adresu:

A. K. NEVIACKAS 
Washington st, Nuruood. Mass.

i
ŠIUO

PARSIDUODA FARMA.
15 akru žemės, 5 akrai dirbamos, 

likusieji ganykla ir miškas, 5 ruimų 
stuba, aplinkui piazai, 1 barnė, višti- 
ninkai dėl 109 vištą, 1 karvė, 1 kiau
lė, 1 arklys, 35 vištos, 10 obeliu, lau
kai apsėti ir visi farmos Įrankiai, 19 
mailių iki Bostono, 4 mailės iki Can- 
tono, 1 tį mailės iki stoties, 10 minu
čių eiti iki dideliam ežerui. Labai 
patogi vieta. Kaina $3000, niortgi- 
'• "“Į "■ - ........ " 1
informaciją kreipkitės pas savininką.

L. GRUBIS
Mountain st„ Sbaron, Mass.

vieno pašalinio
išskiriant to buto

bUVO 5900, įmoKot nemažiau SluOO. D&1
’ _ _ informacini kreinkites nas savininke.

jei jis buvo gimnazijos PARSIDUODA FARMA.
GERA FARMA — PARSIDUODA 
ant lengvu išmokėjimų su visais gy
vuliais ir padarais. Virš 200 akerių, 
stuba ?-jų familiją, 200 vaisingų me
džių sode. Didelės lankos. Daug gi
rios, gem. išgyventa žemė, bėgantis 
vanduo stuboje ir tvartuose, arti geri 
4 torgauni miestai. Antrašas: (26) 

K. PRANAITIS
GRANDY. MASS.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda

vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 
randasi New Jersey valstijoj, netoli 
Newark, N. J. Parmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSKi (26)

Box 46. Sand Brook. N. J.

PARSIDUODA FARMA
FARMA 185 akerių geros žemės, 

50 akerių dirbamos, apsėta, kornais, 
avižomis, bulvėmis ir kitokiais ja
vais; geras miškas; 20 melžiamų

’ karvių, 2 jauni arkliai, 4 telyčios, 400 
1 vištų, visi ūkės Įrankiai, vežimai, gra

ir

bet

žus sodas, gera 10 kambarių stuba, 
barnė, vištinyčios, šulinys, daugybė 
gatavų lentų statymui. Nuo tos far 
mos gaunama 35 tonai geriausio šie
no. netoli nuo miesto ir gerų turgų. 
Kaina už viską dei greito pardavime 
86.000, Įnešti reikia §2,09 i, likusi;, 
dalį paima ant paskolos ir lengvų iš
mokėjimų ratomis. Pirk šį pargeną. 
Laiškus rašykit tik angliškai. (25) 

NATHAN \VE1SLER
4 Bank st., New London, Conn.

FARMOS! FARMOS!
Aš tur’i: 200 gerų farmų ant par

davimo. Pirkite farmas, tąsyk nebijo
kit bedarbės ir sunkių laikų. Parduo
du pigiausia kaina ir u mažu įmokė
simu. Duodu ant lengvu išmokėjimų. 
Dėl daugiau informacijų klauskit 
farmų katalogo. (31)

JOS. STANKUS Farm Agency 
FOUNTA1N, .MICH.

29 
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Užsisakykite ant šių laivų vietą iškalno. Parvažiuosite 

kuogeriausiai ir greitai.
Iš New Yorko laivai išeina tankiai ir ateikite pas mus 

paklausti kainų ir dienų išplaukimo.
Siunčiame pinigus į Lietuvą greičiausiai ir žemiausiu 

kursu. Taipgi apmokame Lietuvoje ir doleriais. Darome 
visokius Įgaliojimus, daviernastis. Esame registruoti No
tarai visose pasaulio valstybėse. Parduodame namus, lo
tus. KokĮ tik reikalą turėtumėt atlikti, visada* užeikite 
pirmiausia pas mus. Iš kitų miestų klauskite patarimų 
laiškais.

URBŠA, SEKYS IR KO.
101 OAK ST, - LAWRENCE, MASS.

Tel. 70581.

LMA NAUJIENA!

i

i i

... Liepos

... Liepos 

.. Birželio

♦

XPINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS 

su augščiausiu išmokamu kursu, 
išmokami būna labai greitai.

Mes parduodam Laivakortes ant visą gerbusių linijų. 
SVARBU ŽINOTE

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

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

Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat Biuro

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitu vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

3oc. antiekose arba už 40e. 
prisiunčiame tiesiai iš labara- 
torijos.

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

Brooklyn, N. Y.

Per
(LACONIA ......................
f< ARMANIA .................
SCYTDI A ........................

i

Iš Bostono
i C.'.RM/iNIA ................. Birželio
;SAJl\i’IA.......................  Birželio
ASSYRIA .............................. Liepos

Personaliai vedama ekskursija su 
užjūrio susisiekimais Southamp- 

tene į Danrirą. Piliavą ir 
Liepoj:!:

Southanipton KAS l’TARNIN’iAS 
M A URET A NI A. Ai • UIT AN i A 

BERENGAR1A.
Per Angliją ar Hamburgą Į Danci

gą §206.50; i Liepoją §207. Taksų §5.

S LAIVAKORTES
Siunčiame pinigus Lietuvon 
pasta, telegrafu ir čekiais po 
pilna gvarantija greičiausio iš
mokėjimo. Auksinų kursas kuo- 
pigiausias. Partraukiame gimi
nes iš Lietuvos trumpiausiam? 
laike. Užganėdinam tūkstan
čius, užganėdinsiu: ir jus. Ra
šykit ar atsilankykit, o nesi-

NORTH 
GERMAN 

LUOTO
Dubei tavais Šriubiniais

Laivais Į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas šatrą 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 vpatu.

CHAS. KAUFMAN 
Trečia Klesa. Puikus užda- 
99 Stale St., Boston, Mass. -

J Lietuvą ir iš Lietuvos per 
Piliavą, Klaipėdą, Liepoją, 
Hamburgą ir visus kitus por- 
tus. Parduodame ant visų lini-

• j’4 pagal pigiausias kompani
jų prekes. Išgaunant pašpor- 
ius ir taksų paliudijimus. La
biausia visai^e kame aprūpina
me atkeliavusius iš kitų mies
tų ir šeimynas. Keliaukite Lie- 
tuvon su šimtais kitų per mus, 
neturėsite vargo!!’ / | gaiiėsite!!!

UTHDANIAN TRAVEL BURBAU T R A V E LAJ1 UR E AU
136 East 42nd St.. NEW YORK, N. Y.

Skaityk šią naujienų, 
Ji daug laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Sa'utaras ligas paša.

KA-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
■ VAIRIU LIGŲ IŠĖJO SALUTA- 
RAS BITTERIS iŠ MUSŲ CHE
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTARO BITTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI. NES YRA DAUG GE
RIAU patvarkytas atatin
kamoms LIGOMS.

Taipgi esame pasireng-ę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpa 
laiką.

Reikalaukite ąptiekose, o jeigu ne
gausite. tai neimkite kitokio, bet rei
kalaukite tiesiog iš musų.
SALLTARAS DRUG & CIIEMICAL 

CO- DEPT. 18.
1707 So. Halsted st., Chicajto, III.

J 
I

85.25 ”H&R” AUTOMATIŠKAS 
REVOLVERIS $5.25.

Plėšimai atsitinka kiekvieną dieną. 
Jeigu tu nori apsaugot save, tai ne
lauk, koi busi apiplėštas, bet tuojaus 
užsisakyk musų garsų ”H & R’’ au
tomatiška revolverį. ŠTAI PROGA, 
KURIOS NEPRIVALAI PRALEISTI, 
•'u i garsusis ”H & R” revolveris 
pilnai gvaran luotas. Paprasta, jo kai
na 311.00, vienok supažindinimui vi
suomenės su šiuo garsiu revolveriu, 
nes pumašėm jo kainą iki 55.25, taip 
.ad kiekvienas gaiėtų lengvai jį įsi

gyti.
Musų garsusis ”H & R” revolveris 

padarytas iš geriausio plieno ir Sauja 
šešis kartu su vienu užtaisymu. Kuo
met užsisakai, pažymėk kurio kalibro 
nori: 22, 32 ar 33. Taipgi pažymėk ar 
nori mėlyno pbeno, ar nikeliuotą. Iš
kirpk ši apskelbimą ir prijiųsk jį 
mums su savo vardu, adresu, įdėda- 
mas_ už 35c. štampų jo persiuntimui, 
> $5.25 užmokėsi, kuomet aplaikysi 
revolverį.- NE ATIDĖLIOK —RAŠYK 
TUOJAUS! Užsisakantieji iš kitų š 
’ių Drisiuskit pinigus iškalno. ('

VVESTERN ARMS COMPANY 
Dept. P—98

2l'i6 W. Chicago Avė., Chicago, III.

UOlAANn
S 3 AMERICA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PiLIAVĄ.

Laivai išplauks iš Ne-.v Y’orko

BEBRAM 
■giVMsnnHM 
™ Liepos S • ■

&OORDAM
I ai Liepos 15 I ■

DOTTERDAM. Liepos 22 ■ ■
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažie
riams.

Užsisakant vieta kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė StM Boston, Mass.

IYr.RichtefC^‘PAIN
EXPELLER”

Kaip tik pasirodo pirmutinis 
apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
tad naudokite šitą patikėtiną naminį 
vaistą. Persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Pain - Eipellerio, kuria 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c.

~-------------* C
104-114 So. 4th St.
AO. RICHTi

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais portais Centrai inės Europos 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS
nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st., laike pietą. 

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val
gymui kambarin, • salionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 

pasažieriams.
Laivai "Hansa”. ”Bayern”, ”Wuerttemberg*’ ir **Mount 

Clay” turi kelis specia liūs kambarius.
Du nauji 20,000 tonų trijų sriubų laivai. 

RESOLUTE IR RELIANCE 
išplauks kas antras utarninkas su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasažieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St- Boston. Maso.
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Kas girdėti Lietuvoj
(Iš Lietuvos laikraščių)

ŽEMAITIJOS ĮSPŪDŽIAI.
Pavasaris nepaprastai šal

tas. Balandžio 10. ir IĮ vėl 
buvo žiema ir žmonės su 
šlajomis malkas vežė. O pa
šaras vietomis jau bai
giamas.

Žmonės dejuoja negauną 
malkų ir medžiagos atsista
tymui, o užrubežin miškas 
plaukia visomis u])ėmis ir 
upeliais: Jura, Aitra, Mini
ja, Vėrvyta, Venta ir kitos 
upės, tarsi ledu, ntedžiais 
užklotos. Ką veikia miško 
administracija, kad nevyk
do nuo M-kų D-to aplink
raščio iš kovo 20 d. Paklau
sus žmonių, kode! per savi
valdybes nestabdote parda
vinėti miško be M-kų D-to 
leidimo, atsako, kad prane
šus apie tai miškų adminis
tracijai, valdininkai tiktai 
nusijuokia.

Su .dvarais irgi negeriau. 
Negrįžusių savininkų Įga
liotiniai tebešeimininkauja, 
skriausdamp nuomininkus; 
kitur išnuomuojama šim
tais dešimtinių į vienas ran
kas, o reikalaujantieji že
mės bežemiai ir mažaže
miai žemės negauna.
, Dėl pastočių taipgi žmo

nės dejuoja. Mat Telšių aps
kritis visas yra be gelžkelio 
susisiekimo, o Kretingos ir 
Tauragės apskričių centrai 
pačiuose apskr. kraštuose, 
kas taipgi nepatogu. Iš ko 
matosi, kad žemaičiams pa
kelti kultūros ūki bus ne- 
lengvay'jei ir toliaus bus be 
gelžkelio. -

Reikia pastebėti, jog že
maičiuose noras krašto ge- 

. rovei pakelti yra labai dide
lis, nes uoliai steigia moky
klų ir progimnazijų. Tiktai

SUĖMĖ DU PLĖŠIKŲ 
VADU.

Gegužės 12 d. kriminali
nio skyriaus valdininkams 
pasisekė sugauti du pavo
jingu plėšiku, gaujos vadu: 
Antanų Rakovski ir Anta
ną Paleckį. Juodu su gauja 
”dirbo” paskutiniuoju laiku 
Kaune ir papildė daug žy
mių plėšimų, daugiau negu 
20 vietose.

Gaujos dalyviai dar tebe- 
gaudomi. Tardant paaiškė
jo, kur jie parduodavę vog
tuosius daiktus. Pirkusieji 
taip-pat tardomi. Krimina
linis skyrius, likvidavęs tą 
gaują, tikisi, kad Kaune va
gysčių skaičius sumažėsiąs. 
Kai kurie iš gaujos dalyviu, 
kaip ir Rakovskis, gimę ir 
gyvenę užsieniuose ir nese
nai atvykę Lietuvon, kaipo 
neva Lietuvos piliečiai.

TRAUKINĖLIO 
KATASTROFA.

Balandžio 8 d. ėjęs iš Šiau
lių Į Biržus siaurųjų gele
žinkelių traukinėlis nuvirto 
nuo Petraičių tilto, kuris 
yra tarp Stačiūnų ir Mažai- 
čių stočių. Užmuštų nebu
vo, bet sužeistų gana daug, 
laimė, kad vagonas nevirto 
ties tilto viduriu, nes vargu 
kas galėtų išsigelbėt esant 
durim uždarytoms ir lan
gams mažiems.

Gegužės 7 d., 8 vai. vaka
re, .vos neįvyko geležinkelio 
katastrofa tarp stočių Pale- 
manas-Kalnėnai. Geležinke
lio bėgiai buvo užversti ak
menimis ir rąstais.

Lietuvos durpynai, 
žemės Ūkio ministerija 

sudarė tam tikrą Įstaigą, 
. „ . kurios, žiniai pavesta ‘ visi

dar turėtų vietos veikėjai Lietuvos durpynai. Tos 
pasistengti Įkurti žemai- Įstaigos žiniomis, Lietuvos 
čiuose nors. vieną kad ir žemėse esama .apie 60,000 
pradžios ūkio mokyklą,’“ku- hektarų durpynų, 
riai patogiausia vieta butų 
Rietavo dvaro centras su 
puse šimto dešimtinių sod
no ir gražiausia oranžerėja, 
kurios apšildymui per me
tus aikvojama po 1200 erd- 
meterių malkų.

kurių 
apie 25,000 ha. lenkų oku- 
puotuos Lietuvos Rytuose. 
? 921 metais valdžios ir pri
vačių asmenų durpynuose 
pagaminta apie 200,000 kub. 
metrų sausų tinkamų kurui 
durpių. Durpės daugiausia 
buvo gaminamos rankomis, 
ir tik penkiose vietose buvo 
vartojamos technikos Įmo
nės.

Šįmet valdžia rūpinasi

GEGUŽĖS 1 DIENA 
PANEVĖŽY.

Nuo ryto miestas pasi
puošė tautinėmis vėliavo
mis, kaipo valstybės šven- praplėsti durpių gaminimą 
tės dieną. Bet neilgai jos ~
plevėsavo: prieš pietus sku
biu Įsakymu lieka nuleistos. 
Kuomet'dar vienoje gatvėje 
vėliavos uoliai iškeliamos, 
kitoj milicininkai jau duo- metrų 
da įsakymus nuimti. • Ir tekliaus. 
miestas, nuo ryto papuoštas 
vėliavomis, pietų nesulau
kęs vėl gauna šiokios dienos 
vaizdą. Tas sudomina pilie
čius: ”Ką tai reiškia?”

Keista ir juokinga! Ar 
musų ponai viršininkai 
bugo, kad ir tautinės tą 
ną pakeltos vėliavos 
sujudinti darbininko

tuo tikslu rūpinasi įsigyti 
durpiu gaminimo Įmonių ir 
prietaisų.

Lietuvos durpynuose esa
ma apie 2,000,000,000 kuo. 

šlapių _ durpių iš-

Lietuvystę smaugia.
Lietuvos pagrobtose že

mėse lenkai visais budais 
smaugia lietuvystę. Dabar 
jie ima iš visų gyventojų Tr 
Įmonių vienkartinį mokesnį 
arba taip vadinamą duoklę 
(danina). Vilniaus lenką 
spaustuvėms uždėjo duoklės 
mokesni po 50,000—100,000 

pr<*w aau lenkų markių, o lietuvių
viso pasaulio miestai pasi- ”žaįbo.” spaustuvei, kur kas 
puošia raudonomis vėliavo- pž anas mažesnei, paskirta 
mis su Įvairiais darbininkų i,60p,000 markių. Jei nebus 
obalsiais, tautinės Panevė- 1'L‘
žiui nepritinka ir tik juoki
na piliečius.

Tikrai musų ponų virši
ninkų protingai čia padary
ta. Persekiojamas darbinin
kų socialistinis judėjimas, 
neleidžiama jiems švęsti 
gegUŽėS 1 d. Švente -- tai ir Brand Miik. Tai yra maistas, kuris
fvčintis nereikia nakeliailt užaugino daugiau vaikų, negu visi tJClOLlS ny . įįti maistai sudėjus kruyon. iškirpk
pajuokai tautines, tai aie- apskelbimą ir pasiųsk jį The Borden 
—? ------- jzz-i—y g. Company, New York, o jie prisius

tau dykai visas instrukcijas tavo kal
boj, kaip penėti kūdikius, arbjl ’ nv- 

su pamokinimais, kaip iš Eagie 
____J pieno padaryti skanius val
gius. Pranešk, ko tu nori.

pa? 
die- 
gaii 
pri

slėgtą dvasią, ar gal susi
prato, kad tą dieną, kuomet * • _ a. _ r •
puošia raudonomis vėliavo- pž anas mažesnei, paskirta •*. .... . aaa  —-.i.;.. T„: _

duoklė sumokėta, spaustuvė 
busianti parduota.

MOČIUTĖ SAKO:
"Kuomet aš buvau mažas ir silp

nas kūdikis, mano motina neturėjo 
užtektinai savo pieno, todėl ji davė 
man Borden’s Eagle Brand Pieno, 
kuris suteikė man stiprumą ir svei
katą.”

įiame laikraštyje laikas nuo laiko 
iųs rasite apskelbimą Borden’s Eagle 

.......... “ ’ ' s

KELEIVIS 7
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1922

Boston, Mass.

LIEPOS 4

laivu

t

7
41 Bedford St., kampas Chauncey,

Siunčiam ekskursiją didžiausiu pasaulyje

AQUITANIA
kuris išvažiuos iš Netv York'o

LIEPOS 13 DIENADIENA ir bus LIETUVOJE

TIK PER ŠĮ MENESĮ.
Jus turite progą pasinaudoti didžiausiu nuniginimu, kokis kada nors buvo. 

4 BRANGUS ir LABAI NAUDINGI DAIKTAI TIK UŽ $6.95 ir 
CHINIŠKAS GEROS LAIMĖS ŽIEDAS DYKAI.

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

Raffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit linkies.
Kaina 65 centai aplietose, arba už 75 centus prisiunčiame 

tiesiai iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St.

Su dviem, trim ir keturiais deiri-

SDCDNY
KĘKOSENE

Paskutinis Žodis
Vėliausias New Perfection Aliejinis Ke
pimo Pečius su naujais Superfex degin
tojais-tai yra paskutinis žodis kepimo 
pečiuose. Pečius, kuris greitai kepa, su
teikia parankumą ir ekonomiją. Progre
syviai pardavėjai dabar jį rodo. Papra 
syk kad parodyt jo veikimą.

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK
26 Broadivay

Geroms pasekmėms 
vartok Sccony Keręsina

OIL

„ mmo sa*zais, kiekvienas su vienu
dideliu Supert ex dtu-ntojr.

dl

LS*■r

ID

Draugai, skaitykite ir pla
tinkite darbo žmonių laik
raštį."Keleivį’’!

KYLA IŠGYDOMA, 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus salite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitč yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti »;uo 
Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resne negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio pesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri- 
siųsnrfę’kjf sakome, atsiųsime jums 
fšmėsriįmrui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
3058, Stuart Bldg.. St. Louis. Mo.

skursijasu Palidovu
New Yorko į Lietuvą

PER 9 DIENAS

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

it 1W Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų iriuo’ 
visokių ilgų, kaip tai: nuo "aivos skaudėjime, nuo užsišenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždeiimo 
plauėiv, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyry ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įva,.-ių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir suėėdyt pinigus, ta<j apeikite į AFTIEKĄ po numeriu 

1C0 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

RAUGIJU ATYDAI!
Oirht’Il VPVčUavy’ ,Kuk.ard9. visokiu Ženklelių. Guzikučių, Ant- 
ivuulu v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardų. 
STRUPAS’CO., 90-92 Ferry St. Newark.cN. J.

MUSŲ

TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS
Persiuntime

PINIGŲ Į LIETUVĄ
Užtikrina

Saugumą—T ikrumą—Pigumą
Pinigai gali <but pasiųsti čekiais, telegramų arba money orderiais, 

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

ČEKIŲ ĮDĖLIAI
TAUPYMO ĮDĖLIAI

'TF a ji 1 1
B flKi * Ina

nai nepritinkančias, 
Kavas.

Tą dieną jokio darbininkų 
gyvumo nebuvo matyti.

Nelinksma šventė krikš
čioniškos rankos priespau
doje, bet nenusiminkime, 
ateis laukiama laisvė. Kar
tu su pasaulio darbininkais 
galėsime švęsti savo šventę 
iąkilmingai, su raudonomis 
vėliavomis. Į

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSAKNE M. PUISHEA SKALIJA
(PUIžIUTfi)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Broadway, So. Boston. Man.

Visus musų keleivius, važiuojančius tuomi laivu, lydės plačiai 
visiems žinomas kinematografistas pil. LUKŠIS. Keleiviai turės 
žingeidžią ir linksmą kelionę. Pil. Lukšis suteiks kiekvienam visus 
reikalingus patarnavimus, sutrauks visą keliaujančią per mus 
pasažierią krutamuosius paveikslus, kurie bus rodomi po visą 
Lietuvą ir Ameriką. PASINAUDOKITE GERA PROGA.-

Tuojaus rašykite mums reikalaudami informaciją, 
nes laikas jau trumpas.

Patiksime pasažierius ant stoties, parūpinsime visus reikalin-
’ gus kelionėje dokumentus, nakvynę ir nuvedę ant laivo perduosi

me palydovo p. Lukšio globai.
Kreipkitės pas visiems gerai žinomą pil. JUOZĄ GELEŽIŪNĄ, 

kuris geriausiai Jus užganėdins. Rašykite šituo adresu:

SLAVONIC INNIGRANT BARK
436 West 23-rd Street, New York.

(Bankas netoli nuo ekskursijos laivo AQUITANIA).

Šis pasiūlymas trauksis tik per trumpą laiką, todėl rašyk šiandien reika
laudamas seto viršuj iliustruotų daiktų ir kuomet juos aplaikysi, parodyk 
savo kaimynams ir draugams, tegul jis sprendžia apie jų vertę. Buk pirmas 
ir pasinaudok šiuo dideliu pasiulymu. o tuomet busi musu reprezentatorius. 
Iškirpk šia iliustraciją, parašyk aiškiai savo vardą ir adresą. įdėk 50c. štam
po™ is dėl persiuntimo lėšų, c mes prisiusime daiktus, kurie žemiau yra įvar
dinti.

1) Labai gražus Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus ir drūto me
džio, rankomis puikiai išraižyto, kas padaro jį dar vertesniu. Jo ėjimas yra 
užtikrintas ir laiką rodo teisingai. Jis yra reguliuojamas vogomis, todėl gali 
laikyti visą jūsų gyvenimą. x

2) Gelžkelio mados laikrodis, sidabruotuose nikelio viršeliuose, gražiai iš
braižytas. Jo judėjimas yra nikelinis ir taip pataisytas, kad laiką rodo labai 
teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu.

3) Automatiška Siuvimo Adata, su kuria jus galit pataisyt sau čeverykus 
ir pakinkus, nes siuva kai tikra mašina ir daro du stiėiu vienu kartu iš 
abiejų pusių — 2 adatos ir 25 jardai siūlo duodama dykai.

4) Mažas Fonagrafas su triuba, padarytas iš metalo, turi vardą, gra- 
jina garsiai ir aiškiai, labai parankus mažas instrumentas. Trįs rekordai 
duodama kartu su fonagrafu.

DYK AI CHINIŠKAS GEROS LAIMĖS ŽIEDAS. .Jo mistiškas chiniškas 
geros laimės simbolas yra garbinamas chinu per daugelį šimtmečių. Visi 
tiki, kad jis atneša laimę ir linksmybę. Milionai šių žiedų yra nešiojami tur
tingų ir biednų žmonių. Kiekvienas vyras, moteris ir vaikas privalo jį turėti. 
Šių daiktu setas tikrai užinteresuos jūsų draugus ir jie-skubinais juos įsi
gyti. Todėl parsitrauk greitai! . (25)

UNION SALES COMPANY
15 S. Desplaines St, Dept. 652, Chicago, IR.□fe?

‘ii-’ *
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KORTOS! KORTOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Le Nor- 
mand, garsios mystiškos francuzčs 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu kaip įspėti laime, 
tik 81.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausiu magikų ir 
kazirninkų. Kaina už kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik 81.50.

No. 3. Suženklintos kortos ge- 
resnio išdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

Mes gvarantuojam užganč-dini- 
ma arba sugražinam atgal pinigus.

I’risiusk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 
namuose. Adresas: (25>

PRACT1CAL SALES CO.
1219 NORTH IRVINO AVĖ, Dept. 2W, CHICAGO, ILL.

Newark.cN


Vietinės Žinios mervillėj,
«

Nuskendo kitus 
gelbėdamas.

Nedėlioj jūrėse prigėrė 
John Samphier, 17 metų 
amžiaus vaikinas, kuris no
rėjo kitus du išgelbėt nuo 
tokio pat likimo. Du vaikė
zai buvo užsikabinę ant 
rąsto ir vanduo juos nešė į 
jūres. Lamphier įsėdo val
iui ir nusiįrė jų gelbėt. Tuo 
tarpu jo valtis prakiuro, 
prisirinko vandens, ir jis 
šoko ant rąsto; bet pataikė 
pro šąli ir šlapios jo drapa
nos ir dideli guminiai batai 
nutraukė jį jūrių dugnan. 
Kiti du išsigelbėjo.

Karas susikūlė su truku.
Ant Beacon gatvės, So- 

pereitą sąvaitę 
gatvekaris susikūlė su tro- 
ku ir tris žmonės ant karo 
likos sužeisti.

Turėjo dvi pačias, gavo 
kalėjimo.

Lavvrence Bovvles, kuris 
turėjo vedęs dvi motelis, 
vieną iš Brighton, kitą iš So. 
Bostono, gavo 6 menes.’us 
kalėjimo už daugpatystę. 
Mat Įstatymai neleidžia 
(jaugiau pačių turėti, ki.ip 
vieną.

Norėjo būt policmanu — 
$30 bausmės.

Pereitoj pėtnyčioj ant Se- 
cond streeto So. Bostone su
simušė du vaikėzai. Į gin
čą įsimaišė tūlas Benino ir 
perskyręs besipešančius, 
šiurkščiai juos apstumdė. 
Kuomet tie paklausė, kas jis 
per vienas, jisai atvertė 
švarko atlapą ir parodė po- 
iicmano žymę. Tuo tarpu 
atėjo tikras policmanas ir 
Rertino buvo suimtas. Teis
me pasirodė, kad jis nėra 
joks „tvarkdarys”. ir už ne
šiojimą policmano žymės 
turėjo užmokėti $30 pa
baudos.

Advokatas turi sugrąžinti 
klientui pinigus.

Jei advokatas perdaug 
jus nuskuta, tai galit jį iš
duot teisman ir pereikah.li
ti sugrąžinimo pinigu. Taip 
padarė italė Ataria Grit :a. 
Žydas advokatas nulupo nuo 
jos $900 už bylą dei sužei li
mo jos vyro. Ji pasiskundė 
teismui, ir teismas įsakė ad
vokatui. kad jis tai motei 
kei sugrąžintų $543.

Atėjo laikraščių iš Uotu v >s.
šiomis dienomis arėjo 

pluoštas Lietuvos iaikr. š- 
čių — "Socialdemokratai’, 
"Lietuvos Ūkininkas", ’L e- 
tuvos Žinios” ir kt. Kas To
ri ju nusipirkti, tegul ar 
na "Keleivio" redakcijon 
gaus — 5 centai kiekvieno

Laike perkūnijos vagis 
darbavosi.

Pereitą nedėlios-panedė- 
lio naktį, kuomet užėjo 
smarki audra ir beldė per
kūnas, vagis išplėšė kelias 
krautuves Bostone.

PARSIDUOD i FORNIČ1A1 
kambariu, gerame stovyje. 
las išvažiuoja 
Galima raatvt savininkų b:

A. G.
624 E. Sth st.. So. Boston. M.iss.
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greitu laiku i Lie« 
’le ka

SEVEROS GYDU0LE5 UŽLAIKĖ
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ. j.Į

Perkūnas kirto į kaminą.
Panedėlio naktį perkūnas 

kirto, į elektros gaminimo, 
stoties kaminą 
Plain. Plytos lėkdamos iš
mušė apie 15 langų.

Traukinis sudaužė 
automobilių.

Pereitą nedėldienį Wesr 
Peabodyje traukinis sudau
žė važiuojanti skersai gelž- 
kelio automobilių ir užmu
šė 4 žmones. Du liko sunkiai 
sužeisti. Visi užmušti ir 
žeisti buvo iš Roxbury.

su

I 
i

!

žydas išgėdino dvi 
merginas.

Tauntone likos areštuotas 
žydelis Edvvard Joseph 
Swig, buvusio Tremont ban
ko vice-prezidento sūnūs. Ji
sai kaltinamas tuo, kad iš
sivežęs savo automobiliuke 
dvi jaunas mergaites už
puolė jas ir išgėdino. Vienai 
mergaitė esanti 12 metų 
amžiaus, kita 18.

Nušovė policmaną.
Pereita savaitę nakties 

laiku anf Blue Hill buvo nu
šautas policmanas. -JĮ nušo
vė automobilių vagis, ku
riuos jis užtiko ardant pa
vogtąjį automobilių. Užmu
šė policmaną banditai pabė
ga. Miestas paskyrė $3,000 
dovanų tam, kas išduos pik
tadarius.

j

reikia greitus pa^eibds.

Jei reilędtalilųie turėti pliiSųūs 
globias ir jiriclGodoti jieiąs 
sVelqbtr)o, njiijlęšfuino ir žibėsią 
Varfolįile
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SEVERAS 
HAIHPOMADE

Tai yrą čystus, sVei^as ir 
eleydqfišl\ds> platintus lepu tas.

KAINA 25c 
lŲdUs^iie p<is apffe Igoriu s.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Atmetė 5 centų ”fėrus’*.
Bostono majoras Curley 

b jvo padaręs sumanymą 
Įvesti Bostone 5 centų-kar
terius. Dabar žmonės moka 
už važiavimą gatvekariais 
po 10 centų. Tečiaus politi
kieriai šitą' sumanymą at
metė, nes jie patįs yra gat- 
vekarių kompanijos šėri- 
ninkai ir nenori, kad suma
žėtų jų dividendai

Atėmė advokato teises.
Nathan A. Tufts, kuris 

keli mėnesiai atgal buvo nu
mestas nuo Middlesex aps
kričio prokuroro suolo, da
bar likos išmestas iš advo
katų draugijos ir neteko 
advokato teisių. Tai vis, už 
suktybes.

i 6) Rapolas ir Jonė šalavėjai, 
Užbrasties kaimo, Papilės vals
čiaus, Mažeikių apskričio, pas 
Dominiką Striguną, 11 Sanger 
st., South Bostono, Mass.

Platesnes žinias prisiunčiame 
per kur jerą. Praneškite Ameri
kos lietuviams, kurie nori savo 
gimines atsivežti, kad nevilkin
tų laiko, nes kasdien atvežimas 
yra apsunkinamas.

Šiuomi pranešame amerikie
čiams, kurie norite atvežti savo 
mylimus gimines iš Lietuvos, 
tai klauskite informacijų tik 
pas Bostono
BALTIC STATĖS FINANCE 

CORPORATION
357 Broadway,

South Boston, Mass.

fialų kaimo, Stačiūnų valsčiaus, i 
siaubų apskričio, pas Joseph 
Bachuks, 2303 North 15th st., 
Springfield, III.

3) Marė Nąnartonienė ir Al- 
vina Kirmėlaitė, Kibučių kaimo, 
žižmarių valsčiaus, Kašiadorių 
apskričio, pas Zigmą 
ni, 17 French st., 
Maine. ‘ -

4) Marė Tankiutė, 
gat., žižmarių miesto, 
rių apskričio, pas John Rauli- 
naiti, 54 Arthur st., Brockton, 
Mass.

5) Liudvika Žvirblaitė, šven- 
terėčių kaimo, Vižuonos vals
čiaus, Utenos apskričio, pas Ka
zimierą Karpinską, 22 River st., 
No. Weymouth, Mass.
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Nanarto- 
Bangor,

Vilniaus 
Kašiado-

Tai yra Pasaulio šampiono Diržas, kuri laimėjo Stanislovas Zbvszko. partrenkdamas Strangler 
I.ouis pereitais metais Lapkričio mėnesy Madison Sąuare Garden, New Yorke. Delei šio diržo lai
mėjimo dabar eis kova tarpe Zbvszko ir Calza. Apart jų risis dar kelios poros.

OI.SEIKĄ real
425

So. Boston, 
užganėdinti 

(25)

Jeigu jis verkia, priv
yra
Ku- 
buti 
nes

Ar Jūsų
Kūdikis 
Patenkintas?

žastis tankiausia 
odos niežėjimas, 
dikio oda turi 
užlaikoma sausa,
jeigu ne. skilimas ir 
kitoki uždegimai pra
sideda.

^♦♦^♦♦*Z**o********<**»******

IŠRADĖJAI!
Pririųskite man savo braizi-

nius išradimo išegzaminavimui. A 
Reikalaukite išradimų knygų- A 
tės "Patarimai Išradėjams,” V 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad-

TReg. Patent Atty.
3 PARK ROW, NEW YORK J,

”eheap”. Matyk mane ir 
persitikrink. (261

A. M1ZAR A
Paeitic st.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 19-M.

NEGERK MIXŠ\1\O!
Pirk šėrus pigiai!

Parduodu Lithuania:: Sales Corpo- 
lation šėrus 
pats

Į

TAUPYMO BANKASSAVITARPINISDraugai, platinkit "Keleivį

ty;

aru

Ucsauc^jdccTJc^j B

VAKACIJŲ 
KLIUBAS

MOKYKLŲ 
TAUPYMAI'

BUD2ETO 
PATARNAVIMAI

MORGIčlAI 
ETŲ.

I

KALĖDŲ 
KLIUBAS

EAST CAMBRIDGE SAVINGS BANK 
Incorporated 1854

292 Cambridge St. E. Cambridge
ESSEX SAVINGS BANK 

Incorporated 1847 
296 Essex St. Lavvrence

FKANKbIN SAVINGS BANK 
Incorporated 1861 

6 Park Square Boston
IIOME S/V1NGS BANK 

Incorporated.18C9 
75 Tremont St. Boston

LYNN INSTITVUON FOR SAVINOS 
Incorporated 1826

25 Exchange St. Lynn
MALDEN SAVINGS BANK 

Incorporated 1860 
Malden Square Malden

DEPOZITORIAI
Depozitoriai privalo tėmyt visas tiesas, kurios paliečia 

šias Įstaigas. Visoki radikališki įvedimai turi būt peržiuri-

IšSlRANDAVOJA, tijs namai po 
3 šeimynas, įtaisymai, gerai patai
syti. netoli Subway, po Š2 ir Š3 sa
vaitėje. Klauskite po num. 122 W. 
Sth st., tarpe 10 u- 3 vai. diena, šian
dien arba ryto.

vokatui.
M ARTIN LAB1NER

i
LIEERTY g
HONDSAI <

saugiai užlaikomi. J
1 '

SUVIRš ŠIMTO METŲ PASEKMINGAS OPERAVIMAS SAKO:— 
VARYK KAIP IR PIRMIAU.

,  IX- 11 I_t 4. 4 iz.cz ■ — —-1   I t>_—C-O.1 A. 
į 
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COLGATES
TALC ?OWDER

Vengkit to negerumo. 
Vartokit Colgate’s 
Talk liuosai po išmau- 
dymo ir dienos bė
gyje palaikymai odos 
švelnia. Jis yra anti- 
septiškas ir maloniai 
pertam uotas.

rOLGATVs

Vardas
"Colgate” 
toiletinių

tuoja 
tinis, 

nią ir 
gerumu.

garai) -
Teisin-
Tyru-
Rusies 

{steigta 1806. Mbytalc

RENGIA A. L. T. SANDAROS NAUJOS ANGL. APSKRITIS

Utarninke, Liepos-July 4 d., 1922
Prasidės 10 vai. ryte, ir trauksis iki 10 vai. vakaro.

LAKE WAUSHAK0i1 PARKE, FRA*IINGHAM, MASS
šis piknikas bus vienas iš didžiausių ir puikiausių negu ka

da yra buvę, šį pikniką rengia suvienytomis spėkomis 9 San
daros kuopos, kurios prisidės prie išpildymo programo.

Taipgi šiame piknike dalyvus musų gerbiami svečiai, Ka
pitonas Ladas Natkevičius ir Mokytojas Balys Žygelis. Bus 
proga visiems išgirsti jų kalbą. Prietam dalyvaus "Gabijos*’ 
choras vedamas komp. Miko Petrausko. Bus daugybė visokių 
žaislų ir pamarginimų. Kadangi šis piknikas bus vienas su di
džiausiu programų, tai yra dedamos pastangos, kad jį nufoto
grafuoti judamuose paveiksluose.

Bostoniečiai rengiasi su didžiausiu smarkumu. LIEPOS 4 
a., 19 vai. ryte, nuo Broadvvay ir E St., išeis 3 specialiai karai, 
kurie norite patogiai ir linksmai nuvažiuoti, patariame iš kalno 
užsiregistruoti "Sandaros” Adm. arba pas komisijos narius.

Tad kurie norite praleisti linksmai laiką, ir turėti tokius

I

LIETūVm GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, j 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- Į 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expert%,;, 
mekaniką dėl sutaisymo mašinų. (?) 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

511 Ea-'t Broadway, 
South Boston. Mass..

Telefonas: So. Boston 51370. j'

KITAS Bl’RYS SVEČIŲ Iš 
LIETUVOS.

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION. Birželio 
(June) 15-tą dieną, 1922, iš 
Kauno Skyriaus gavo sekantį 
Kablegramą:

"Šiandien, 20-tą dieną birže
lio, Emigrantų Skyriaus Vedė
jas su buriu keleivių išvažiavo 
iš Kauno į Bremeną. Keleivius 
išleis laivu ”President Tilft”, 
pribus Į New York 28-tą dieną 
birželio su sekančiais keleiviais:

1) Ona Morkunaitė, Gripiš- 
kių kaimo, Stakliškių vals-j 
čiaus, Alytaus apskričio, pas j 
Joną Morkūną. 445 Portland st., 
Cambridge. Mass.

2) Kazimieras Morkūnas, Sa-

Svarbus Pranešimas.
Šiuomi pranešu visiems mano Kos- 

tuiBeriams. draugams, pažįstamiems 
ir visuomenei, kad aš D. OLSEIKA 
atidariau savo REAL ESTATE ofi
są po No. 425 BR0ADWAY, S3. 
3OSTON, MASS., Room No. 1.

Todėl visi, kurie norite pirkti ar 
parduoti Namus. Ukes. Biznius arba 
kurie norite apdraust (inšiurinti) vi
sokį turtę, malonėkite kreiptis pas 
taane. Visiem duosiu greitą ir tei
singą patarnavimą.

Visi mano pažįstami jau žino, kad 
aš buvau Reul Estate bizny per pas- 
'.aruesius kelis metus, išpradžių dir
bau pas A. Ivaškevičių ir vėlesniu 
aiku pas V. A. Jenkir.s (Jankaus

ką). Per tą laiką aš patyriau daugy
bę visokių biznio reikalų pirkime ir 
pardavime didelio ir mažo nekilnoja
mo turto. Sykiu patyriau ir tai, kad 
žmonėm reikia duoti teisingą patar
navimą, kas nevisades yra galima 
pas kitą. Todėl nepamirškite visados 
•ireiptis pas D.
ESTATE ir INSURaNCE, 
Broadway, Room No. 1. 
Mass. Visi busite pilna 
mano patarnavimu.

Su pagarba,
D. J. OLSEIKA

REAL ESTATE ir INSURANCE
425 Broaduav, So. Boston, Mass.

Room No. 1

lJkleles Ristynes!
- įvyks pėtnyčioj. 23 BIRŽELIO. 8 vai. vakare. BUSloN ARENA, ant St. Botolph SU palei MASS. J
* \\ E.. BOSTONE. Risis buvęs pasaulio šampionas STANISLOVAS ZBVSZKO su jaunu Italijos ,
► sampionu GEORGE CALZA.

Didelė daugybė žmonių yra depozitor iais Savitarpinio Taupymo Bankų šioj valstijoj ir 
kadangi didelė daugybė yra užinteresuoti .jų gerove, tad neprošalį bus pabriežti apie jų Pra
džią, Augimą ir Populiariškumą.

Jeigu Massachusetts valstijoj vra bent viena ištaiga, kuria piliečiai gali džiaugtis — TAI 
SAVITARPINIO TAUPYMO RANKAS.

Aktas sutvėrimo Taupymo Bankų kaipo in’stitucijų yra virš 100 metų senas. Laikas nuo laiko prie to 
akto buvo dadedami kitoki patvarkymai, paliečianti šios klesos bankus. Kiekviename atvėjuje tvėrėjai 
turėjo du tikslu omenyje — APSAUGOT ŽMONIŲ REIKALUS ir PADIDINTI GERESNĮ PATARNAVI
MĄ BANKUOSE. Jokie Įvedimai abejotinos vertės nebuvo daleistini. Ir.mes dabar matom, kad po 100 me
tų gyvenimo tiesos paliečiančios šiuos bankus iš laikė savo pastovumą.
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Bankų 196 į
Depozitorių Z

Ž.58S.44S
Denozitu suma 4

§1,237,271,170.36 J
Apskritas skaičius /

$478 J
PRISIDĖK DABAR 5 

g ir buk užnumenuo- £ 
tas taipgi. Taupy- z
rr.as atidaromas su
ŠI.00 ir augšeiau. Z
Priima per paštą. /
Reikalauk knygelės £ 
iš bile vieno šių £ 
bankų. Z

Z
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mi kritiškomis akimis. Šios Įstaigos yra jūsų, nes jos saugoja jūsų pinigus. Jus esat užinteresuoti jų augi
mu ir gerove.

$2
$2
$2
$5
$5
$5

LAIKAS IR PATYRIMAS
Laikas ir patyrimas tai yra karčiausias bandymas, po 

kurio galima teisingai spręsti. Po šitokio bandymo išegza- 
minuokim juos. Iš vieno banko išaugo iki skaičiaus 196. 
Iš mažos pradžios dabai' jie saugoja suvirs 1’4 biliono dole
rių žmonių pinigų. Nuo vieno depozitoriaus išaugo Į 2’4 mi- 
liono depozitorių. šias figūras sunku aprėpti. Bet jos yra 
tikros. Skaičius depozitorių yra arti du trečdaliai visų Mas
sachusetts gyventojų.
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padedami 
padedami 
padedami 
padedami 
padedami
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per 
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per 
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per

savaitę reguliariai 
savaitę reguliariai 
savaitę reguliariai 
savaitę reguliariai 
savaitę reguliariai 
savaitę reguliariai

ANDoVEK SAVINGS BANK 
Incorporated 1334 

Main St. Andover 
BOSTON 5c SAVINGS BANK 

Incorporated 1654 
32-38 School St. Boston 

BOSTON ZENNY SAVINOS BANK 
Incorporated 1861

1375 Washington St. Boston 
BROCKTON SAVINOS BANK 

Incorporated 1881 
Main 4. Court Sts. Brockton 

CAMBRIIM.EFORT SAVINOS BANK 
Incorporated 1853 

689 Mass. Avė. Cambridge 
CIIAKLESTOBN 5c SAVINGS BANK 

Incorporated 1854 
Thompson Square Charlestown 

DORCHESTER SAVINGS BANK 
Incorporated 1894 

570 Columbia Road, Dorchester

ant 
ant 
ant 
ant 
ant 
ant

I
I

4 G%—padarys į Penkis Metus $582.72 Jį 
4 Vz°/o—padarys į Dešimts Metu $1,311.08 / 
4 G%—-padarys į Penkioliką M. $2,222.02 £ 
4 G%—padarys į Penkis Metus $1,456.80 / 
4 G %—padarys į Dešimts Metų $3,277.70 z 
4 G %—padarys į Penkiolika M. $5,555.05 >

MERRIMACK RTVER SAVINGS BANK 
Incorporated 1871 

228 Centrai St. Lowell 
NORTH AVĖ. SAVINGS BANK 

Incorporated 1872 
1960 Mass. Avė. Cambridge 

SOMERVILEE SAVINGS BANK 
Incorporated 1885 

57 Union Square Somerville 
WALTHAM SAVINGS BANK 

Incorporated 1853 
702 Main St Waltham 

VVARREN 5e SAVINGS BANK 
Incorporated 1854 
Peabody, Mass.

VVARREN INSTITtTION FOR SAVINGS 
Incorporated 1829 

3 Park St Boston
AVILDEY SAVINGS BANK 

Incorporated 1892 
52 Belsto n St Boston

/




