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Alk SOSTO ATSISČSIĄS 
CARO BROLIS.

Maištas plėčiasi ir juoda- į 
šimčiai eina jau ant Čitos.
Charbino žiniomis, juoda

šimčių vadui generolui ba
ronui von Ungern Stember- 
gui, kuris dabar pakėlė Si
bire karę prieš bolševikus, 
gerai sekasi. Jo kariumenė 
paėmusi ant Sibiro geležin
kelio Petrovską ir dabar jau 
einanti ant Čitos, kur ran
dasi Sibiro Respublikos val- 

• džios būklė. Žinios sako, kac 
šitas generolas jau paskel
bęs proklamaciją, kad jis 
norįs atgaivinti Sibire mo
narchiją ir pasodinti ant so
sto jaunesnijį caro brolį, di
dįjį kunigaikštį Michailą 
Aleksandrovičių, kuris ne
žinia kur slapstosi

Tos pąčios .žinios pridu
ria, kad išsiųsta iš Čitos bol- 

sukilusi 
barono 

armi-

AIRIAI SVEIKINA AN
GLŲ KARIUMENĘ 

BOMBOMIS.
Pastaromis dienomis Ai- 

rijon pradėjo piltis Anglijos 
kariumenė, ir airiai tuojaus 
sujudo ją "sveikinti". Per
eitą utarninką airių respub
likos armija netoli Dublino 
išardė geležinkelį, kuriuo 
turėjo bėgti traukinis su 
1,000 Anglijos kareivių, ir 
jis be mažko nesudužo. Pėt- 
nyčioj į antrą tokį traukin 
revoliucionieriai metė bom
bą, kuri pataikė į vieną va
goną ir užmušė vieną karei
vį. Revoliucionieriai pasis
lėpė.

SENIS GOMPERSAS NO
RI PASILIKT PIRMJNIN-
i KU. -

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoj, kuri da
bar vra laikoma Denvero 
mieste, šį panedėlį prasidėjo 
Smarki kova dėl pirmininko. 
Senis Gompersas, kuris per 
ilgus metus šitai organizaci
jai pirmininkavo, nori ir 
ant toliaus pasilikti jos gal
va, bet jaunesnis ir pažan
gesnis elementas nori šitą 
pasenusį atžagareivį praša
linti. Antras kandidatas yra 
angliakasių unijos pirmi
ninkas Lewis. Bet Gomper- 
sas turi daug šalininkų. 
Svarbiausis jų argumentas 
už Gompersą yra tas, kad 
jis.jau ilgai yra Federacijai 
dirbęs, ir prašalinti jį dabar 
butų jau negražu. Konven
cija pasidalijo beveik pusiau 
—vieni už Gompersą, kiti už 
Lewisą. Kuris kandidatas 
laimės, pamatysim vėliaus.

True translation filed ,with the post- 
master at Boston. Mass.. on June 
22, 1921, as required by the Act of 
October 6. 191?.

SUDEGS PENKI ŽMO-

* ševikų kariumenė 
ir prisidėjusi prie 
Ungern-Stembergo 
jos.

. Kontrevoliucija- uo.. i jl , i j.. viduri
niam Sibire plėtojasi ir eina 
| pietus, Tomsko pietryčiuo
se maištininkai paėmę jau 
Semipalatinską ir keliatą 
kitų punktų.

Tečiaus Maskvos žinios 
sako, kad kontrevoliucionie- 
riams nesiseka. Iš Maskvos 
pranešama, kad 13 birželio 
Troiekozavodsko apielinkėj, 
į pietryčius nuo Petrovsko, 
barono Ungern-Sternbergo 
kariumenė buvusi skaudžiai 
sumušta. Sibiro Respublikos 
armija, besivydama bėgan
čią jo kariumenę, paėmusi 5 
kanuoies ir daug kitokio 
grobio.

ANGLIJA TVERIA ARA
BŲ VALSTYBĘ.

-Anglijos kolonijų ministe- 
ris\ Churchill papasakojo 
parliamentui, kad Mezopo- 
tamijoj reikią įkurti arabų 
valstybę įr paskirti kokį 
nors arabų vadą karalium, 
tuomet X?bai pasidarysią 
Anglijai prielankus ir Ang
lija galėsianti atšaukti iš te
nai savo kariumenę, kurios 
užlaikymas tenai labai 
brangiai atsieinąs ir daug 
nesmagumų Anglijai darąs.

Vadinasi reikia paglosty
ti užgrobto krašto žmones, 
reikia duoti jiems savo ka
ralius, o tuomet jie su pasi
šventimu gins Anglijos ka
pitalo reikalus. Tai jau sena 
Anglijos imperializmo poli
tika.

50 ORLAIVIŲ BOMBAR
DUOS SUBMARINĄ. *

Apie 50 Amerikos orlai
vių Šią sąvaitę bandys savo 
bombas į vokiečiu submari- 

' ną. Tam tikslui Virginijos 
pakrašty bus įkartas buvęs 
vokiečių submarinas U-l 17, 
kuris po* karės buvo iš Vo
kietijos atimtas. Karės or
laiviai tuomet pakils į pa
danges ir mėtys į jį bombas. 
Iš viso busią mesta apie 200 
bombų.

ANGLIJOS KARALIUS 
VAŽIUOJA AIRIJON.

Anglijos karalius Jurgis 
su savo pačia Mare ketina 
atvykti šią seredą Airijon, 
kad formaliai atidarius Uls- 
tejio parliamentą. Policija 
dąro nepaprastų prisirengi
mų, kad apsaugojus kara
liaus asmenį. Ulsterio ka
riumenės generolas Bain- 
bridge iš kabio jau išleido 
šitokį įsakymą: "Seredoje 
Belfasto apielinkėje niekas 
neprivalo būti ant namų 
stogų ir neprivalo vartoti 
stogų jokiems tikslams, jei
gu neturės tam tikro leidi
mo." Beto da jis įsakė vi
siems namų savininkams, 
kad jie uoliai dabotų visus 
išėjimus ant stogų. Mat bi
josi, kad kas nepaleistų į ka
ralių bombos nuo stogo. Va
žiuojant Jurgiui gatvėmis, 
jį lydės stipri raitelių sar
gyba su užtaisytais karabi
nais. Parliamentas susi
rinks, kad priėmus jų "didy
bes.” Mažiukė Jurgio "di
dybė” perskaitys ant popie- 
ros parašytą "prakalbą,” ir 
trumputė parliamento ati
darymo ceremonija bus už
baigta. Tuomet po durtuvų 
ir karabinų apsauga Jurgis 
su Mare nuvažiuos pavalgyt 
ir greitai grįžš Anglijon at
gal.

Ulsteris yra dalis Airijos, 
cur gyvena protestonai ir 
curie nori pasilikti po An
glija. Todėl Ulsteriui buvo 
duota savyvaldybė ir dabar 
įkurta parliamentas. Gi ka
talikiškoji Airijos dalis sa- 
vyvaldybės po Anglijos glo
ba nepriima; ji nori visai 
nuo Anglijos atsimesti ir į- 
nirti nepriklausomą Airijos 
respubliką. Šitoj Airijos da- 
yje dabar eina kruvina kor 
va tarp Anglijos valdžios ir 
airių revoliucionierių.

LENKAI SUSITAIKĖ SU 
VOKIEČIAIS.

Berlino žiniomis, tarp len
tų, vokiečių ir sąjungininkų 
comisijos Silezijoj tapo pa
daryta sutartis, kad lenkų 
ir vokiečių kariumenės pa
sitrauktų iš tų vietų, kurios 
mvo jų užimtos, o evakuotą 
eritoriją užimsiant! maišy
ki francuzų, anglų ir italų 

kariumenė.

SEPTYNI PRISIPAŽINO 
UŽMUŠĘ STREIKLAUŽĮ.

Kelios savaitės atgal 
Portlande tapo užmuštas 
ant laivo juodveidis streik- 
laužis, kuomet jurininkai 
streikavo. Policija surado 
kaltininkus ir pastatė prieš 
teismą. Ir septyni jų prisi
pažino dalyvavę streiklau
žio užmušime. Jie nuteisti 
nuo 3 iki 11 metų kalėjimam

Kuomet streiklaužiai už
muša streikierį, tai policija 
kaltininkų niekad nesuran
da,- bet kuomet streikie
riams pasitaiko užmušti 
?kebą, tai kaltininkus ir po 
žeme suranda.

SUSEKĖ NUODINGOS 
DEGTINĖS ŠALTINI.
"Keleivio" skaitytojai tur

but atsimena, kaip 1918 me
tų, rudenį, kuomet buvo pa
naikinti svaigalai per Kalė
das užsinuodijo labai daug 
lenkų ir lietuvių Connecti- 

’cut ir Massachusetts valsti
jose. Apie 100 žmonių tuo
met mirė nuo nuodų, o keli 
šimtai ilgai sirgo ir daug jų 
apjako. Tyrinėjimas tuomet 
Darodė, kad visi jie užsinuo
dijo degtine, kuri buvo pa
daryta iš medžio alkoholio, 
bet kas tą degtinę padarė, 
negalėta susekti. Tik šiomis 
dienomis išėjo/ į aikštę, kad 
Brooklyno prieplaukoj tuo
met buvo pavogta 10 bačkų 
medžio alkoholio, ir iš jo bu
vo padaryta ta nuodinga 
degtinė, kuri užmušė apie 
100 žmonių. Du italai veži
kai Brooklyne buvo areštuo
ti ir pereitą sąvaitę teisme 
prisipažino prie kaltės.

KONFISKAVO DAUG 
VAISTŲ.

Elizabethe valdžios agen
tai užklupo migdomųjų vais- 
ų dirbtuvę ir konfiskavo 

i 5200,000 vertės vaistų. Prie 
to buvo areštuoti trįs žmo
nės, vienas jų esąs detektivų 
>iuro New Yorke savinin- 
cas.
EKSPRESAS NORI NU

MUŠTI ALGAS.
Amerikos geležinkelių ek

spreso kompanija pareika
lavo iš valdžios, kad jai leis- 
S numušti darbininkams

rą, kuri 1920 metais buvo 
pakelta.

Airių sostinėj Dubline pa
sislėpę revoliucionieriai ap
šaudė valdžios kariumenę 
ant Ryders ir Capel gatvių 
kertės. Septyni žmonės bu
vo sužeisti pašaliniai; kiek 
buvo nuostolių kariumenėj, 
valdžia nepaskelbė.

Blackrock uoste 20 gink
luotų vyrų užpuolė garlaivį 
"Rostellan Castle,” kuris bu
vo prikrautas maisto kariu
menei, ir sumetė į jūres alų. 
bulves ir pyragus. Paskui 
ginkluoti žmonės nusileido 
nuo laivo į valtis ir nusiirė.

Dublino apskrity revoliu
cionieriai sudegino 4 pa
kraščių sargybos stotis. 
Wexfordo apskrity išdina- 
mituota, teismo rūmai. 
Louth apskrity sudeginta 
pilis.

Netoli Dundalko revoliu
cionieriai nušovė valdžios 
agentą. Sekančią naktį val
džios agentai įsiveržė į kar- 
'•emninkės Watters namus 
Dundalko miestely, ištraukė 
:š lovų tris jos sūnūs ir išve
dę ant gatvės du sušaudė, o 
trečias pabėgo.

Ties Coolbawnu kariume- 
lė užtiko būrelį ginkluotų 
vyrų dedant miną po keliu. 
Kareiviai pradėjo šaudyt ir 
vienas revoliucionierių buvo 
išmuštas, o du sužeisti.

Ties Newmarket-on-Fer- 
gus pasislėpę šaly kelio re
voliucionieriai apšaudė poli
cijos vežimą. Sužeista vie
nas policmanas ir vienas re
voliucionierius, o vienas už
mušta.

Grangeshiggeno miestely 
įakties laiku ginkluoti vy
rai išvilko iš lovos valdžios 
pataikūną Duggeną ir su
šaudė. Jo motina tapo su
žeista.

Netoli Corraclare policija 
rado nušautą mokytoją 
Darcy. Prie jo lavono buvo 
orisegta korta su tokiu pa
rašu: "Anksčiąus ar vėliaus, 
mes paimsime kiekvieną jų. 
Airių Respublikos Armija 
šitą šnipą nuteisė, pasmer
kė ir nužudė.”

NĖS.
Netoli Galgary, .Alaba- 

moj, anądien sudegė farma, 
keturi vaikai ir jų motina. 
Pats farmerys taipgi apde-. 
gė, bet išliko dar gyvas, tar
si tam, kad išaiškintų tos 
tragedijos paslaptį. Jisai 
jau prisipažino policijai, 
kad jis nutaręs su pačia už
degti namus ir visiems kar
tu žūti ugnyje, nes jiedu bi
joję, kad vaikams globoti 
draugija neatimtų iš jų vai
kų. Ir pati su keturiais vai
kais sudegusi, bet jis nete
kęs kantrybės ir pabėgęs iš 
ugnies, išsinešdamas su sa
vim vieną vaiką. Jis da pri
dūrė, primušęs vieną vaiką 
pusgyviai, kad tas nejaustų 
skausmo nuo ugnies. Gali
mas esąs daiktas, kad kitus 
taipgi apsvaiginęs, tik jau 
to neatsimenąs.

DYKADUONĖ GAVO 
.AUKSO RAKTĄ Į CHI- 

CAGOS MIESTĄ.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

ištekėjo milionieriaus Ar- 
mouro duktė, ir miesto ma
joras Thompson įteikė jai 
aukso raktą savo ir visų 
Uhicagos gyventojų vardu. 
Ant rakto yra įrėžti šie žo
džiai: "Raktas į musų mies
tą.”

Klausimas, kas poną 
Thompsoną įgaliojo duoti 
tai dykaduonei visų miesto 
gyventojų vardu tokią do
vaną?
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Jonas Vileišis atsisveikina 
su Amerikos lietuviais.

______________   1 X .

\ 2oBlRŽELIO IŠPLAUKIA dingai yra prisidėję prie
LIETUVON.

Amerikiečiai įs&untingai jį
palydi.

Jonas Vileišis, buvęs iki 
šiol Lietuvos atstųvu Suvie
nytose Valstijose, jau išva
žiuoja Lietuvon. Nuo 15 bir
želio Lietuvos atstovo parei
gas čia pradėjo eiti Valde
maras Čarneckis, katalikų 
partijos žmogus.

Amerikos lietuviai labai 
apgailestauja p. Vileišio ir 
iškilmingai jį palydi. New 
Yorke jo išleistuvėms buvo 
surengtas pokilis, kur daly
vavo labai daug žmonių. 
Bostoniečiai pasikvietė p. 
Vileišį šį panedėlį pas save ir 
atsisveikinimui su juo taip 
nat surengė Iškilmingą va
karą. Prie vakarienės buvu
siam Lietuvos atstovui buvo 
įteikta nuo Bostono lietuvių 
puiki sidabro taurė.

Paties p. Vileišio atsisvei
kinimo žodis į Amerikos lie
tuvius telpa apačioje.

• •

IMA AMERIKOS PILIE
ČIUS KARIUMENĖN.
Graikų valdžia pradėjo 

imti Amerikos piliečius ka- 
riumenėn, kurie dabar buvo 
oarvažiavę iš Amerikos su 
pilietiškomis popieromis. 
Amerikos ambasadorius 
Graikijoj pakėlė prieš tai 
smarkų protestą ir pareika
lavo, kad visi Suvienytų 
Valstijų piliečiai, vistiek 
kad ir Graikijoj gimę, tuo
jaus butų iš kariumenės 
paliuosuoti. Ir Graikijos 
valdžia turėjo Amerikos pi
liečius paliuosuoti.

AUSTRALIJOJ PRIBUVO 
GYVENTOJŲ.

Padarytas dabar Austra
lijoj gyventojų sąrašas pa
rodo, kad nuo 1911 metų te
nai pribuvo daugiau kaip 
970,000 gyventojų. Dabar 
Australijoj gyventojų yra 
5,419,702.

FILIPINŲ VALDŽIA 
BAN KRUTI JA.

Prezidentas Hardingas 
nusiuntė andai komisiją Fi
lipinų reikalams ištirti. Da
bar šita komisija praneša, 
iog Filipinų valdžia stovinti 
bankruto akyvaizdoj, ir sek
retorius Weeks pataria tuo
jaus paskolinti jai bent $15,- 
000,000.

FABRIKANTAS AREŠ
TUOTAS Už VAGYSTĘ.
Anądien Bostono policija 

areštavo moteriškų rūbų 
fabrikantą A. P. Soucy, kal
tindama jį suktybėse ir va
gystėse. Sakoma, kad jisai 
prisidirbdinęs gaunamųjų 
vekselių (accounts receiva- 
ble) ir prisiėmęs ,ant jų iš 
vienos firmos prekėmis ir 
oinigais į $11,400, apskelbė 
bankrutą.

t

’ DR." BIELSKIS VES LIE
TUVOS PASKOLĄ 

AMERIKOJ.
Lietuvos Informacijų Biu

ras praneša, kad Lietuvos 
naskolos reikalai esą jau at
skirti nuo Atstovybės reika
lų. Lietuvos valdžios įsaky
mu, visi Lietuvos finansų ir 
paskolos reikalai Amerikoje 
esą pavedami paskolos sky
riaus vedėjui "daktarui" 
Juliui J. Bielskiui

SPRĘS VILNIAUS 
KLAUSIMĄ.

Iš Ženevos (Šveicarijoj) 
pranešama, kad tenai pribu
vo Lietuvos ir Lenkijos dele
gacijos, kad išdėsčius Tautų 
Lygos Tarybai savo nusista
tymus Vilniaus 

klausimu.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
REIKALAIS.

Prisieina tarti paskutinis 
atsisveikinimo žodelis.

Lietuvos valdžios įsakymu 
tapo paskirtas naujas Lietu
vos atstovas Amerikoj, p. 
Valdemaras Čarneckis, ku
ris yra atvežęs man ir įtei
kęs šitokio turinio įsakymą: 
Kaunas.
21 gegužės, 1921.

J. M. Ponui Jonui Vileišiui 
Liet. Afet. ir Finansų Mis. 
Pirmininkui Suvienytose 
Valstijose.

Gerbiamas Tamsta:
Pareiškus Tamstai norą 

būti liuosam nuo Tamstai 
uždėtų Lietuvos Atstovo A- 
męrikoje pareigų, šiuomi tas 
paliuosavimas duodamas 
nuo dienos įteikimo šio raš
to.

Prie šios progos vyriau
sybė pareiškia Tamstai gi
lios padėkos už visus nau
dingus Lietuvos Respubli
kai darbus, kuriuos prie 
ypatingai sunkių aplinkybių 
Tamsta per metus su vir
šum savo darbuotės šiaurės 
Amerikos Suvienytose Vals
tijose atlikai.

Su augšta pagarba,
Dr. K. Grinius,

Ministeris pirmininkas.
Dr. J. Purickis, 

Užsienių reik, ministeris. 
Antspaudos

(Ministerių kabineto)
(Užs-ienių reik, minist)
Sulyg šio rašto turinio, vi

sas savo pareigas aš pavedu 
nuo šio birželio 15 dienos 
gerb. Valdemarui Čarnec- 
kiui, kuris, kaipo Lietuvos 
Atstovas, turi tam tikrų 
įgaliojimų.

Delei šio taip malonaus iš 
pusės Lietuvos valdžios ma
no darbuotės apvertinimo, 
man tepriseina tik padėkuo- 
ti visoms Amerikos lietuvių 
organizacijoms, draugijoms 
o ypač Lietuvos Paskolos 
stotims. Lietuvių Piliečių

Lietuvos valstybės reikalų 
rėmimo. Ypatinga padėka 
pridera Amerikos lietuviu 
spaudai, kuri visados, su 
mažais išėmimais, yra tal
pinusi Lietuvos Atstovybės 
arba jos organizuoto Lietu
vos Informacijų Biuro pra
nešimus ir nuoširdžiai rė
musi Lietuvos valstybės rei
kalus. Ačiū visiems ir net 

įmano politiniems priešams, 
kurie savo skirtinu nusima
nymu yra padėję vieną ar 
kitą klausimą reiškiau prieš 
visuomenę perstatyti.

Beatsisveikindamas su A- 
merikos lietuviais galiu tik 
palinkėti, kad prie naujai 
paskirtojo Lietuvos atstovo 
susilauktume kiek galima 
greičiau Lietuvos Respubli
kos pripažinimo iš pusės Su
vienytu Amerikos Valstijų, 
tos didžiausios pasaulio de
mokratinės Respublikos, ku- 
•i visą laiką buvo ir tebėra 
Lietuvai prielanki ir kurios 
prezidentas prie minėtino A- 
merikos lietuvių peticijos 
įteikimo yra pareiškęs, jog 
asai klausimas delei pripa
žinimo jau paimtas svarsty
ti.

Pasitikėkime, jog jis bus 
laimingai Lietuvos naudai 
‘šrištas.

Jonas Vileišis.

/Vi v

ateities Sąjungos skyriams ir atski- 
'riems asmenims, kurie šir-

LIETUVOS INFORMACI
JŲ BIURAS UŽSIDARO.
Buvusio Lietuvos atstovo 

o. Vileišio rupesniu buvo 
įkurtas prie atstovybės Lie
tuvos Informacijų Biuras, 
kuris nuolatos teikdavo mu
sų spaudai žinių ir tuo budu 
informuodavo Amerikos lie
tuvių visuomenę apie Lietu
vos reikalus.

Dabar gi tas Biuras iš
siuntinėjo pranešimą, už- 
vardytą "Užbaigiant Dar
bą,” kuris verčia manyti, 
kad Biuras jau paliaus vei
kęs, nes svarbiausių žinių 
iam neleidžiama skelbti. 
Girdi:

"Apie pačią Briuselio de
rybų eiseną, apie padary
tuosius iš vienos ir kitos pu
sės, pasiūlymus. apie paties 
Hymanso pasiūlymą tuo 
tarpu žinių negalima teikti, 
nes Lietuvių Delegacija ža
da pati suteikti pranešimų 
apie visą tą derybų bėgį. 
Lietuvos Informacijų Biu
ras yra priverstas tuo tarpu 
kantriai tylėti, kad nepaju
dinus kokio nors dalyko, ku
ris gal reikia palikti po pas- 
lanties skraistimi. Vargiai 
toks delegacijos atsargu
mas gali padidinti jos auto
ritetą. Todėl ir pačiam Lie- 
;uvos Lnformacijų Biurui, 
curio pranešimus yra gami
nusi Lietuvos Atstovybė, 
rodos, geriausiai bus amži
nai nutilti ir laukti, iki nau
jai pastatytas žmogus, kaip 
’Eltos’ telegramų agentūros 
agentas, galės pradėti teikti 
savo žinių.”

Taip sako Informacijų 
Biuro pranešimas. Kas tas 
"Eltos” agentas bus, ir kada 
jis bus pastatytas, mes ne- 
:urime žinių.
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SMŪGIS KLERIKALAMS.
Pareitam "Keleivio" nu

mery jau buvo rašyta, kad 
Washingtono suvažiavime 
klerikalai pakėlė dideli ter
mą, kam delegatai išreiškė 
p, Vileišiui padėką už jo 
darbuotę Amerikoj. Dabar 
pasirodo, kad klerikalai va
žiavo į Washingtoną iš ank
sto jau prisirengę pasmerkti 
p. Vileišį. Tuo tikslu jie tu- 

‘ rėjo ir savo konferenciją 
New Yorke. "Sandara” apie 
tai rašo:

"Štai klerikalų vadinamoji 
Katalikų Federacija susiva- 
žiuoja New Yorkan ir nutaria, 
kad siųsti į suvažiavimą dele
gatus su gatavu protestu prieš 
gerb. J. Vileišį. Bet suvažiavi
me pamato, kad visuomenės 

/arkliukas bėga į visai priešin
gą šoną—vietoje papeikimo 
siūlo pagyrimo rezoliuciją p. 
Vileišiui. Tad klerikalų vadas, 
kun. Bučys, nusėda nuo savo 
kuino—jis nuo tos valandos 
jau daugiau nebusiąs Katalikų 
Federacijos atstovas, tik bu
siąs svečias. Paskui ji nusėda 
nuo savo žirgu ir kiti klerika
lai—ir jie esą tik svečiai. Bet 
kada ateina balsavimai, tie 
svečiai balsuoja, matyt da vis 
tikėdami laimėti. Bet koks ap- 
sivUimas: jų tik 11 balsų, kada 
p. Vileišį paginančių balsų yra 
suviršum 100!”
Tokio antausio klerikalai 

visai nesitikėjo. Jie visą lai
ką šmeižė p. Vileišį ir skun
dė jį Lietuvos valdžiai, kad 
jis nemokąs lietuvių reika
lų vesti, o čia lietuvių suva
žiavimas išneša jam padė
kos rezoliuciją! Tas reiškia, 
kad klerikalai neatstovauja 
Amerikos lietuvių sentimen
to ir neturi teisės jų vardu 
kalbėti

Šitas faktas turėtų atida
ryti akis ir Lietuvos val
džiai. Ji turėtų iš to supras
ti, kad kuomet ji pataikauja 
Amerikos klerikalams, tai ji 
eina prieš Amerikos lietu
vių visuomenę.

KADA MIRĖ KRISTUS.
Vienas katalikas klausia 

kunigų laikraščio "Draugo” 
redakcijos, kada mirė Kris
tus? Girdi:

"Visi žino, kada V. Jėzus gi
mė, būtent gruodžio 25, o ka
da mirė, tai nėra žinios. Vely
kos vienais metais būva kovo 
mėnesyje, kitais balandyje, o 
jog jos yra Dievo mirties pa
minėjimas.”

Kunigų laikraštis suka ši
tą klausimą ir šiaip, ir taip, 
bet kada Kristus mirė, ne
gali pasakyti. To niekas ne
žino. Nežino dėlto, kad Kris
tus veikiausia nėra gyvenęs. 
"Draugas” prisipažista, kad 
ir apie Kristaus gimimą ne
są tikrų žinių. Jis sako:

"Kalėdos nors visuomet 
švenčiamos gruodžio 25, bet 
jos ne pilnai parodo, kad .V. 
Jėzus butų gimęs tą dieną. Jei 
kas sakytų, kad V. Jėzus gimė 
kitą metų dieną, tas nenusi
dėtų tikėjimui.”
Taigi pasirodo, kad kuni

gą^ apie Kristų nieko neži
no. Reikia pasakyti, kad ir 
visas jų "mokslas" yra vie
nas tik nežinojimas, vienos 
nesąmonės.

yra tiesiog supuvusi, ji yra 
vienintelė šių dienų vwy nelai
mių kaltininkė. Ir kaipo atgy
venusią savo dienas, ją reikia 
pakeisti tokia tvarka, kuri 
remtųsi pagrindais žmonių ly
gybės, brolybės, laisvės ir tei
sės. Kad butu aiškiau pažymiu, 
jog aš nėsu priešingas komu
nistiniam žmonių sugyveni
mui. Tik ne tokiam, koks da
bar yra Rusijoje. Tokio komu
nizmo aš pasauliui patirti ne
velyčiau. Ten komunizmo vy
kintojai tikrenybėje gyveni- 
man Įnešė baisiausį badą, be
teisę ii* priespaudą, ko Rusija 
nematė turbut nei tamsiau
siais carizmo laikais. Tą visa 
jie teisina, buk tai esanti prie
monė kovai su kapitalistais,— 
priemonė vadinamą 'proleta
riato diktatūra.’ Tik dėja, kad 
nuo tos 'proletariato diktatū
ros’ patys proletarai dar dau
giau kenčia, negu tie buržujai, 
kuriems ji yra taikoma.

"Prisižiūrint Rusijos komu
nistų darbams, jų taktikai ir 
elgesiui, tiesiog negalima sau 
įsivaizdinti, kas jie toki per 
tipai; noroms nenoroms priei
ni prie tokios išvados, kad jie 
yra ar veidmainiai, ar fanati
kai. Jų nusistatymas yra toks 
keistas, kad jau keistesnio ne
begali ir būti. Jie yra tiek nai
vus ir akli, jog jiems rodosi, 
kad ką jie daro, nors iš t ikru j u 
yra ir bledingiausia, vis tai 
yra gera ir tiek, o kas drįsta 
manyti kitaip, tas, jų nuomo
ne, yrą buržujus ir kontr-revo- 
liucionierius,— nors jis butų 
ir paprastas vargi ngiausis
darbininkėlis. Už neatsargiai 
išsitartą prieš komunistus žo
di visada’ gali patekti ’črezvi- 
čaikon,’ o juk ten patekusių 
nepaglosto, nes tose ’črezvičai- 
kose’ paprastai sėdi toki be
širdžiai žmonės, visai nustoję 
žmogiškumo jausmų, kurie su 
patekusiais ceremonijų bei 
tardymų nedaro; sykį pakliu
vai į jų nagus, tai jau ir kon- 
tr-revoliucionierius, o tokius 
jie paprastai savo nusprendi
mu siunčia Į aną pasaulį, nes, 
pasak jų, tokiems gaivalams 
tikrų proletarų šeimynoje vie
tos negali būti, jie turi būti 
nušluoti nuo 
šiauš.”

Komunistai 
jiems esą priešingi 
buržujai ir menševikai. Bet 
tai netiesa. Anarchistai, ku
rie yra kairesnieji komunis
tų broliai, taip pat ant jų 
skundžiasi. Bolševikų val
džia uždraudė anarchistams 
ir savo organą "Golos Tru- 
la” leisti, ir visas jų organi
zacijas slopina. Nesenai 
Maskvoje mirė pagarsėjęs 
marchistų vadas kunigaikš
tis Krapotkinas. Anarchis
tai sudėjo ant jo kapo daug 
vainikų. Komunistai ir tuos 
vainikus konfiskavo.

Taigi pasirodo, kad Rusi
joj šiandien niekam nėra 
'aisvės. • Tenai persekiojami 
lygiai kairieji, kaip ir deši
nieji. Komunistai, žinoma, 
sako, kad jie tai daro dėl 
darbininkų gerovės. Bet ko
kie gi darbininkai ta gerove 
naudojasi, jeigu komunistai 
visus persekioja?

žemės

sako,

pavir-

kad 
tiktai

kis tą dieną, rengdamasis prie 
parapija* (valsčiaus) komite
tą rinkimą, iš sakyklos garbi
no Andrioniškio parapijos 
■bolševikus’, prikišdamas
jiems piktą valią bei blogu no
rų ir vadindamas plėšikais, ap
gavikais, prisipjįišiHiain po pa
bėgėlių komitetus, piktada
riais ir tt.

"Baigdamas 'pamokslą* pa
skalba, jog tuojau po pamoks
lo šventoriuje įvyksiąs susi
rinkimas, kuriame jis tokius 
nenaudėlius 'bolševikus* išvar
dysiąs.

"Tikrai, apleidęs sakyklą, ir 
nusivilkęs bažnytinius rubus, 
kun. Mirskis, pradėdamas su
sirinkimą, tarė: 'Pirmutinis 
Andrioniškio bolševikas—Mė
tos mokytojas Burba.’ Tais 
žodžiais, kaip jiešmu, jis dūrė 
į mano širdį.

"Minia kun. Mirskio buvo 
taip sufanatizuoti, neapykan
tos joje buvo tiek pasėta, kad 
aš labai gerai nusimaniau, jog 
išeit i ją kalbėti man, į kuri 
toji neapykanta kreipiama, 
gana pavojinga. Vienok gi
liausiai užgautas, nepasijutau, 
kaip pasijudnau iš vietos ir 
sparčiais žingsniais žengiau į 
minios vidurį, kad pasiiypėjus 
ant esamos ten kėdes nuo 
šmeižto apsivalyti. Girdėjau, 
kaip pavadino mane bolševi
ku, p. V. Didžiulis, buvęs Ku
piškio Gimnazijos mokytojas, 
kunigui sušuko: 'Atšauk!' 
Kun. Mirskis, grūmodamas 
pirštu, ką tai šaukė Didžiuliui, 
vadindamas jį taip pat bolše
vikų. Įėjus man labiau į mi
nią, kur žmonių buvo tiršta, ir 
paprašius duoti kelią, koks tai 
bernas plačia burna sušuko: 
'Nepažįstame tavęs!’ ir stū
mė atgal. Tai buvo, tarytum, 
ženklu. Akymirksnyj pasiju
tau iš visų pusių stumdomas.”

Apstumdytas ir apmuštas, 
Juozas Burta prasisalino, o 
kunigas šventė savo perga
lę. Jisai plėšė Burbos šlovę 
ir maišė gerą jo vardą su 
purvais.

Bet kuomet už poros sa
vaičių atėjo tikrieji bolševi
kai, tai smarkusis kunigas 
Mirskis nutilo kaip žiurkė 
po šluota, katiną pajutus.

Bolševikai tečiaus neilgai 
laikėsi. Atėjo lietuvių kariu
menė ir išvijo juos. Kuni
gas Mirskis su savo katali
kais vėl pakėlė galvą. Jisai 
tuojaus įskundė kariumenės 
vadui, kad Burba esąs "bol
ševikų komitetninkas.” Bur
ba buvo areštuotas ir užda
rytas kalėjiman, kur besė
dėdamas gavo džiovą ir sun
kiai apsirgo. Nors valdžia 
jį paskui paleido, nes jis ne
buvo joks bolševikas, bet su
naikintos sveikatos jau ne
sugrąžino. Ir Juozas Bur
ba savo laišku rašo:

"Mirtis manęs laukia;
tyras oras, nei atostogos, nei 
vartojami vaistai, nei žmonos 
rūpestingiausias slaugymas 
mano sveikatos nebepataisys, 
nes nuodingoji rakštis mano 
širdyje tebėra, nes padarytoji 
man, manp nelaimingai šei
mynai — žmonai, vaikučiams 
nežmoniška nuoskauda kas
dien skaudžiais dygliais kruvi
na mano širdį. Skaudu, kad 
toje mano numylėtoj Lietuvo
je, kurios dėl ne vienas kry
žiaus darbas su pasišventimu, 
su išsižadėjimu savęs dirbtas, 
iš savųjų rankos teko smūgiai, 
nuo kurių man nebeatsikelti.”

Ir jis nebeatsikėlė. Juozas 
Burba jau mirė. Tai yra 
pirmutinis kankinys, pirmu
tinė klerikalizmo auka "lai
svoj" Lietuvoj.

nei
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Kiek Wilsonas atsiėjo Amerikai.
4

"Naminių musių pavojin-* Kas sykis darosi vis aiš- 
gumas, kaipo ligų nešiotojų, kiau ir Aiškiau, kad apie 
jau daug kartų buvo aiškin- valdžias reikia spręsti šu
tas, bet nepaisant to, mes lyg to, kiek jos moka vesti 
duodame joms* veistis: duo- gyventoją reikalus—-ekono- 
lame joms liuosai platinti minį visuomenės gyvenimą, 
bakterijas šht musų maisto i Matuojant šituo mastu 
krautuvėse ir virtuvėse." j pasirodo, kad iš visų šalių, ““ i i i • i* i __»•Taip rašo dr. L. O. Ho-, dalyvavusių pasaulio karėj 
ward rašte National Geo, Jungtinių Valstijų valdžia
graphic Society.

"Kuomet taip lengva iš
naikinti karštligines ip na
mines muses, o joms duoda
ma veistis, tai tą galima pa
vadinti kriminališku neat
sargumu.

"Jeigu mes daleisime pur
vams rinktis musų buveinė- 
-e, tai turėsime namines mu- 
<es, o jeigu nedaleisime, tai 
musių nebus. Su atsargiu 
numetimu išmatų Į blekes ir 
ištuštinant tas blekes kas 
dešimts dienų, su tinkamu 
-kerdinyčių sutvarkymu ir 
ypatingai su tinkamu arklių 
tvartų sutvarkymu—mes iš-, 
naikinsime musės, ir karštli- 
ginė.musė taps reta pader- 
nė.

"Parodyta, jog naminės 
°.rba karštligines musės ne
šioja karštligę, aziatiška ko- 
’erą ir kitas žarnines figas. 
Tos gali nešioti džiovos ir 
akių ligų gemalus. Musės vi
sur randasi, bet ir lengvai 
jos gali būti išnaikintos.

"Visų priedermė apsisau
goti nuo musių. Priedermė 
kiekvienos ajielinkės per sa' 
•o sveikatos bordus nesigai
lėti išleisti pinigų kovoje su 
šituo žmonijos priešu. Mu
sių užpuolimas taip pavojin
gas, kaip ir užpuolimas al
kanų vilkų ir todėl nuo jų 
reikia gintis.

"Naikinkite namines mu
ses. F. L. L S.

KAIP IŠRODO RUSIJOS 
TVARKA.

"Naujienose" tilpo laiškas 
tūlo Tikro Proletaro, ku
riam teko ilgai Rusijoj gy
venti po bolševikų valdžia. 
Pasiklausykit, ką jis rašo:

"Kaipo paprastas darbinin
kas ir vargingas žmogelis lai
kau savo priederme pasisaky
ti, kad aš nesu ir negaliu būti 
senosios kapitalistinės tvarkos 
šalininkas. Aš pilnai sutinku, 
kad ligšiolinė pasaulio tvarka

JUOZAS BURBA—KLE
RIKALIZMO AUKA.

Lietuvos mokytojų sąjun
gos organo, "Mokykla ir 
gyvenimas," 2-ram numery 
yra išspausdintas mokytojo 
Juozo Burbos laiškas, kuria
me jisai pasakoja, kaip nuo- 
iingas klerikalizmo slibinas 
sunaikino jo gyvenimą. Ve, 
ką Juozas Burba rašo:

"Buvo tai 1918 m. lapkričio 
24 d. mažame Andrioniškio 
mietelyje, kuriame aš, ką tik 
grįžęs iš išbadėjusios Rusijos, 
vargų ir bado spaudžiamas, 
pradėjau mokslo darbą.

'Vietos klebonas kun. Mirs- ląjevską ir kitus punktus.

JAPONAI GROBIA 
SIBIRĄ.

Japonai jau kelis kartus 
ketino iš Sibiro pasitraukti, 
bet netik nesitraukia, o kas 
sykis užima vis daugiau že
mių. šiomis dienomis japo
nų kariumenė užėmė Niko-

Šiomis dienomis "Kelei
vio” Bendrovė išsiuntinėjo 
visiems savo nariams šėrus. 
Jeigu kas yra jų užsirašęs, o 
šią sąvaitę negaus, tai tegul 
tuojaus atsišaukia į "Kelei
vio" administraciją ir pa
duoda aiškų savo adresą.

Šėrus reikia saugot, kad 
įenusimestų, nes jie turi pi
nigo vertę. Tūli aptaiso juos 
rėmuose po stiklu ir pakabi
na savo kambary ant sienos. 
Šitokia mada nėra bloga.

Jau ilgokas laikas, kaip 
"Keleivyje” nebuvo apie 
Bendrovę nieko rašyta, to
lei kai kurie draugai jau 
oradėjo teirautis, kaip jai 
inasi.
šiuomi pranešam, kad 

Bendrovės pienai vystosi ge
rai. Greitu laiku Bendrovė 
ruošiasi jau siųsti Lietuvon 
savo atstovą, kad pajieško- 
tų parankios vietos POPIE- 
ROS DIRBTUVEI ir pada
rytų reikalingų sutarčių su 
Lietuvos valdžia, o taipgi 
pasiteirautų iš kur bus pa
rankiau mašinas pirkti. Rei
kia taipgi apžiūrėti plotą 
miško popietes medžiagai.

Kaip tik šitie dalykai bus 
nustatyti, "Keleivio" Bend
rovė tuojaus imsis vykinti 
savo pienus gyvenimam

Todėl, draugai, kurie da 
nesate prie "Keleivio" Ben
drovės prisidėję, pasisku- 
binkit. Steigiant POPIE- 
ROS DIRBTUVĘ, pinigų 
reikės nemaža. Bet įdėti jon 
oinigai galės atsimokėti su 
gerais nuošimčiais, nes tik 
pramonėn įdėti pinigai grei
tai auga.

"Keleivio" Bendrovės se
ro kaina $5.00. Kas nori, ga
li nusipirkti iki 200 serų. 
Daugiaus kaip 200 šėrų vie
nam asmeniui Bendrovės 
konstitucija neleidžia turėti

po Wilsono vadovybe laive 
aršiausia. Ji pasižymėjo ne
liktai konstitucijos varžy
mu ir asmens laisvės min
džiojimu, bet, bausdama 
žmones už vien tik išreiški
mą jų nuomonės, ji taip pat 
nusidėjo ir prieš žmonišku
mą daug sunkiau, negu ko
kia nors kita civilizuota „ ša
lis bėgiu paskutinio šimto 
metų. 7

Prie visu šitų prasižengi
mų prieš žmogaus ir dievo 
teises prisideda dar bepro
tiškas turtų eikvojimas ir 
negirdėtas nemokėjimas vė
sti šalies reikalus.
Lordas Kitchener įsteigė 

nepaprasto žioplumo rekor
dą Anglijoj. Jisai atsisakė 
tiekti smarkiai sprogstamų 
šovinių, manydamas, jog 
karė turi but^edama šrap
neliais, Lloyd George turėjo 
atimti iš jo rankų visą amu
nicijos reikalą, ir jisai aprū
pino armiją dusyk greičiau 
ir pigiau.

Teeiau didžiausios Kitch- 
enero klaidos nublanksta, 
palyginus jas su Wilsonc 
administracijos darbais.

Visi buvo sudrebinti tuo 
faktu, kad orlaiviams staty
ti buvo išeikvota $1,051,000,- 
000. ir nei vieno Suvienytų 
Valst. orlaivio nenusiųsta į 
frontą. Generolas Pershing 
mums sako, kad net karės 
pabaigoje amerikiečiai savo 
lakūnų mokinimui turėjo 
skolintis orlaivių iš francu- 
zų; net mokykloms neturė
ta pakankamai savo orlai
vių.

Karės Departamento re
kordai taipgi parodo, kad 
SI,191,000,000 buvo išleista 
kanuolėms, nors vos tik 133 
kanuolės buvo nugabentos 
;š Amerikos karės laukan 
paliauboms pasirašius. Su
viršum bilionas dolerių iš
eikvotą kanuolėms, o pada
ryta vos tik 133 kanuolės!

Bet karės tiekimo skyriui 
šitų bilionų da neužteko. 
Sikvojimo istorijai jisai 
yra patiekęs, da geresnių 
taktų.

Armijos reikalams Karės 
Departamentas turėjo 391,- 
400 arklių ir mulų; o bet gi 
iekimo skyrius užsakė 945,- 
000 balnų ir daugiau kaip 
nilioną porų apynasrių, ku- 
iais galima butų padengti 
laugiau kaip 2,000,000 ark- 
ių, jeigu jie butų kada nors 
eisi ant syk vartojami. To
laus tie ponai užsakė 1,637,- 
190 šepečių 
i, kas reiškia ie 4 šepečiai 
kiekvienam arkliui. Reto da 
iie nupirko 2,000,000 krep- 
;ių tiems gyvuliams šerti, 
aip kad kiekvienas arklys 
{alėtų ant syk ėsti iš 5 krep- 
dų; ir jie nupirko 2,850,000 
pavadžių, matomai po pava- 
iį kiekvienai galvai, vuode- 
jai ir visoms kojoms. Nega
una ir stebėtis, kad oda A- 
nerikoj taip nesvietiškai 
puvo pabrangus!

Karės Departamentas nu
tarė, kad kiekvienam arkliui 
ir mului butų išdeginta tam 
ikrą žymė, todėl rugsėjo 

mėnesy, 1918 metais, kuo- 
net ir kvailys galėjo matyt 
kad karė jau visai pasibai
gus, Karės Departamentas 
padarė su Henry Moss Co. 
firma New Yorke kontrak
tą ant 195,000 tam tikrų ge
ležų tom žymėm deginti, ir 
kiekviena geležis turėjo būt 
nedaryta is vario, turbut 
dėlto, kad to metalo karės

šukuo-

netu labai stigo ir jis buvo Francuzijoj turėjo pakan- 
įepaprastai brangus. karnai vežimų visokiems sa* 

Firma nupirko79>952 sva- vo reikalams; paliaubų šu
nį vario, arba 20.000 svarų tartimi amerikiečiai gavo 
įauginu negu reikėjo toms daugybę visokių vežimų dar 

-'eležims padaryt Kompaai- iš Vokietijos. Nežiūrint to, 
os vi^ininkai nasakė, kad Karės Departamentas nu- 
ie mokėję už tą varį po 39i/2 siuntė Francuzijon 89,993 
•entų svaigi. Karės Depar.nauįl automobilių, ir kaip 
amentas užmokėjo kompa- *iv 
rijai po 39% centų svarui 
iž visą vaiį, bet pamatęs, 
lad tų geležų jau neberei* 
da, ant tų pačių pėdų par- 
lavė tą patį varį kompani- 
ai atgal po 11 centų, svarui. 
Vadinasi, duota kompanijai 
iždirbti daugiau kaip $32,- 
fOO, ir nieko užtai negauta.

Bet to negana. Karės De
partamentas užmokėjo tai 
kompanijai dar $40,000 dž 
os patriotišką "patamavi- 
ną," nors ji jokio patarna- 
imo nėra parodžiusi.
Toliaus. Karės Departa- 

nentas davė Briar Hill 
Iteel Co. firmai Youngs- 
owne užsakymą ant 776,- 
100 lapų Mėtos stogams 
lengti. Nei vieno lapo blėtos 
zompanija nepristatė ir tuo 
arpu karė pasibaigė. Bet 
žada valdžia kontraktą su- 
aikė, kompanija pareikalą- 
•o sau pelno, kokį ji butų 
au pasidarius, jeigu darbas 
iutų atliktas. Iš štai, Karės 
Jepartamento rekordai da- 
iar parodo, kad pono Wfl* 
=ono administracija užmo- 
zėjo tai kompanijai $164,- 
>19.68 pelno už nepadarytą 
larbą.

Su Standard Steel Car Co. 
mvo padarytas kontraktas 
nt 964 vežimų anuotoms. 
<arės Departamentas suti- 
<o užmokėti už dirbtuvės 
riobas, už medžiagą ir ma
inas, kurios bus prie to 
larbo reikalingos, ir šalia 
o da kompanijai turėjo būt 
išmokėta už "patarnavi- 
ną."

Ant kompanijos žemės 
)uvo pastatytos puikios 
riobos dirbtuvei, už kurias 
'aidžia užmokėjo kompani- 
ai $2,987.200, o kuomet ka- 
ė pasibaigė, Karės Depar- 
amentas atidavė tas trio- 
>as kompanijai atgal už 
*>600,000.

Karei pasibaigus, tos 
zompanijos žinioj buvo at
ikus medžiagos, už kurią 
'aidžia buvo užmokėjus 
zompanijaį $5,558,000; do- 
zumentai dabar parodo, kad 

1 Vįlsono valdžios atstovai 
mrdavė tą medžiagą kom

panijai atgal kaipo laužą už 
>300,000, ir tai tuomet, kai 
'aidžios arsenalai tos me- 
Ižiagos labai reikalavo ir 
’egalėjo-gauti.

Toliaus liudymai parodo, 
zad nežiūrint šitų milžiniš- 
zų sumų, išmokėtu Stan- 
lard Steel Car kompanijai, 
'aidžia nei vieno vežimo ar
notams iš jos negavo karės 
netu. Tik karei pasibaigus 
)uvo pristatyta 200 vežimų 
r tie 200 vežimų lėšavo val- 
Ižim $18.582,428.88.

Rugpiučio mėnesy, 1918 
nętais, Karės Departamen- 
d atstovai užsakė Jonės and i 
Laughliiv Stori kompanijoj (Iš "Pearson’s Magazine.") 
Pittsburge rierarugštės1 - ... . ■ —
Iruskos ir kitų medžiagų.!
Nei vieno svaro tų daiktų; MINIA SUDEGINO 
kompanija nepagaininc), te- JUODVEIDf.
•iaus kuomet karė pasibai-. Moultrie miestely, Geėr- 
■JSy I’’1*0 •to- gijoj, teismas pereitą suba-tyJa8’ P*r®l'al,v® ®?u tą pasmerkė miriop juodvei-»lno,kok| ji butų padanu- JfVflliamsą’ ui naėudy- 
5 jeigu kare nebūtų pra- a geidės m*. 
oaigus. Ir jai buvo užmokėta Mitoa. Vadant iitttefamn S visuomenės iždo ».33O,-> K. “ 
įgalima M stebis,

tad kares metu pasidarė vo nužudyta mergina, triri 
jį prie medžio, apkrevė 

L malkomis fr uždegė jas. 
’ Juodveidis sudegė. Mfaia

tik jie buvo tenai pristatyti, 
tuojaus juos pardavė fran- 
euzų valdžiai už penktą dalį 
to, ką lėšavo jų padarymas, 
ir davė franeuzų valdžiai 20 
metų laiko užmokėt už juos. 
. Bet tai da nėra aršiausia. 
Pono Wilsono administraci
ja elgėsi kaip girtas jūrei
vis. Ji suėmė 40 nuošimčių 
visų Suvienytų Valstijų val
domųjų daiktų, ir tik birže
lio mėnesį 1919 metų Karės 
Departamentas pasakė, kad 
jis turis daug atliekamo 
maisto. Kongresas paskyrė 
$100,000,000 Hooverui, kad 
nupirktų maisto badaujan
tiems Europos žmonėms. 
Hooveras nupirko iš Karės 
Departamento 22,000,000 
svarų mėsos, bet nepirko 
200,000,000 kenų daržovių. 
Kenuotojų trustąs nusigan
do, kad šitos daržovės Kar
iais nebūtų išverstos čia ant 
rinkos ir nenumuštų kainų, 
todėl to trusto galvą, ponas 
Frank Greber, parašė Karės 
Departamentui laišką, pro-~ 
testuodamas prieš tat Ir 
sandelių direktoriui, pulki
ninkui Davisui, "malimu bu
vo jį nuraminti" Jisai paai
škino, kad visos konservuo
tos daržovės busi^ pridėtos 
prie Europos maitinimo.

Ponas Wilsonas su p. Pah 
meriu nutarė nepirkti Ku
bos cukraus, kuris buvo siū
lomas po 6 ir pusė cento sva
rui taip kad cukraus trus- 
tas
raus

galėjo pakelti čia cuk- 
kainą iki 30 centų sva

rui. Francuzijoj gi Karės 
Departamentas pardavė 22,- 
000,000 svarų atliekamo 
cukraus po 2 centu svarui, 
bet nevedė namo, kad ne su- 
drumsčius čia "pramonės 
sąlygų.” ?

Pagalios, kuomet pasira
šytu karės paliauba, šios ša
lies valdžia turėjo Franęuzi- 
joj valgomųjų daiktų, dra
bužių ir automobilių vertės 
82,000,000,000, bet pardavė 
franeuzų valdžiai viską už 
$400,000,000, tai yra už 
penktą dalį to, ką tie daiktai 
kainavo.

Nesinori tikėti, o betgi 
yra faktas, kad kuomet visi 
mes skundėmės ant gyveni
mo brangumo, galybė mais
to buvo eikvojarfla Karės 
Departamento kontrak
tams, kuomet karė buvo jau 
tikrai pasibaigus ir paliau
bos sutartis pasirašyta.

Tuo budu demokratų val
džia savo šeimininkavimu 
paliko tuščia iždą ir $25,- 
000,000,000 skolų, ir daugiau 
kaip pusė tos sumos buvo 
kaip bakui numesta.

Tai ve, kiek atsiėjo Ame
rikai ponas Wilsonas!

■y ’

/

’<a< karės metu pasidarė vo u 
30,000 naujų milionierių Su- «
vienytose Valstijose! " * --

Mėtymas visuomenės
’iigu buvo ... ...mHI
kas? Prieš paliauboms pari- paskui ramiai sau išsiskfrs- 
rašant Amerikos armija tė.

~7- - —----- ....-^-A-
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PHILADELPHIA, PA. 
Klerikalai-katalikai seka 

komunistų pėdom, ardo bu- 
sirinktaits ir grisu ja Lietu

vos Paskolos Stotis.
Nedėlioj, 12 d. birželio, 

specialiai sušauktam Liet, 
laisvės Paskolos ir Draugi
jų Sanryšto susirinkime, 
Lietuvių Muzikalėj svetai
nėj, Alleghehy avė. ir Tilton 
st. iškilo baisus triukšmas ir 
vos ne- vos liko nesuardytas 
susirinkimas. Jau 7 vai va
kare, dar prieš atidarymą 
susirinkimo, buvo galima 
pastebėti pusiau girtas gai
valus, slankiojant pasieniais 
svetainėje, karią niekad pir- 
miaus Lietuvos reikalais ne
sirūpindavo* Vos tik atida
rius susirinkimą L* L. Pas
kolos ir Draugijų Sanryšio 
pirmininkui, dar nei nepra
nešus susirinkimo progra- 
mo, veik tuzinas katalikų- 
klerikalų stoja stati ir kelia 
triukšmą rėkdami visi kar
tu. Tuoj pastebėta, kad pir
mininkas J. Tefeiša, būda
mas lengvo budo ir neturįs 
stiprios valios negalės susi
rinkimo vesti, tad tapo pa
šildyta pa vesti, vedimą susi
rinkimo vice-pirmininkui 
Dr. Ė. G. Klimui Dr. Klimas 
triukšmą štok-tiek numalši
no. Vos tik sekretorius spėjo 
perskaityti protokolą praei
to susirinkimo, tuoj katali- 
kai-klerikalai, naudodami 
komunistų pramintą taką.

ža, Pranckunu, Užemeckiu,|nėjimus ant Lietuvos Misi’ 
Bajeriunu, Pečiukevičium ir. jos ir tik Pranckunui ir ke- 
kun. Karalium pryaakyje,1 lėtai kitų imant akty viską 
tuoj visi kartu rėkdami sau-(veiklumą, kun. Kaulakio in 
kia kiek gali, kad uždarytįtrigos buvo pergalėtos. Bet 
susirinkimą arba atsaukt1’“---------L-------------- * x*'
laikraščiuose tilpusius "pro
testus prieš klerikalus.” 
Ypač kun. Karalius ant tiek 
įsisiūbavo, kad ėmė teis
mais .baugint, reikalauda
mas atsaukt "šmeižtus" ir 
pagirt Philadelphijos kuni
gus, kad ir jie darbavosi L. 
laisvės Bonų reikale, kad 
jie, kunigai, nebuvę tam 
priešingi. Viena iš moterų 
priparodo. kad kunigai prie
šingi, kad net iš sakyklos 
bažnyčioje per pamokslus 
atkalbinėjo žmones nuo pir
kimo L. L. P. Bonų, įtarda
mi, kad toji misija niekeno 
neįgaliota ir tt. Kun. Karo
lius rausta iki ausų, nežino 
ką sakyt žodžiai maišosi ir 
atsisėda. Graborius lTže- 
meckis užpuola Dr. Stankų 
koliot. duoda pamokslą, mo
kina inteligentiškumo. Kas 
tai sušunka: "Graboriau, 
sėskis! Tau italijonains če- 
batus lopyt, bet ne inteligen
tiškumo mokyt f’ Graborius 
atsisėda, kitas katalikas 
kumši graboriui neapsileist, 
bet graborius nesusigraibo. 
Klerikalai vis rėkia, kad su
sirinkimą uždaryt, kad na-,.
skolos stotį suardyt ir tt. Dr. - ko pragyventi. Kaikurie ir 
Klimas duoda įnešimą, kad.- lietuviai jau kreipėsi prie 
jeigu yra koki nors skundai miesto prašydami pašalpos, 
ir jeigu kas nors yra laikraš-. Iš priežasties bedarbės ir vi- ___ » 1____ i__ • •! •- ■... i

Bedarbė skaudžiai^ atsilie
ka dvi tinkamas vpatas. vie- pia netik ant darbininkų, 
ną iš klerikalų, kitą iš kitos.bet ir ant kunigu. Štai lietu- 
pusės. tos dvi išsirinks tre-,vių kunigas per pamokslą 
čią ypatą. Kai tos trįs ypa- \ pasakė, kad jau jam gręsiąs 
tos ištirs dalyką ir jei atras, bankrotas. Girdi, neturįs už i___ • ,,___x__ »_ —• • i_x:

E

kaip nuostabu, kuomet tas 
pats žmogus, Pranckunas, 
dabar karščiausias tvarkos 
ardytojas, užsigina tos tei
sybės, kurią metai suviršum 
atgal pats savo ausimis gir
dėjo, kaip kun. Kaulakis ar
dė Lietuvos Paskolos darbą.

įtaikė triukšmo buv< 
daug gražios teisybės pasa
kyta Lietuvos priešams, 
ypač Ignas Liepa ir Dr. 
Dambrauskas klerikalus pa
statė tikroj jų vietoj, priro- 
dant aiškiai jų atliktas niek- 
šystes, ir klerikalai neturėjo 
jokių argumentų tą teisybę 
atremti.

Ten Buvęs Kukutis.

AKRON, OHI(1 
Darbininkai nedirba, kuni
gas neturi už ką "porčapo” 

nusipirkti.
Darbai Akrone eina visai 

silpnai. Didelės darbininkų 
minios vaikščioja be darbo. 
Atvažiavę iš kitu miestų be
darbiai apsižvalgo ir vėl 
trąukia iš kur pribuvę. Jau 
tuoj bus metai, kaip pas mu
mis prasidėjo bedarbė ir 
daugelis šeimynij neturi iš

komunistų praminta taką, p-------- -------------------------------- --------- -
stoją visi ir rėkia, kiek tik | čiuose įžeista bei apšmeižta, į sas^ veikimas apsnūdęs, 
katras pajiegia. Kas nuosta- 1 ' ' "
blausia, kad kartu su kleri
kalais rėkė ir vienas jau nuo 
senai, atsižymėjęs laisvama
nis Andziulaitis. Pirminin
kaujančiam apmalšinus 
triukšmą, iššoka lyg Pilypas 
iš kanapių, kunigiukas su iš
kaitusią plike ir išlėto pra
deda nobažną meliodiją, ne
va, papeikdamas rėksnius, 
bet kartu vėl paskatinda
mas dar prie didesnio riks
mo. Išsitraukia iš savo šven
to kišeniaus laikraštį ir rė-, 
kia kas kart balsiau, kad jie, 
katalikai tame laikraštyje 
esą apšmeižti ir kad šis su
sirinkimas turįs tą atšaukti. 
Pirmininkaujantis pastebi, 
kad čion sušauktas susirin
kimas ne apie laikraščius 
svarstyti, bet gvildent klau
simus Lietuvos reikalų ir iš
duot raportus iš buvusios 
konvencijos Washingtone. 
Riksmas iš katalikų pusės
1

ardyt! Ūždaryt susirinki
mą! Mums šio susirinkimo 
nereikia!”—rėkė Prancku
nas, Dryža; Grigaitis ir kiti 
katalikai

Matant, ■ kad negalima 
prie nieko rimto prieiti per 
kterikalų riksmą, pasiuke 
ma, kad butų išduoti rapor
tai delegatų iš Washingtone
Klerikalai nenori, bet di- kaip Grign bitą. Klerikalai 
dnuma susirinkusių ant to ... ...............
sutinka. Grinius pastebi, 
kad delei laiko sutaupinimo, 
butų geriausia, kad tokį ra-

kad yra apšmeižta,' tai bus 
atšaukta. Bet jei pasirodys, 
kad laikraščiuose tilpusios 
žinios yra teisingos, tai tada 
kur dingsit, skundėjai?

Pranckunas, Grigaitis, 
Dryža ir kiti, rėkia ”Suar-

ką nei "porčapo” nusipirkti. 
Jeigu ir toliau parapijonai 
neduosią jam paugų, tai jis 
parapiją apleisiąs ir eisiąs 
jieškoti geresnės vietos.

Laimingos kelionės, kuni
gėli ! Nelabai tu čia mums.Dryža ir kiti, rėkia "Suar-’gėli! Nelabai tu ca mums, 

dyti susirinkimą!” Kun. Ka-!darbo žmonėms, reikalin- 
ralius griebiasi teisintis, bet (gas. Juo mažiau dvkaduo- 
Di*. Klime Įnešimas parem-jnių, tuo darbininkams leng- 
tas didžiumos susirinkusių, i viau.
Davatkos rėkia ir kojom į Musų komunistai išsyk 
trepsi, žiuri ką kunigas sa- j bedarbės neatbojo. Jie net 
kys. Kur*. Karalius sutinka' džiaugėsi, kad didelės žnw- 
su įnešimu, kad išrinkt tokią ;iuų minios vaikščioja be 

• darbo. Mat, anot jų lyderių, 
juo didesnis vargas bus dar
bininkams, tuo greičiau jie 
sukels revoliucija ir nuvers 
valdžią. Vienok belaukiant 
revoliucijos komunistų pil
vai pasiekė nugarkaulį ir 
dabar jie patys ne apie revo
liuciją kalba, bet apie dar-

Jeigu komunistų vadovai 
nebūtų sugriovę Socialistų 
Partijos ir išardę susipratu- 
sii> darbininkų vienybės, tai, 
beabejonės, kapitalistai ne
būtų drįsę numušinėti dar
bininkams algų ir atleidinė
ti jų iš darbo. Dabar, kuo
met iš darbininkų pusės 
stipraus pasipriešinimo nė
ra, tai kapitalistai daro su 
jais, ką tik nori.

Jokimas.

komisiją, bet šalia jo sėdin
tis žmogus karų kondukto
rius grūmoja kunigui: "Ne
sutik rinkt komisiją, ba pra
kiši.” Pataria bėgt iš susi
rinkimo. Klerikalai žiuri

vėl prasidėjo* 'Išvaikyt ! Su-[viens i kitą, nežino ką daryt.
Kun. Karalius pirmas aplei
džia sėdvhe ir šaukia visus 
eit-lauk. Pirmininkas ap
skelbia rinkimus komisijos. 
Paeiliui pradedama persta- 
tyljtinkamus žmones tokion 
komisijom. Klerikalai^ mato, 
kad susirinkimo neišardys, 
kad jų užmetimai neturi pa
mato, kyla viens po kitam ir 
eina iš svetainės suirutėj

apleidžia svetainę.
Išėjus nenuoramoms ir 

susirinkimo ardytojams 
priešakyje . su kun.. Kara-

portą išduotų tas pasiunti-.lium, Mausimas rinkimo to- 
nys, kuris daugiausia tų mi-Įkios komisijos tampa atmes- 
veiktų darbų Washingtone:tas.
matė, kuris buvo delegatu Į Įvykus mitinge tvarka^ 
prie prezidento Hardingo ir (tapo padaryta visa eilė rim- 
tt Susirinkimas klerika-,tų nutarimų, tapo perorga- 
lams niurnant sutinka su (nfeuotas paskolos komitetas 
propozicija ir Dr. Klimas naujam veikimui 
apleidžia pirmininkaujanti Reikia labai nusistebėti, 
čto vietą, o susirinkimui stF kad šiame susirinkime kėlė 
tihkanL užima pirminiu- triukšmą ir-toki žmonės, ku- 
kaut Grinius* Dar prieš pra- rie pirmiau buvo labai uo- 
dedant raportą, klerikalai lųs Laisvės Paskolos remė- 
bandė daryt nešvarias prie- jai, kaip tai Pranckunas, 
kaištas, bet tapo numalšinti Dryža i r Stadalninkas. 
ir Dr. Klimas išdavė savo Pranckunas, dar pradžioje 
raportą labai nuosalpM ir organizavimo Philadelphios 
sttiulkmenižkal Užbaigus paskolos darbo, buvo pirmu- 
Dr. Klimui raportus dapndė tinis, kuris išgelbėjo 6-šių 
su mažais patėmyjimais draugijų susirinkimą nuo iš- 
Grinius, Dr. Stankus ir Ig- ardymo kun. Kaulakio švė
nas Liepa. tainėje. IS^ar bene sausio mė-

Pabaįus raportus, kleri- nesy 1920 metuose, kuomet 
kala! su Stadalninku, Dry- kun. Kaulakis darė užpuldi-

BROOKLYN, N. Y. 
Lietuviai rengiasi prie 

parodus.
"America’s Making” pa

rodos komiteto susirinkimas 
įvyko birželio 13, vakare, 
"Garso” name. Dalyvavo: 
K. Karpiutė, K. Labanas, 
Miliuniutė, P. Mačiulis V. 
Sirvydas, J. Tumasonis, J. 
Vaškas, J. Virby, J. Valan- 
tiejus, ir svečiai: P. Narvy
das ir K. Paulionis. Iš ame
rikonų atsilankė Mr. Storey, 
vaizdų direktorius ir Miss 
Burchenal, vakarėlių direk
torius, ir dar viena darbuo
toja iš amerikonų k-to. Jie 
pienais ir kalba nurodė pa
rodos tikslus ir davė visą ei
lę gerų patarimu lietuviams, 
kad Lietuvių Skyrius butų 
gražus ir žingeidus atsilan
kančiai visuomenei. Paro
da bus netik didžiulėje ka- 
reivių Armory, bet ir po vi
sas miesto mokyklas ir mo
kiniams bus aiškinama, ką 
kuri tauta yra davusi, kad 
sutverus Amerikos gyveni
mą ir kuiturą. Yra žinoma, 
kad lenkai atvaizdins dar
bus kasyklose, švedai paro
dys savo gimnastikų siste
mą, kurią vartoja Amerikos 
laivyne ir mokyklose, italai 
perstatys operą, škotai pasi
rodys su savo puslėm-du- 
dom, ir taip toliau.

Lietuviai, apsvarstę daly
kus, atrado, kad gal bus ge
riausia ir žingeidžiausia at
vaizdinti lietuvių kontribu
ciją prie audimo pramonės. 
Pirma pastatyti lietuviškas 
stakles ir paskui parodyti, 
prie ko evoliucijos keliu pri
ėjo dabartinė audimo ir ver
pimo pramonė, kur dirba 
nemažas skaičius lietuvių. 
Buvo manyta ir apie anglių 
casimo pramonę, kurioje, 
regis, daugiausia lietuvių 
dirba, bet kadangi, lenkai 
jau tą atvaizdins, tai kažin 
ar lietuvių yisi^menė pa
remtų mus, jei atvaizdintu
me ką nors panašų į lenkų, 
cas neatskirtų mus nuo mu
sų engėjų. Reto, kaipo an- 
:raeilis dalykas, apkalbėta 
cad pastatyti keletą dailių 
medžio išdirbinių, nes lietu
viai yra gabus tame.. Jei kas

SPRINGFIELI), ILL. 
Apie darbus.

Springfielde šiuo tarpu 
darbai eina labai silpnai. 
Anglių kasyklose darbai su
stojo, o šiaip fabriku čia ne
daug ir tie patys vos tik 
kruta. Patartina iš kitur 
darbininkams nevažiuoti į 
čia darbo jieškoti, nes pas 
mus darbo negalima gauti 
nei už pinigus.

Vien tik slaptuose "mun- 
šaino” bravorėliuose darbas 
dar šiaip taip eina. Didžiu
ma tų bravorilių randasi 
lietuvių komunistų rankose. 
Jiems užsakymus duoda ne
tik lietuviai bet ir svetim
taučiai. Visa beda, kad rei
kia valdžios bijotis, o šiaip| 
tai ten butų darbo daugeliui 
darbininkų; B. Kukulakis.

TOLEDO, OHIO.turėtų sugestijų ar daiktų'
tose srityse, jie yra meldžia- [Pasiutęs žmogus užmušė du 
mi susinešti su komiteto se-' pohemanu.
krateriu: V. Sirvydas, 193 r- - - -

Huron gatvių atrodė tikra 
karė, kuomet policija norėjo 
suimti tūlą pasiutusį žmogų 
John Kelley. Jisai su ginklu 
rankoje užsibarikadavo mū
rinio namo atike ir iš ten 
atidarė ugnį į policiją. Du 
policistai Harry Dowell ir 
Harold Mossburger krito 
nuo jo šūvių. Policijai sun
ku buvo į jį šaudyt, nes tą 
namą, kuriame jisai užsiba
rikadavo, iš lauko dengė di
delių medžių šakos.

Kritus dviem policmanam 
buvo atgabentas kulkosvai
dis ir įkeltas Į namą po nu
meriu 612 Walnut st., tai 
yra skersai gatvę nuo to na
mo, kur buvo pasislėpęs pa
siutėlis. Kulkosvaidžiui pra
dėjus veikti, pasiutėlis tuo
jaus liovėsi šaudęs. Kuomet 
policija įėjo -Į jo kambarį, 
tai rodo jį gulintį skersai 
lovą jau nebegyvą. Jo kūnas 
buvo pervertas dvieju kul
kų. ‘

John Kelley čia buvo žino
mas, kaipo didžiausias reli
giškas fanatikas. Manoma, 
kad iš priežasties didelio ti
kėjimo jisai ir pasiuto.

Reporteris.

kreteriu: V. Sirvydas, 193

Toliau nutarta dalyvauti 
ir vakarėliuose, tai yra pa
rengti lietuvišką milžinišką 
korą, šokėjus, kurie pašoks 
ir padainuos liaudės dainų. 
Laiko vakarėliui duodama 
vieną valandą ir 25 mihutas. 
Paroda tesis 16 dienų, o da
lyvaujančių tautų yra per 
30. Tat reikės mažesnes tau
tas sugrupuoti vieną po ki
tai tuose vakarėliuose, nes 
jos negalės tinkamai ir uži
mančiai užpildyti savo daile 
nuskirtą laiką.

Pradžioje reikės apie 25 
porų lietuvių tautiškuose 
rūbuose, kurie atvaizdintų 
atvykimą emigrantų iš seno 
”krajaus". Parodos pabai
goje tos poros bus perstaty
tos kaipo tapusios jau ame
rikonais.

Kad išdirbus pilnutėlius 
planus lietuvių skyriui iš
rinkta sekančios komisijos: 
Vakarėlio—K. Karpiutė. P. 
Mačiulis, V. Sirvydas; Pa
rodos— K. Labanas, J. Vaš
kas, K. Karpiutė, Miliuniu- 
tė, J. Virby.

Sekr. V. Sirvydas.

MILLINOCKET, ME. 
Apie lietuvius peštukus.
Millinocket miestelis ma

žas ir lietuvių; rodos, mažai 
tėra, bet lietuvių vardas čia 
visiems yra žinomas. 'Nei 
vienos tautos peštukai nėra 
tokie narsus, kaip lietuviai.

Nesenai pas tūlą lietuvi 
B. buvo susirinkimas su tik
slu apkalbėti "munšaino” 
patobulinimą. Išsyk "mitin
gas” buvo ramus, kol nebu
vo ten nuvykęs Samsonas J. 
A. Kaip tik jis nuėjo, kilo 
peštynės. Samsonas norėjo 
parodyti savo sveikatą, bet 
buvo parblokštas. Pribuvęs 
dėdė su klėtka nuvežė jį į li- 
gonbutį, kur susiuvo jam 
Įlenkiąs ronas. Iš ligonbučio 
"permufino” Į kalėjimą.

6 d. birželio atsibuvo tų 
peštukų teismas. J. A. atras
tas kaltu ir nubaustas 54 do- 
leriais._„ Vasaros Gėlė.

Birželio 9 d. ant Walnut ir

jeigu komisija butų pasirū
pinusi, butą galėjus suruošti 
puikų programą ir atsilan
kiusieji butų dar geriau bu
vę užganėdinti

Pas—tis.

BROOKLYN, N. Y. 
Smagus išvažiavimas.

Birželio 12 d. LSS. 19 kp. 
turėjo išvažiavimą Inwood 
giraitėje, New Yorke. Vieta 
tenai gana puiki ir išvažia
vimas buvo gana linksmas ir 
smagus. Nors publikos buvo 
neperdaugiausia, bet atsi
lankiusieji gana smagiai lai
ką praleido tyrame ore be- 
žaisdami įvairius žaislus ir 
ii* šiaip draugiškai pasikal
bėdami. Reikia pasakyti, 
kad visuose žaidimuose da
lyvavo ir gerbiama rašytoja 
žemaitė ir ji matomai labai 
smagiai jautėsi šiame išva
žiavime.

Besiartinant vakarui, pas 
žaidžiančius po girią matėsi 
pavargimas ir gal noras val
gyti. Bet štai ponai Vyžai, 
kurie atvažiavo į girią kartu 
su gerbiama Žemaite, pui
riai pavaišino visus skaniais 
užkandžiais. Bevalgydami 
visi gyrė ponią Vvzienę kai-J 
po puikią ir širdingą šio iš
važiavimo gaspadinę. Bai
giant užkandžius, Vyžų ma- ; 
šos mergaitės puikiai pade
klamavo keletą deklamacijų 
ir.sudainavo porą angliškų 
dainelių. Pagalios gerbiama 
žemaitė papasakojo vieną 
trumpą vaizdelį, kuris gana 
užinteresavo klausytojus. 
Drg. K. Liutkus taipgi išta
rė keletą žodžių į susirinku
sius, primindamas gerbia
mos žemaitės atsisveikini
mą. Artinantis 9 valandai 
visi traukė nuo augštojo In- 
wood giraitės kalno. Visu 
;uo kalno taku girdėjosi lie
tuviškas klegesys, juokas, o 
tartais ir dainos. Nusileidus 
nuo kalno, vieni traukė link 
carų, kiti, kurie arti gyve

na, ėjo pėkšti, o kai kurie į 
automobilius — visi skubi
nosi namo.

Beje, reikia pažymėti, kad 
išvažiavime buvo apie 40 
ypatų, bet pačios LSS. 19 kp. 
draugų matėsi gana mažai. 
Tad gėda musų draugams 
ir draugėms, kad neatsilan
ko ant tokių išvažiavimų, o 
sėdi namieje, arba kitur kur 
bereikalingai praleidžia lai- 

(ką. Taigi, draugai, ateityje 
• nebūkite tokiais apsileidė
liais.

I Taip pat reikia pastebėti, 
[ kad ateityje per šitokius iš
važiavimus rengimo komisi
ja visuomet stengtųsi su
ruošti šiokj-tokį programą. TF ■ Š • v* V • •_

ROCHESTER, N. Y. 
Perdidelis tšaugštimmas.
"Sandaros” N r. 23 tilpo 

korespondencija iš Roches- 
terto, kurioje aprašoma P. 
Petronio išleistuvės Lietu
von.

Musų tautininkai, jei ką 
pradeda gerbti ir girti, tai ir 
saiką pameta. Kuomet skai
tai korespondento aprašo
mas Petronio išleistuves, tai 
taip atrodo, kad P. Petronis 
butų koks didvyris, apie ku
rį visas pasaulis žino. Ištik
to gi tas jų giriamas Petro
nis yra paprastas darbo vy
ras ir niekuo nėra pasi
žymėjęs. Visas jo pasižymė
jimas, kad jis buvo sekreto
rium vietinės Sandaros kuo
pos ir vienos pašalpinės 
iraugystės.

Kiek teko girdėti, tai Pet- 
-onis reikalavo po 2 doleriu 
už kiekvieną nuvežtą dešim
ti dolerių Lietuvon net nuo 
tų, kurie jam tas "garbin
gas” išleistuves surengė. 
Tau tas vienas faktas paro
do, kiek pas jį yra noro kam 
nors pasitarnauti. Ir tokiam 
"didvyriui” tautininkai atsi
sveikindami butų ir į rankas 
išbučiavę, bet sarmatinosi, 
nes išleistuvėse buvo keli pa
rapijonai.

Ar galima tad stebėtis, 
kad katalikai laižo* skver
nus kunigams, jeigu jau 
autininkai paprastą žmogė- 
į nebeišmano kaip garbinti!

Berniokas.

VVATERBURY, CONN. 
Kūmutės ir garniai, z 

Rodos "Keleivyje” jau bu
vo rašyta apie trumpasijo- 
nes lietuves ”yankes,” apie 
curias jau garniai suka. Aš 
gi norėčiau ši-tą parašyti 
apie lietuves kūmutes, gyve
nančias taip vadinamoj 
Town Plot miesto daly. Di
džiuma tų kūmučių daugiau 
niekuom neužsiima, kaip 
iktai liežiuvių tauškinimu. 

Vos tik spėjo iš ryto atsikel
ti, tai nei pančiakom neap- 
siavę, tuojaus renkasi i bū
rius. Kuomet susirenka 
koks tuzinas "vienminčių” 
tai tuojaus padaro "ofensy- 
vą” ant savo priešininkių. 
Tuomet gali išgirsti tokių 
žodžių, kokių sviete dar nesi 
girdėjęs. Tos gi, kurios ne
turi geros iškalbos ir negali 
liežuviais savo priešininkių 
atmušti, tai pakelia sijonus 
ir visai dykai parodo savo 
"turtą”.

Tiems kūmučių nesutiki
mams yra dvi svarbios prie
žastis: "munšainas" ir jauni 
kiai. Kurios moka geresnį 
"munšainą” padaryti, pas 
tas ateina ant burdo visi 
senberniai, iš kurių jos daro 
gana gerą biznį. Kitos gi 
iš pavydo stengiasi šitoms 
užkenkti ir tokiu budu išky
la susirėmimai. Priegtam 
nekurtos kūmutės turi vien
turtes dukteris, apie kurias 
daugiausia suka "švento 
tėvo” vaikai. Suprantama, 
buvo atsitikimų, kad apie 
tokių vienturčių stubas kar
tais pasirodo ir garnys. Tuo
met tai jau kūmučių liežu
viai trata visose stubose.

Reikia pasakyti, kad tos 
kūmutės nėra kokios-nors 
socialistės ar bedievės, bet 
tikros katalikės, kurios tan
kiai atlieka išpažintį. O jų 
dukrelės išauklėtos tikroj 
katalikiškoj doroj, nes yra 
baigusios parapijinę mo- 

. _ _ „ kyklą.
Kad ir per šį išvažiavimą, Kūmučių Piršlys.
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Pildomojo Komiteto atsaky
mas Lenkų Socialistų Su
sivienijimui Amerikoje.

Gegužės mėnesy LSS. Pil- 
domasai Komitetas gavo 
laišką nuo Lenkų Socialistų 
Susivienijimo sekretoriaus 
Zigmunto Piotrovskio. Len
kų Socialistų Susiv. Pildo
mojo Komiteto vardu Piot- 
rovskis mus kvietė dalyvau
ti jų organizacijos suvažia
vime. Beto, kartu su kvieti
mu mums atsiųsta ilgesnis 
pareiškimas 
Lenkija. Pareiškimą yra au
torizavęs Lenkų Soc. Susiv. 
Pildornasai Komitetas. Arti
miausis t o pareiškimo 
tikslas — stipriai šovinisti
ne Lenkijos Socialistų Par
tiją teisinti.

Kadangi Lenkų Socialistų 
Susivienijimo sekretorius 
nepasitenkino tik kalbamuo
ju pakvietimu, bet kartu 
prašė, kad mes pareikštume 
savo nuomonę apie tos orga
nizacijos Pildomojo Komite
to autorizuotąjį pareiškimą, 
kitais žodžiais Lenkijos So
cialistų Partiją—LSS. Pild. 
Komitetas savo posėdy, ge
gužės 24 d., 1921, nutarė tą 
prašymą patenkinti. LSS. 
Pildomojo Komiteto sekre
torius I^enkų Socialistų Su
sivienijimo sekretoriui Z. 
Piotrovskiui pasiuntė šitokį 
laišką—atsakymą:

Drg. Zygmunt Piotrovski, 
Lenkų Socialistų Susivieni
jimo Sekr.. 959-963 Milwau- 
kee avė., Chicago, III.

Drauge =— Tamstos laišką 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Pildomasis Komitetas 
gavo. Esame dėkingi.

Delei Tamstos kvietimo 
dalyvauti Lenkų Socialistų 
Susivienijimo suvažiavime 
ir pridėto ilgesnio pareiški
mo (Red Poland), kurį yra 
autorizavęs Tamstų organi
zacijos Pildornasai Komite
tas, mes turime pasakyti 
tiek:

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga visuomet darė ką galėjo, 
kad savo veikimą derinus su 
broliškų jai organizacijų 
veikimu. Tam jinai yra susi
rišus su Socialistų Partija 
Amerikoje. Savo veikimą 
norime derinti ir su Lenkt 
Socialistų Susivienijimo 
veikimu.

Draugai, vis dėlto, Tams
tų nusistatymas tuo tarpu 
mums yra neaiškus. Jį ypač 
temdo Tamstų organizaci
jos Pildomojo komiteto au
torizuotasai pareiškimas — 
Red Poland. Mes, supranta
ma, nuoširdžiai įvertiname 
draugų Lenkų kovas dėl sa
vo gimtojo krašto atvadavi
mo ir siekimosi to, ko visi 
mes siekiamės—Socializmo. 
Kas buvo kaizerizmas ir ca
rizmas, visi tai žinome. Ži
nome, nes ir mums, lietu
viams socialistams, prieš tą 
despotizmą teko kovoti. Ji
sai ir mus ir Jus, draugai, 
slėgė. Bet mes žinome ir tai, 
kad nuo kurio laiko Lenkų 
Socialistų Partijos (P.P.S.) 
elgėsis buvo toks, kurį joks 
savo klesos reikalus supran
tantis darbininkassocialis- 
tas užgirti negali. Bet Tam- : 
stų organizacijos Pildomojo 
Komiteto autorizuotasai pa
reiškimas visa tai ryžasi nu
baltinti. Juo norima užgin
čyti tai, kas visiems Lenkų 
socialistų judėjimą sekan
tiems žmonėms senai žino
ma. Socialistų organizacijai 
—šį kartą Lenkų Socialistų 
Susivienijimui— toks dar
bas yra ir bergždžias ir ne
garbingas.

Kalbėti apie visus Tamstų j neturime pamato. __ ,
organizacijos Pildomojo Ko-(vietoj gyvendami jie lengvai 
miteto pareiškime suminė-' susisiekia su P.P.S. žmonė- 
tuosius dalykus skaitome' mis ir todėl gali jų veikimą 
esant bereikalingu: apie tai sekti. Antra, iki šiol niekas 
nekartą jau buvo minėta A- dar neįrodė, kad Lietuvos 
merikos socialistų spaudoj, socialdemokratai butų užsi- 
Čia tenkinsimės tik tuo, bu- krėtę tos rųšies šovinizmu,

tent, koks yra Lenkų Sočia-'dinas, faktai kalba prieš P. 
listų Partijos nusistatymas ?. S., bet Jus, draugai, sako- 
▼ • . a__ __ •__ __ ’ A Lr«iz4 in Riivmat

Raudonoji

Lietuvos klausimu. —Kovo 
mėnesy, 1921 m., Lenkų So
cialistų Partijos (P.P.S.) 
vyriausis sekretorius M. 
Niedzialkovski pasiuntė lai
šką Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai Kviesta taip
jau bendrą akciją daryti. 
Delei šito kvietimo Lietuves 
Socialdemokratų Partijos 
Centr. Komitetas be kita 
pasakė:

„...Mums butų labai svar
bu išaiškinti, kokia yra pa
čios P. P. S. tikroji pozicija 
Lietuvos-Lenkijos santykių 
klausimu. Turime atvirai 
pasisakyti, kad P. P. S. nu
sistatyme Lietuvos klausi
mu ir išviso užsieninės poli
tikos srity mums dažnai ne
sisekdavo susekti tos demo
kratijos linijos, kuri skiria 
P. P. S. nuo Pilsudskio im
perialistinės politikos.

„Turime dar daugiau pa
sakyti. Kuomet iš P. P. S. 
pusės buvo keliama ir re
miama 'aidžiosios Lietuvos’ 
mintis, kaipo reale šiai die
nai politinė koncepcija, 
mums gana sunku buvo at
skirti, kuo galų gale skiria
si tuo klausimu P. P. S. nuo 
lenkųdvarininkii Lietuvo
je. Dar toliaus einant, mums 
visuomet dėjosi galvon, kac 
P.P.S. pasisakydama de 
Lietuvos santikių arba ir 
vystydama Lietuvoje savo 
veikimą, paprastai statyda
vo tautini klausimą prieša
ky klausimų Lietuvos darbi
ninkų reikalų. Jog ir suda
rymas tautinės socialistinės 
organizacijos Vilniuj (Pols- 
ka Partija Socialistyczna 
Litwy i Bialorusi) musų įsi
tikinimu neapsiėjo be aiš
kios ir gal būt sprendžiamos 
P. P. S. įtakos.

„Sekdami P.P.S. veikimą 
per abi Lenkų okupaciją 
mes matėme, kaip P.P.S. 
vpač politiniai-tautiniais 
klausimais beveik niekur 
neatsiskirdavo nuo okupan
tų valdžios ir noriai sėdavo 
savo sėklą tokion dirvon, 
kurią prieš tai nutrešdavo 
lenkų-nacionalistų ir reakci
ninkų darbas.

„Ypač daug mums pasakė 
apie P.P.S. Želigovskio 
avantiūra.

„Mes esame įsitikinę, kad 
ji buvo sugalvota ir vykdo
ma aiškiai P. P. S. jai prita
riant ir net remiant. Jog 
Želigovskio valdžioj dalyva
vo savo žmonės, kaip A. 
Žaštovtas. Jog iš tos impe
rialistu komedijos buvo no
rima padaryti ’vietos žmo
nių valdžią,’ palaikomą len
kų durtuvais ir markėmis iš 
Varšavos. Jog tiek kartų 
gavome iš P.P.S. žmonių ir 
Varšavoj ir Vilniuj aiškių 
pasakymų pripažinti ir pa- 
laiktyi tą valdžią, kiek kar
tų turėjome progos su jais 
susitikti. Aklas, be jokių sa- 
ygų Vilniaus seimo rėmi
mas taip pat buvo labai reik
šmingas.

„Musu įsitikinimu, visa 
Želigovskio avantiūra yra 
priemonė lenkų imperialistų 
siekimams vykdyti, ir ginti 
enkų-dvarininkų reikalus 
sietuvoje. Dalyvavimas to- 

. e avantiūroje reiškia norą 
atiduoti Lietuvos rytus dar
bininkų ir demokratijos rei- 
ialus į reakcijos rankas.”

Toks yra Lietuvos Sočiai- 1 
demokratų Partijos pareiš- i

K-**

te, kad apie ją buvusi „suda
ryta dvidešimto šimtmečio 
legenda’’ (A twentieth cen- 
tury legend has been creat- 
ed), kad „Lenkų Socialistų 
Partija buvo laisva nuo šo
vinizmo”!

Jums, draugai, rodosi, 
kad pacitavimas vienos ki- 
tos Lenkų Socialistų Parti
jos manifestų frazės patei
sina tos partijos darbus. 
Pakartojame: tai negarbin
ga.

Pagalios, Tamstų organi
zacijos Pildomojo komiteto 
autorizuotojo pareiškimo 
tonas yra toks, kuris verčia 
mus manyti, kad savo nusis
tatymu Jus mažai ar visai 
nesiskiriate nuo Lenkijos 
Socialistų Partijos (P.P.S.). 
Tokiam atvėy bendra akci
ja butų negalima, bent tuo 
tarpu.

Tad, turėdamas omeny 
tai, kas jau pasakyta, Lietu
vių Socialistų Sąjungos Pil- 
domasai Komitetas nutarė 
Tamstų organizacijos suva
žiavime nedalyvauti. Dėko
damas už Tamstų pakvieti
mą, jis tečiaus skaito reika
lingu dar kartą pareikšti: 
Amerikos lietuviai socialis
tai visa širdimi norėtų už- 
megsti artimesnių su drau
gais lenkais ryšių. Vis dėlto, 
pirma nei tie ryšiai bus už- 
megsti, mes turime arčiau 
pažinti vieni kitus. Turime 
išsiaiškinti.

Draugiškai
St Strazdas 

LSS. Pild. Komiteto sekr.
L. S. S. XI SUVAŽIAVIMAS. 
Pildornasai Komitetas ragina 
sąjungiečius rengtis prie jo.

į Pirmame savo posėdy, aty- 
džiai apsvarstęs musų organiza
cijos reikalus L.S.S. Pildoma- 
sai Komitetas nutarė šaukti vie
nuoliktąjį musų organizacijos 

i suvažiavimą. Suvažiavimo die
na dar nenužymėta. Tai bus 

. padaryta vėliau. Vis dėlto, jau 
žinoma, kad tas suvažiavimas 
įvyks sekamą žiemą. Pildornasai 
Komitetas savo tarimu tode 
ragina visus organizacijos na
rius rengtis prie suvažiavimo. 
Ragina ir tų kolonijų draugus, 
kur dar nėra atsteigta pakrikdy- 
tosios L. S. S. kuopos.

Reikalas labai svarbus, ir 
kiekvienas musų organizacijos 
narys bei simpatizuotojas tuo
jau privalo imtis darbo.

Tuo klausimu Pildomojo Ko
miteto tarimas yra sekamas: 

Delei L. S. S. XI suvažiavimo.
LSS. konstitucijos straipsnio 

VIII paragrafu 1 atsiremdamas 
L. S. S. Pildornasai Komitetas 
šiuo nutaria ir visų musų orga
nizacijos narių žiniai skelbia, 
kad Lietuvių Socialistų Sąjun
gos XI suvažiavimas turi įvykti 
sekamą žiemą.

Kartu jisai nutaria ir skelbia:
1. Nors tokiam suvažiavimui 

vietą yra nužymėjęs L. S. S. 
X-tas suvažiavimas ir visuotinis 
organizacijos * narių balsavimas 
užgyręs:

2. Nors L. S. S. Pildornasai 
<omitetas šitą tarimą didžiai 

gerbia, bet
Jeigu jau nužymėtoje vietoje 

delei kokių nors kliūčių toks su
važiavimas negalėtų įvykti—

LS.S. Pildornasai Komitetas, i 
pačių musų organizacijos narių : 
atsiklausęs, XI-tam suvažiavi- < 
inui vietą paskirs tenai, kur bus 
parankiau ir mažesnių išlaidu 
pasidarys. :

urnas apie tą partiją (P. P. I Keto, L. S. S. Pildornasai Ko-
t*'* \ 1__ - _ _ .2____ ___ i ■ 1 _ 1 ’ f* « v 4 n aS.), kurią Jus, draugai,- bal- (mitetas nutaria ir visų organi- 
tinate. Netikėti jais (Lietu-'/-arijos narių žiniai skelbia, kad 
vos socialdemokratais) mes

Viena,

L. S. S. kuopos dar neatgaivinta, 
kad tie draugai nieko nelaukda
mi atgaivintų jas ir taipjau 
ruoštųs prie busimojo musų or
ganizacijos suvažiavimo.

LSS. Pildornasai Komitetas. 
Chicago, III., geg. 24, 1921.

St. Strazdas 
LSS. Pild. Komiteto sekr.

LSS. Pildomojo Komiteto 
posėdis.

Pirmasai LSS. Pildomojo 
Komiteto posėdis įvyko gegužės 
24 dieną, 1921, Naujienų name. 
Posėdy dalyvauja dd. A žymon 
tas, J. Juknis, A. Kazlauskas ir 
St Strazdas. Neatvyko: P. Ma- 
lioris, J. Čeponis ir F. Kemėžie- 
nė.

Posėdžiui pirmininkauja d. A. 
žvmontas. Dienotvarkis paruoš
ta toks: a) Pild. Komiteto se- 
kretorio rinkimas, b) dėl L S. S. 
sekretoriaus-vertė j o rezignaci
jos, c) "antrasai Amerikos lietu
vių suvažiavimas,” d) atsaky
mas Lenkų Socialistų Susivieni
jimui, e) Lietuvos klausimu, f. i 
L. S. S. Iždo ir Namo Fondo rei
kalais, g) delei auką siuntimo 
Lietuvon, h) L. S. S. sekretorio- 
vertėjo algos klausimu, i) delei 
L. S. S. XI suvažiavimo.

1. LSS. Pildomojo Komiteto 
sekretorių nominuota ir kaip 
vienu balsu išrinkta St. Straz
das.

2. Skaitoma rezignacijos laiš
kas nuo L. S. S. sekretorio-ver- 
tėjo, drg. M. Jurgelionienės. 
Kadangi drg. sekretorius-verte- 
jas sakosi, jogei ji yra privers
ta rezignuoti dėl nesveikatos, tai 
Pildornasai Komitetas jos rezig
naciją ant vietos priima ir kar
tu reiškia padėkos už jos triūsą 
musų organizacijos naudai.

Kol musų organizacija suspės 
kitą sekretorių-vertėją išsirinkt, 
L. S. S. Pildornasai Komitetas 
skiria laikinį sekretorių-vertėją. 
Tokiu laikiniu sekretorium- 
vertėju nominuota dd. A. Lalis, 
P. Dubickas,* K. Liutkus ir J. S. 
Prusalaitis.

3. Skaitoma kvietinio laiškas 
nuo Lietuvos atstovo. Ameriko
je, p. J. Vileišio. Kviečia, kad 
Lietuvių Socialistų Sąjunga da
lyvautų "antrame Amerikos lie
tuvių suvažiavime,” Wash- 
ingtone. Artimiausis to suvažia
vimo tikslas—prašyti, kad Jung
tinių Valstijų-valdžia pripažin
tų Lietuvą nepriklausoma val
stybe, ir paskolos sukėlimo rei
kalais pasitarti.

St. Strazdas siūlo, kad L.S.S. 
tame suvažiavime nedalyvautų. 
Viena, šituo reikalu Pildornasai 
Komitetas turėtų pačių musų 
organizacijos narių atsiklausti. 
Antra, tame suvažiavime bus 
svarstoma ir tokie klausimai, 
kurie mums,' socialistams, tuo 
tarpu yra nesvarstytini: daly
vauti paskolos kėlimo darbe mu
sų organizacija, delei daugelio 
priežasčių, negali.

Siūlymas priimta. Ant vietos 
faruošta- atsakymas, kurį pasiųs 
’ild. Komiteto sekretorius Lie

tuvos Atstovybės Amerikoj ad
resu. (Tas atsakymas jau pa
siųstas ir išspausdintas "Nau
jienų” Nr. 123).

4. Skaitoma kvietimo laiškas 
iiuo Lenkų Socialistų Susivieni
jimo (Związek Socjalistovv Pols- 
cich) sekretoriaus, Z. Piotrovs
kio. Kviečia Lietuvių Socialstų 
Sąjungą dalyvauti tos organiza
cijos suvažiavime, Rochestery. 
Kartu su kvietimu atsiųsta il
gesnis Lenkų Socialistų Susiv. 
Pildomojo Komiteto pareiški
mas Red Poland, ir prašoma, 
kad "draugai lietuviai savo nuo-; 
monę pareikštų apie Lenkų So-1 
cialistų Partiją (P.PJS.).”

lymas ir laiškas priimta ir nu- m «• • 1 * • v •
tarta ji, išvertu, an^ų kaibon, Svarbiausi ūkininkavimo
pasiųsti kvietėjo sekretorio, Z.
Piotrovskio, vardu.

5. Pasitarus apie padėtį Lie
tuvoje ir savivaldybių rinkimo Dėsniai, nuo kurių pri- ūkio pelnas. Taigi darbo pa- 
kampaniją. st. Strazdas siūlo klauso pasekmingas ukinin- skirstymas ir jo sunaudoji- 
paskelbti tam tikrą raštą — ąt-. kavimas, yra tie patįs, nuo uias, darbininkų samdymas 
sišaukimą (Remkime savo kle- kurių priguli sėkmingas ir jiems atlyginimas, turi bu* 
w>8 draugus Lietuvoje) į musų kiekvieno biznio vedimas.11 i vedamas arba atliekamas 
organizacijos narius ir visus pa- Vienintelis skirtumas yra su didžiausiu rupestingumu. 
žangius Amerikos lietuvius dar- ’ *’ ■ ■ •
Surinkus. Siūlymas priimta. ' .j»

pagrindai.

i rupestingumu. 
pritaikymas jų praktikoje, Pirkimas ir pardavimas yra 
-Pamatinis dėsnys, nuo kurio kitu du labai svarbiu fakto-

6. L. s. S. iždo ir Namo Fon- priklauso pasisekimas kiek- riu ūkio vedimo žyilgsniu. 
lo reikalais pasitarus, bet netk-vienam užsiėmime, yra tas, Ūkininkas privalo žinoti 
•int reikalingų žinių nė apie mu- —gamybos iškaščiai turi vi- kiek, kokių įrankių arba 
»ų organizacijos iždo stovį, negi suomei būti mažesni už par- reikmenų jis turi plikti, iš 
Namo Fondo reikalus, J. Juknis duodamąją kainą. Tai yra kur pirkti ir ar jie yra jam 
<iulo, kad tuo reikalu Pildomojo aksioma kiekvienoje indust- būtinai reikalingi Kas svar- 
Komiteto rekretoris kreiptųsi į rijos šakoje. Tas dėsnys yra biausia, jis turi žinoti kiek 
L. S. S. administratorį-iždinin-ftaip,gerai žinomas kiekvie- kokių e produktų j'is mano 
\-ą ir gautų visas reikalingas in- nam’, jog jo platesnis disku- parduoti, kokioj rinkoj, ko- 
.ormacijas. Siūlymas priimta.

7. J. Juknis siūlo, kad esantys

būtinai reikalingi Kas svar-

ravimas nėra reikalingas. į kią kainą jis mano už juos 
Tarpe daugelio įvairių * “* iam apsimoka užgauti ir ar jam apsimoka už

Lietuvos Socialdemokratų Remi- ekonominių ir fizikinių fak- karną juos parduoti,
-no Fonde pinigai tuojau butų,torių, nuo kurių priklauso Ruanas turi būti taip pddo- 
jasiusti j Lietuva.* Pasiųsti So- j pasisekimas ūkininkavime, kad kiekviena darbo
•ialdemokratu nartiiai — savi- vra trys svarbiausi: tinka- yąlandą butų sunaudota,vra trys svarbiausi: tinka

mo pliano išdirbimas, išdirb
to pliano įvykdinimas ir lai
kymas užrašų. , . , , . - ..

Plianas:—Plianas yra pir- darbo ir energijos di-
mas svarbiausis faktorius džiausis atlyginimas turi 
kiekvienam užsiėmime, kie- apturėtas.
krienam darbe. Be jo pasi- Užrašai:— Kiekviena 
sekimas yra negalimas svarbiausia ūkio operacija, 
daiktas. Kiekvienas žmogus, kiekviena įplauka arba išhi-

-ialdemokratu partijai — savi- 
• aldybių kampanijai vesti. Nu
barta, kad Pild. Komiteto sekre- 
toris, tinkamai suformulavęs ta- 
imą, jo kopiją pasiųstų Liet, 

-soc. Deni. Rėmimo Fondo virši- 
įinkams.

8. St. Strazdas skaito drg.
-ekretorio-vertėjo įteiktą sąs
kaitą jai išpuolamos gauti iš L* 
S.S. iždo algos $525.00. Bet ka
dangi Pildornasai Komitetas dar _.............................. .
neturi visų jam reikalingų do- visupirmiausia jis turi 
kumentų, negi tikrų žinių, koks išdirbti tinkamą phaną ir 
yra musų organizacijos iždo sto
vis, tai skaitytoj is siūlo, kad 
rezignavusį drg. sekretorį-vertė- 
ią Pild. Komitetas paprašytų 
palaukti tol, kol Pildornasai Ko
mitetas gaus visas jam reikalin- 
ras žinias bei dokumentus. Siu- 

’ymas priimta.
9. Pasitarus delei busimojo 

musų organizacijos suvažiavi
mo, Pild. Komitetas nutaria, 
kad toks suvažiavimas turi 
Įvykti sekamą žiemą. Kartu nu
tarta, kad jeigu rastųsi kokių 
nors kliūčių rengiant suvažiavi
mą ten, kur yra nutaręs L. S. S. 
X-tasis suvažiavimas, tai Pildo- 
masai Komitetas ■— pačių orga
nizacijos narių atsiklausęs — 
sekamam suvažiavimui vietą 
nužymės ten, kur bus parankiau 
<r mažiau išlaidų pasidarys. Su- • 
važiavimo dienotvarkis nutarta 
skelbti visų organizacijos narių 
žiniai nevėliau, kaip už trijų 
mėnesių prieš suvažiavimą.

Kaip atrodo, šiais metais Pil
domojo ____
gan vaisingas, 
sai Komitetas tikisi, kad šiais-' 
metais pavyks atgaivinti vis:}1 
eilę pakrikdytųjų L. S. S. kuo-- 
pų, ir apie sekamą žiemą, kada 
ivyks vienuoliktasai musų orga
nizacijos suvažiavimas, kuopų ir^ 

feąyg&fo Tokios rįšies uldnjAa- 
Pildornasai 
pats, kiek galės, ir ragins pa
čius musų organizacijos nacius 
dirbti, dirbti ir dirbti.

St. Strazdas
LSS. Pild. Komiteto sekr.

r kiekvienas produktas par
duotas neštų jam pelną. Žo- 

• džiu, su kiek galima mažiau-

Užrašai:— Kiekviena

į. kuris mano tapti ūkininku, <įa turi būti užrašyta j kny- 
r tai yra nomuoti ar pirkti gas> ge užrašų jokiu budu

nėra galima pasakyti ar 
praeitų metų ūkis davė pel
ną ir kiek, arba atnešė nuos
tolių. Jeigu ūkis davė pelno, 
tai be užrašų ūkininkas ne

stengtis įvykdinti jį gyveni
mam Tam pliane turi rastis 
neatbūtinai sekami dalykai:____ ___________
kokios rųšies ūkį jis mėgsta; galį pasakyti iš kur •f-aą pel« 
kokius javus, vaisinius me---------- -•— ~ •
džius, arba gyvulius jis ma
no auginti; kaip jis mano 
sunaudoti užaugintus pro
duktus; kiek sunaudoti na
miniams reikalams ir kiek 
parduoti; kokiose rinkose 
jis mano kokius produktus 
brangiausia parduoti ir ko
kius reikmenis arba įran
kius pigiausia pirkti; kaip 
didelį ūki jis mano uždėti, 
kiek kapitalo įnešti ir kaip

jis turi žinoti kiek darbinin- neturi jokių rekordų ir ačiū 
kų. kokiam metų laike jam tam jįs negali prašalinti to 
reikės samdyti ir kiek tas blogo, žodžiu, ūkininkas, ne- 
jąm atsieis. Ūkio ryšis ir di- laikydamas jokių rekordų, 
durnas, darbas ir kapitalas nežino pabaigoje metų savo 
turi būti taip sutvarkytas ir ūkio stovio; jis nežino koks 
su viens antru sutaikinti, jei užsiėmimas buvo pelningas 
norima turėti gero pasiseki-Į arba pragaištingas praėjusį 
mo. Žemės išnaudojimas, ja- metą ir kas su jo bizniu gali

nas paeina: iš javų, grudų, 
gyvulių, pieno ar kokių kitų 
produktų pardavimo. Jis ne* 
gali pasakyti ar visas ūkis 
nešė pelną, ar tik kuri pavie- 
nė^aka, arba kurie javai ir 
kiek kuris iš jų. Galimas 
daiktas, kad Kurio javo au
ginimas visai menkai ųžsL 
mokėjo arba davė nuostolį 
kad kuris gyvulys netik kad 
neužsimokėjo už išlaikymą, 

• - - bet atnešė nuostolių, vienbk
ųžsĮėmimą vesti; ant galo ūkininkas to nežino, nes jis

jo Komiteto darbas bus Y? . -rujL. frinhp«in iran ateinantį metą;, jis
Reto Piidnm*Jlr skutimą tnobesių, iran- nežino kuri karve davė jam 

’ j kiai ir mašinos ir darbo spė- ■ daugiausia ir geresnės yer-
„ i kos turi būti atsakančiai tės pieno produktus, ir ačiū 

, pritaikinti prie ukimnkavi- tokiai nežinystei jis gali par- 
r i mo rųšies ir sistemos, jei no- duoti geriausią, pelningiau- 
Įrima išvengti nuostolių. Vi- šią karvę, o visai netikusią 
įsas ūkis privalo būti pada- pasilikti atnešimui jam dau- 
įlintas sumaningai į atskirus(giau nuostolių ateinantį me-

____ ______ - , 
sistema įvesta, kiek'vimas nėra ūkininkavimas, 

darbo valandų reikės sunau- bet darbo ir energijos eikvo- 
doti kiekvienam lauke ir dėl,jimas. Taigi sumaningas už- 
kokios rųšies javo iš anksto rašų vedimas ant ūkės yra 
aprokuota, jei norima vesti labai svarbus faktorius pa- 
ukį . sistematiškai ir prašą- sisekime, ir dėlto kiekvienas 
lipti bereikalingą darbo ir ūkininkas arba ūkio vedėjas 
energijos eikvojimą. Pana- privalo tą daryti. Tam tlks- 
šu iplianą turi išdirbt ir kiek-lui sunaudotas laikas užsi- 
vienas ūkininkas, nežiūrint moka šimteriopai, nes jis 

suvažiavimas savo ūkio didumo ir tikslo t parodo ūkininkui, kokie ja*
PRANEŠIMAS.

Lietuvių
Washingtone, laikytas 30 ir ūkininkavimo. Jeigu geras jai jam apsimoka augintu o 
31 dienomis gegužės, 1921 plianas buvo išdirbtas ukię kokie ne; kokie gyvuliai ne- 
m. nutarė, kad kiekvienos vedimui ir tvarkjnnui, tai (ša jam pelno, o kokie nuos- 
valstijos delegatai, sugrįžę ūkininkas žino ką ir kuomet i-,i- 
namo, pasirūpintų parinkti jis turės veikti,, kokį darbą 
reprezentaciją ir išgaut au- kuomet pradėti ir kaip ilgai 
denciją su savo valstijos se- dirbti, ir kiek laiko jis gali 
natoriais ir kongresmanais pašvęsti tam ar kitam daly- 
’eikale Lietuvos pripažint- kui. Jei tas yra žinoma, tai 
mo. ūkininkas ir jo darbininkai

Šiuomi pranešame, kad*turės nuolat užtektinai dar- 
tokia lietuvių audencija su J

tolių.
A. Dvylis,

Agronomijos Studentas.

EX-K AREI VIA MS.
Suvienytų Valstijų karei

viai arba jūreiviai, kurie pa-
bo ir lytingos dienos arba.flko šios šalies piliečiais bu-

,* , v* • 1 «•,1 t-. ’ 1 ___* 1 ___ __ — • 1 x --št. Strazdas siūlo, kad nuo da- pennsylvanijos senatoriais rasuoti rytmečiai bus tinka- (darni kariumenėje, bet nega* 
yvavimo Lenkų Socialistų Sus. greitu laiku atsibus. Toj au- niai išnaudojami. Be tinka- vo pilietystės popierų, gali 
u važiavime reikia susilaikyti. dencijoj bus reprezentantai mo pliano negali būti pasise- gauti jas pasiųsdami prašy-SI

Susilaikyti dėlto, kad: 1) tikra-
sai pačių kvietėjų nusistatymas ‘ Valstijos?" skaičiuje 25 įtek- įvykdinimas pliano 
tuo tarpu mums yra nežinomas < - ----- - - ---- ----- _

j nuo visos Pennsylvanijos kimo.

XI-to suvažiavimo dienotvarkių ir 2) kvietėjų autorizuotasai pa
bus paruoštas ir viešai paskelb- reiškimas — Red Poland —da
tas nevėliau, kaip už trijų mė- ro tokį įspūdį, kad jie mažai ar 
nešiu prieš suvažiavimą. {visiškai nesiskiria nuo stipriai

Tat visos Lietuvių Socialistų1 šovinistinės Polskos Partijos So- 
Sąjungos kuopos šiuomi yra ra- cialistycznos. Čia jau siūlytojas 
ginamos rengtis busimajam su- skaito tam tikrą ilgesnį laišką 
važiavimui. Gi tose kolonijose.'—atsakymą Lenkų Socialistų 
kur randasi musų draugų, bet Susivienijimui Amerikoje. Siu- Philadelphia, Pa.

mą j Bureau - of Naturaliza- 
tion, Washington, D. C.

{ Tūkstančiai tokių popierųmingų lietuvių Amerikos pi- Pliano išdirbimas yra vie- ( 
liečiu. Pasitikim, jog tokia nas. o jo gyvemman arba! 
audencija, ypač su Pennsyl* praktikoje įvykdinimas yra randahi Bureau^of Natūrali- 
vanijos senatoriais, padarys antikas dalykas. Tinkamas jo. zation, Washingtone.
daug naudos Lietuvos pri- išpildymas priklauso nuo Siunčiant prašymą reikia—,------ -- —Siunčiant prašymą reikią
pažinimo delei. ūkininko arba vedėjo paty- parašyti kokioj vietoj arba

miškas darbo jėgų sunaudo- stovykloj tapai piHe-
J. V. Grinius. jimas yra svarbiausia fakto- «u ir adresą, kur prisiųsti 

rius, nuo kurio priguli viso popieras. Z
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pranešimas ir negalėjo į vyk-

APSIVED1MAI

Čia jo ir paveikslas.

caro

Pajieskojimai

Dovana No. 2

siunčiame drauge

Reikalaukite dovanų sąrašo

Baltic Statės Bank 1739 Si. HalsM Sfr

Būdamas barbenu per daugybę me
tų aš esu surinkęs keletu tukinu ge
riausių inportuotų bntvų.

818 Washington avė., Du Bois, Pa.

“KANKLES”

Dar apie Pirm^ 
Gegužės Lietuvoj

F. Dainus
1223 Kentucky av., Sheboygan, Wis.

nepaisant tikybos ir tautos, 
■nu žinių suteiksiu laiškais, 
-aą duosiu kiekvienai.

Mike Biveinis
123J 4 Deųuindre StM Detroit, Mich.

Naujienų dovanos bus duodamos 
tiktai iki rugpjūčio 1 dienos, 1921 m.

padeklamuoti po- pic’u” Francijon atgal. 
’ l *iiš ”Social-

S1NNFEINAI UŽMUŠĖ 
568 VALDININKUS.
Oficialėmis Londono ži

niomis, nuo* 1920 metų iki 
šiol airių revoliucionieriai, 
sinnfeinai, nudėjo iš viso 
568 Anglijos valdininkus Ai
rijoj.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 35 metų. Ku
ri norėtų įsigyti gerų gyvenimų, ma
lonėkit atsišaaukti ir paveiksią pri
siųsti, kuri ant pareikalavimo sugra
žinsiu. (26)

Ilgai lauktos "KANKLĖS” vėl 
pradeda kankliuoti. Si metų kvmp. 
MIKAS PETRAUSKAS leidžia ne. 
tik šių metų ''kankles”, bet ir visų 
keturių praeitų metų bus naujai 
peržiūrėtos ir viena knyga-sųsiųvi- 
niu išleista. Dabar jų kaina 3 dol., 
o kaip tik apleis spaudų (už apie 
dviejų mėnesių) bus "Kanklių" 
kaina 6 dol. Siųsk tuojaus TRIS 
dol. šiuo antrašu:

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 16 iki 24 metų amžiaus. Aš esu 
26 metų vaikinas. Merginos, mylin
čios šeimyniška gyvenimą atsišaukit. 
su pirmu laišku prisiųsdamos ir savo 
paveikslų. Platesnes žinias suteik
siu laiškais.

Aš, Antosė Blažiutė. pajieškau sa
vo susiedų Jono ir Antano Mačiulių, 
paeina iš Kuturių kaimo. Jurbarko 
valsčiaus, Raseinių apskričio. Mel
džiu atsišaukti arba apie juos žinan 
tieji malonėkite pranešti nran apie jų 
padėtį ir sveikatų, nes aš turiu svar
bių žinių iš Lietuvos. Taip pat pa
jieškau ir kitų pažįstamų. (26) 

Misa Antosė Blažiutė
; 49 Ten Eyck St, Brookiyn, N. Y.

CUKRUS EINA VIS 
PIGYN.

P. L L.
847 Cambridge street.

E. Cambridge, Mass.

LDLD. CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI:

J. S. Prusalaitis, pirmininkas
943 Bank St., Waterbury, Conn.

J. M. Buchinsky. sekretorius
52 Glenwood avė., 

Binghamton, N. Y.
K. Liutkus, iždininkas 

Great Neck L. I-. N. Y.

palydovą pilietį
VYTAUTĄ ŠAUKIĄ

HARTFORDO LIETUVIŲ ATYDAL
Gerbiamieji broliai lietuviai, gyve

nantieji Hartforde ir apieiinkėj, jęi- 
gu kurie iš jūsų turite stubas ir no
rite jas malevoti iš vidaus arba ii 
lauko arba popieriuoti arba kokį 
karpenterskų darbų tunte, taipgi 
jeigu norite nuvarnišiuoti savo for- 
ničius arba sutaisyti, kreipkitės prie 
manęs. Aš tamstoms patarnausiu 
kuogeriausiai, nes tuose darbuose 
esu išsilavinęs ir padarau gerai ir 
pigiau negu kiti. Mano adresas: 

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

iki 25 metų, kun galėtų vartoti lenkų, 
rusų ir angių kalbas, ir kuri yra dir 
bus restaurantaose. Aš esu 26 metų 
vaikinas, buvęs kariumenėj karės lai
ku. Prisiųskit savo paveikslų, kurį 
pareikalavus sugrąžinsiu. (27)

W. D. K.
157 W. Canton st.. Boston. Mass.

lis kliube; jame buvo nori- nesiūs Amerikoje, dabar iš- 
ma suvaidinti /Pirmoji ge- važiuos tuo pačiu ”01ym- 
gužės,” L 
rą. eilių ir vaizdelį 
demokrato” “Kaip aš darbo 
gavau.” Tiek revoliucinio 
programo negalėjo pakelti 
Rokiškio žemė. NusUeisda- 
mas, p. komendantas leido 
vakarėly tik šokti, bet a. 
viršininkas neleido nė šoktu 
Geriau bus, kai nieko nebus. 
Darbininkų kliube milicija 
išsėdėjo iki suotemai. Taip 
liūdnai pasibaigė proletaria
to šventė Rokišky.

Caro laikais tolimųjų gu
bernijų gubernatoriai pap- 
rąstai būdavo labai gudrus 
žmonės. Lietuva ir tuo atvė- 
ju žada, rodos, sekti Rusijos 
pavyzdį. Lietuvos Kamčaat- 
ka-Rokiškis jau pasižymėjo 
savo administratorių gabu
mais. Jei dabar bus išaiškin
ta, kad Rokiškio apsk. virši
ninkas gerai perprato savo 
ir Seimo nario teises, tai jis 
gali padaryti didelę karjerą, 
tik turėtų tuojau išimti pa
tentą naujam savo išradi
mui. Be abejo Turkija, Per
sija, Vengrija, Rumunija ir 
visa eilė kitokių "demokra
tinių” respublikų tuojau pa
norės pasinaudoti jo nepap
rastai laiminga mintim.

Už tai tur būt ir musų mi- 
nisteriai mėgsta Rokiški, 
nes Sekminėm lankė Lietu
vos Kamčatką p. Skipitis ir 
p. Grinius. PiL

Šiomis dienomis Federal 
Sugar Refining Co., viena 
didžiausiu cukraus refineri- 
jų. paskelbė, kad ji numuša 
cukraus kainą iki penkių ir 
pusės centų. Tokia žema 
kaina ant cukraus buvo tik
tai 5 metai atgal Cukrus 
pinga dėlto, kad jo labai 
daug užderėjo šįmet. Ant 
Kubos cukraus esą tiek 
daug, kad jį tenai siūlo po 
pusantro eento svarui, ir tai 
niekas nenori pirkti, nes vi
si laukia da daugiau jį at
pigsiant.

Kauno jrub., Grinkiškio par., Vaitie
kūnų sodos; jau trečias metas kaip 
nežinau kur jis gyvena, paskutinį lai
šką gavau iš Omaha. Nebraska. jis 
tada važiavo i kitų miestų. Kas žinot 
apie jį ką nors, malonėkit pranešti 
už ką busiu labai dėkingas, arba pats 
lai atsišaukia. (27)

BAGAŽO REIKALAIS IR SU 
TAX” KVITŲ NEW YORKE.
KAS NORIT TURĖTI RAMIA, GERA IR LINKSMA KE
LIONE J TĖVYNĘ LIETUVA,, TAS TUOJ UžSISAKY- 
KIT SAU VIETĄ.
Užsisakydami vietą ir klausdami informacijų, prisius kitę 
mums iškirpę šį paskelbimą.
UŽSAKYMUS SU PINIGAIS SIŲSKIT ŠIUO ADRESU:

Kad musų keleiviai butų 
kuogeriausiai aprūpinti 
kelionėje, kad jie gautų 
tinkamą ir draugišką pa
tarnavimą muitinėse ir

SU PYPKE SULAIKĖ 
TRIS BANDITUS.

Netoli Concordo. už Bos
tono. Dolicija anądien vijosi 
vieškeliu tris banditus, ku
rie bėgo isisėdę i svetimą 
automobilių. Priešaky pasi
taikė tūlas Keefe, kuris ėjo 
sau keliu pypkę rūkydamas. 
Pamatęs, kad vienas auto
mobilius prieš ji atbėga, o 
kitas vejasi. Keefe atsistojo 
vidury kelio, atkišo savo 
nvpkės cibuka, ir sušuko: 
"Sustokit, nes šausiu F Ban
ditai sulaikė automobilių ir 
iššokę norėjo bėgti pėsti, bet 
tuo tarpu pribuvo policija ir 
visus banditus suėmė.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
A.Š esu 36 metų amžiaus, iš prigi
mimo hetuvys. Aš norėčiau gauti 
iačių tarpe 25 ir 40 metų amžiaus, 

Plates- 
Atsaky- 

(27)

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

A. Bal
P. O. Box 197. Kenosha, Wis.

Kaip vyko pirmoji gegužės 
Rokiškyje.

Jeigu kur kitur Lietuvoje 
gegužės pirmą dieną buvo 
manifestacijas, mitingai, 
areštai, mušimai, Žvalgybos 
ir milicijos paradai, tai Ro
kišky galima sakyt nieko 
nebuvo. Rokiškio guberna
toriai laikosi senai pritirtos 
politikos: geriausia bus, kai 
nieko nebus. Ir ”storojosi” 
kiek galėdami.

Prof. darbininkų sąjun
gos valdyba, gerai žinoda
ma, kad Rokiškio načalstva 
pratusi yra ”nepuščat” 
daug ir nereikalavo. Ji tik 
išausto padavė a. viršinin
kui pareiškimą, kad gegu
žės 1 dieną darbininkų kliu
be bus mitingas, kuriame 
darys pranešimą Seimo na
rys St. Kairys. Berods aiš
ku. Bet Rokiškio gubernato
riam ir tas buvo neaišku. O 
kas dar be Kairio kalbės? O 
kaip ilgai tęsis mitingas? O 
kur jis bus? (Apie tai buvo 
jiareiškime parašyta juoda 
ant balto). Delko paduotas 
pareiškimas, ne prašymas? 
Valdyba, kaip mokėdama ir 
tuos abejojimus sklaidė, bet 
neišsklaidė. Vietos karo ko
mendantas galų gale jau ge
gužės pirmą dieną atsakė, 
kad jis dėl neišpildytų for
malumų mitingo neįeisiąs. 
Faktinai, vadinasi, neleido 
daryti pranešimo Seimo na
riui nes jam žodžiais buvo 
paaiškinta, kad mitinge kal
bės tik St. Kairys.

Kai sąjungos valdyba nie
ko nelaimėjo, tuomet St. 
Kairys padarė ap. viršinin
kui pareiškimą savo vardu, 
kad jis darys Darbininkų 
Kliube pranešimą, žodžiu 
apie tai pranešė ir karo ko
mendantui ir gavo jo sutiki
mą, kad jis nėra pranešimui 
priešingas. Bet ap. viršinin
kas ir čia nepasidavė. Kai
riui jis nieko neatsakė, bet 
milicijos vadui jau vakarik- 
ščiai davė slaptą įsakymą, 
kuriame be ko kito buvo pa
sakyta:

”Be to yra žinių, kad ryt 
atvyks St Seimo narys (iš 
valdybos pranešimo jis žino
jo kas. PiL), kuris mano su
ruošti mitingą,—tai jo ne
leisti (suprask mitingo) ir 
kalbėti netrukdyti, o susi
rinkusią apie jį minią žmo
nių išskirstyti.”

To įsakymo a. viršinin
kas nepakeitė ir po paduoto 
St Kairio pareiškimo. Ir to
dėl, kaip tik Kairys po pa
maldų prie bažnyčios išsi
žiojo kviesti darbininkus sa
vo pranešiman, kaip bema
tant išaugo prieš jį milicijos 
vadas ir muru sustojo tarp 
jo ir "minios.” Sustojo ir pa
sakė, kad kalbėti jis netruk
dysiąs, bet minią turįs įsa
kymą išblaškyti. Netik iš- 
blaškyti rinkoje, bet ir ne
leisti kliube, kur jau 12 vai. 
įsisėdo milicija ir nuo 1 va
landos nieko nebeleido.

Seimo nariui teko su mili
cijos vadu vėl eiti pas ko
mendantą ir jo klausti, ar 
teisingai a. viršininkas su
pranta Lietuvos konstituci
ją ir Seimo nario teises. Ko
mendantas atsisakė spręsti rūmo. Kiekvienas kambarė- 
apie viršininko įsakymo tei-jlis kietai užsisuka ant gvin- 
sėtumą, atsisakė bent ką da- tų ir pati skrynia bus užda
ryti, kad susidariusią padėti ryta nedegamo j spintoj lai- 
bent kurion pusėn išaiškinti, vo apačioje. Nežiūrint ši- 
dėdamas šiuo atsitikimu vi- tokios apsaugos, vis dėlto, 
są valią p. viršininkui. Taip manoma, kad dalis radiumo’

RAMUMĄ DABOJA 
KAIP KARALIŲ.

New Yorke daroma di
džiausio atsargumo, kad ap
saugojus nedidelę raudon
medžio skrynelę, kuri 25 
birželio bus išsiųsta garlai
viu "Olympic?” i Angliją, o 
iš tenai į Francuziją. Tarp 
130 svarų medžio, švino ir 
plieno, toj skrynioj randasi 
pupos didumo šmotelis ra
diumo, kurį Amerikos mo
teris įteikė frąncuzų moks
lininkei, madamai Curie.

Skrynia padaryta iš rau
donojo medžio, o jos vidury 
įtasyti keli nedideli plienu 
ar^esti švino kambarėliai. 
Kiekvienam kambarėly yra 
įdėta mažutė dūdelė su ra
diumo druskomis, švino sie
nos kiekvieno kambarėlio 
turi pusantro colio storumo, 
o plieno apvada—colio sto-

Gavusi žinių apie Žvalgy
bos areštus ir mušinus, ku
rie įvyko dėl 1-mosios gegu
žės Mariampolėj, Kalvarijoj 
ir kitose vietose, Seimo s.-d. 
frakcija netrukus pasiuntė 
dr. Požėlą ir Plečkaitį Ma- 
riampolėn ištirtiųvykių.

Draugam teko atlankyti 
kalėjime suimtuosius ir ap
klausti nukentėjusius. Ka
lėjime tuo metu beliko tik 
keletą žmonių, visi kiti jau 
buvo išvežti Kaunan Žval
gybos žinion.

Kaune sėdinčius aplankė 
dr. Požėla ir Venclauskis. Iš 
tų žinių, kiurių teko surink
ti, matyti kad kalbų butą ne 
tuščių. Ypač Mariampolėje 
ir Kalvarijoje Žvalgyba pa
sižymėjo. Kaip ir Utėnos at
sitikimuose, Mariampolėj ir 
Kalvarijoj butą lazdų, šom- 
polų, kumščių ir kitų 
laikų gražybių. Dėl tų įvy
kių Seimo s.-d. frakcija' įne
šė skubotą interpeliaciją 
Krašto Apsaugos ministe-

• • 1 nuu
("Sociademokratas.”)

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų į Lietuvą nusiųstu 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su manim negai lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su pa
rašais priėmėjų pinigų.

Laivakoršhj agentūra j Lie
poją, Hamburgu ir visur.

Pasai kelionei į Lietuva. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus-siųskite per pašto 

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

P. MIKOLAINIS.
53 Hudson Avė. Brookiyn N. Y.

Prie kiekvienos britvos aš esu 
pritaikęs minkštą geriausio išdirbimo 
pustų. Kaina britvos ir pusto, abu
du kartu imant, 5 dol. Bet galima 

įpirkti ir atskirai: britva 3 dol., pus- 
' tas 82. Turėdami vienų iš mano britvu 
; ir pustų, galėsite kad ir kiečiausių 
barzdą nuskusti be jokio skausmo. 
Visos britvos yra gvarantuotos. Pas 
mane taip-pat galima pirkt visokios 
rųšies žirklaičių ir plaukams kirpta 

I mašinaičių, apie kurių kainą klaus- 
i kitę laiškais. Pinigus ir laiškus 
siųskite šiuo adresu: . (25)

L. PAULAUSKAS
Bos 9. Princenton Depot, Maaa.

PaiicšHu savo draugų Broniaus 
Liutkevičiaus., Rozalimo par. (sykiu 
buvo Rusijoj, Ekaterinoslavo red., 
Petrovskam aavodie). 2 Kastanto šid- 
Husko Tverti par., 3 Kaz. Pociaus. 
Rietavo par., 4 Antano Praniaus 
Barstyčių par., 5 Silvestro Songailos 
Naujamiesčio par., < 1907 m. išėjo Į 
S. V. kariumenę, nuo to laiko nežinau 
kur būna), ft ir 7 Jono ir Kazimiero 
Jankevičių (Jankų) Šeduvos par., ir 
miesto, visi Kauno red. Jie patįs arba 
l as apie juos žino malonėkit pranešti 
šiuo antrašu: (26)

ANTANAS J. GN1Ž1NCKAŠ ; 
P. O. Box 502, Johnston City, III.

M. Poška
1737 E. Reynoids st.,

JIS IŠKELIAUS SU MU
SŲ KELEIVIAIS PA
BAIGOJ LIEPOS (AR 
PRADŽIOJE RUGPIU
ČIO). VISI KELEIVIAI 
BUS APRŪPINTI SU 
PASPORTŲ, VIZŲ IR 
IŠGAVIMU ’TNCOME

I

M
Bl

Springfiėld, III.
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JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
< ' Lietuvos Respublikos
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NUO 1905 METŲ REVOLIUCIJOS IKI iį

ŠIŲ DIENŲ, SU SPALVUOTU ’ ■ ’

X- ŽEMLAPIU.
šitoj knygoj telpa visi faktai ir doku- <

►'

mentai, kurie parodo, kas ir kaip kovojo 
už Lietuvos paliuosavimą iš po caro val
džios, kas tą valdžią sugriovė, kas paskui 
rorėjo prijungti Lietuvą prie Vokietijos,

r ►

) ‘ 1

’ 4

’ 4

kas norėjo uždėti ant Lietuvos vokiškąjį 
karalių, ir kodėl visi tie pienai nenusisekė. 
Toliaus veikalas parodo, kaip buvo ap
skelbta Lietuvos Respublika, kaip buvo 
šaukiamas Steigiamas Seimas, kaip Lietu
va kariavo su bolševikais, kaip ji su jais 
susitaikė; paskui, kaip ant Lietuvos už- . 
puolė lenkai ir karė su jais.

> ' '

_ I

4 «RAŽUS SPALVUOTAS ŽEMLAPIS, 
kuris parodo šiandieninius Lietuvos Ru-

■r bežius sutartimi su Rusais, Latviais ir
’ 4 ’ kitais kaimynais. Vienas tik žemlapis. ► '•

4
l>erkant atskirai, vertas dolerio. k'.

X jL *. Kaina $1.00. ► 1

► ’ '

Jeigu norėtumėt gaut tą knygą
' ! apdarytą audimu, kaina.............  $1.50.
‘ 4 ’ Pinigus galite siųsti popierinį dolerį 

laiške. Tik aiškiai užrašyk savo adresą •

X atgal.
M r • ,

' 4 ’ 
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KORESPONDENCIJOS

LĮ.S.MAIL

m Piano O*. 
Aoston, MATO.

Neduok kūdikiui paten
tuotų gyduolių. Jeigu būti
nai nori jas vartoti, tai imk 
pats arba duok šuniui, o kū
diki tegul prižiūri gydyto
jas.

10 miiratų eit iki dideliam 
pasrtavatiti. Geri kaimynai. Tiesus susisiekimas tarpe

NEW YOBKO IR 
HAMBURGO

I*araakiansia\<4iM>ė rusams ir 
lietuviams. Dideli dvieju šriubų 
laivai.

MINNCKAHDA Birželio 38 
MANCHURIJALiepos 14 
MONGOLIO Liepos 28

Suv. Valstijų sveikatas 
biuras apskaito, jog šioj ša
lyj yra apie 500 laisvų rau- 
puočių ir jų skaičius diena iš 
dienos vis eina didyn. Val
džia steigia raupuočiams fe- 
derali narna.

Nevada paskutinė iš visų 
šios šalies valstijų priėmė 
Įstatymą bendrai dirbti su 
Suv. Valstijų viešos sveika
tos biuru kovoje su lyties li
goms.

Lyties ligos kartais gau
namos visai nekaltai. Jeigu 
jos būna gero daktaro pik
liai gydomos, tai beveik vi
suomet būna prašalintos. 
Patentuotos gyduolės,' pirk
tos be daktaro patarimo, 
kartais gali daugiau užken
kti, negu Dagelbėti Gydaii- 
ties lytiškas ligas taip-pat 
reikia saugotis šundaktarių.

Skylės gatvėse -yra pavo
jingos. Tas pats ir su kapi
nių skylėmis. Reikalauk, 
kad jos butų tuojaus užtai
sytos.

Suvienytu Valstijų viešos 
sveikatos ligonbučiuose bus 
rodomi ligoniams krutanti 
paveikslai apie pasekmes 
kaulu džiovos gydymo su 
pagelba saulės. Ligoniai aiš
kiai pamatys, kad gydyma
sis tyru oru yra būtinai rei
kalingas.

Trumpiausias saaUriumta su Centrą line Europa.
8. S. "Mmmt CarroU” (naujas) Birželio 
K 8. "Momit Citatai* (naujas) Uep« 7

PARSIDUODA FARMA
32 akeriai žemės, gera devjuiių rui

mų stabą, didelė baraė dei 12 karvių, 
6 vištir.inkai dėl 1006 vištų, 7 kiauli
ninkai dėl 100 kiaulių, 6 karvės, 2 
buliai, 1 arklys, 3 kiaulės, 100 vištų, 
1 automobilius (trakas), didelis 'so
das, kuriame yra 42 obelis, viskas 
užsėta, {nešti reikia $3500. Galima 
mainyti ant stubos mieste. Tik 10 
minuta nuo stoties. Rašykit ar va
žiuokit.

P. REMfclKlS
31 Willmlngt<m Roafl,

i American Line Į;

Levo nago Įdrėskimas yra 
taip pavojingas, kaip ir jo 
Įkandimas, nes jo nagai ne
švarus, visuomet po jais 
randasi supuvusios mėsos. 
Tas nats ir su musėmis, nes 
ir jos niekuomet nenusi- 
šluosto kojų.

WESTV1LLE, 1LL. 
šis-tas iš lietuviu gyvenimo.

Daug kas yra pabrėžti 
apie musų koloniją, kurioje 
gyvena pusėtinas būrelis lie; 
tuvių darbininkų, dirbančių 
Įvairiose pramonės šakose ir 
anglių kasyklose. Darbai 
anglių kasykloje pastaruoju

INTO) MKRKfiN IMSI
tart

MOTINŲ N

| reikšmė visos Žinijos, Kitaip i U HAMBURGO 
' sakant, filosofija yra 
las apie kitus mokslus. DANCIGĄ Ht VAR&AVĄ 

I....  * ■........... I Nakais laivais

FARMOS! ®* • ****»*NZM4 L'Maryti kambariai moterim* ir iri-

PARSIDUODA FARMA.
30 akrų farmn. parsiduoda labai 

pigiai, apie >2 akrų žemės apdirbi
mui, likusioji ganyklos ir miškas, 
puiki 6 ruimų stabu, barni, višlinln- 
kai, viskas geriausioj tvarkoj, kele
tas vaisinių medžių, labai patogi 
vieta laikyt vištas, tik 2Ss mylių 
nuo miestelio, 4 mylios nuo didelio 
miesto, - * - 
ežerui . _ _ _
Kaina greitai parduodant tik $1,506, 
įmokant $1060 arba už $1400 viską 
ant syk užmokant. Laiškus rašykit 
tik angliškai. (25)

WE!SLER*S FARM AGENCV 
•11 Setiool St.. Danieisob. Conn.

- - — • » ■■
I .ai vai "HANSĄ*4 (Ea-Deutsch. 
landi, "RAYERN” (naujas) ir 
*WUERTTEMBERG” v naujas) 

pradės plaukiat Birželyje.

užmanymą neprigul- 
mmgos parapijos klebono 
tapo atvaizdinta komedija 
"Piršlybos,” kuri pavyko 
sulošti gana gerai. Aktorių- 
mėgėjų tarpe yra keletas ta
lentuotų, kaip tai: Petronė
lė Klebutė, J. Koncevičius, 
P. Sabeckiutė, P. Karbaus
kas, S. Kuncevičiutė, 0. Ra- 
gaitukė, H. Ruduliutė, D. 
Varnagiutė, J. Sabeckis ir 
keli kiti.

Kaip visose didesnėse lie
tuvių kolonijose, taip ir pas 
mumis randasi vienybės ar
dytojų šaika, susispietusi 
apie romišką bažnyčią, ku
rioje klebonauja kriaučius 
Brigmonas. Prie jo parapi
jos priklauso apie tuzinas 
■vyčių ir apie kita tiek tam
sių bobučių. Apie prakilnų 
bei progresyvi veikimą jų 
tarpe negali būt nei kalbas.

Laikraščiuose jau plačiai 
rašyta apie tragediją Ado
maičių šeimynoj, kuri Įvyko 
pereitą žiemą. Visi padores
ni žmonės apgailestavo tokĮ 
Įvyki, bet romiškieji klerika
lai tik pasidžiaugė iš to. 
Štai kaip ”Draugas” aprašė 
tą atsitikimą:

”Buvo šitaip. Laisvoji mo
teris laisvai gyveno jau su 
trečiu vyru. Prie to dar lai
kė ir laisvą ’burdingierĮ,’ 
kuris iš kiekvienos savo pė
dės ir jai dalį skirdavo. Vie
ną kartą pareikalavo ’bur- 
dingieris,’ kad šeimininkė 
atiduotų jam tuos pinigus. 
Šeimininkė atsisakė. Tad 
’burdingieris’ paėmė šautu
vą ir peršovė ją, sykių ir jos 
’vyrą.’ Po to porą šūvių su
varė sau galvon ir krito ant 
vietos.”

Tai šitaip pasidžiaugė iš 
to nelaimingo atsitikimo ro
miškų klerikalų ”Draugas”. 
O vietos kriaučius Brigmo
nas atsisakė Adomaitienę 

s laidoti, sakydamas, kad ji 
tik ant "laisnių", t. y. be ba
žnytinio šliubo gyvenusi. 
Kuomet ligonbutyje pasimi
rė ir A. Adomaitis, tai velio
nio draugai vėl per telefoną 
kreipėsi prie Brigmono su 
paklausimu a r apsiims 
laidoti. Brigmonas atsakė, 
kad apsiims, nes Adomaitis 
buvęs geras katalikas.

Tai matot, kokia pas ro
miškus kunigus logika. Ado
maitienės nelaidojo, nes ji 
tik ant "laisnių" su vyru gy
venusi, o jos vyrą Adomaitį 
jau sutinka laidoti. Juk jei
gu Adomaitienė gyveno su 
Adomaičiu tik ant "laisnių”, 
tai ant tų pačių ’laisnių" 
gyveno ir Adomaitis su A- 
domaitiene.

Nors ir apsiėmė, bet laido
ti Adomaičio jisai negavo. 
Abudu Adomaičiu palaidojo 
neprigulmingos parapijos 
kunigas ant tautiškų kapi
nių.

Tūla romiškos parapijos 
davatka, matomai kunigo Į- 
mokinta, atėjo pas velionės

Įa Ruimai su 2. 4, ir (i lovom ant šių visų garlaivių. Spo- |9 cialiai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui U 
fu ruimai ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas pat v arky 

mas trečias klesos pnaažieriaats.
Reikale rašykit bite vienam mimų A r rot ui arba . 

MOABNAY, • NEW YORK CITY."“"

RED BLUFF, CAL1F. ! 
iMs-ias apie Californijos 

valstiją.
Retkarčiais lietuvių laik

raščiuose matosi žinučių iš 
Californijos. Aš, kaipo svie
to perėjūnas, esu išvažinė
jęs skersai ir išilgai Suvie
nytas Valstijas, norėčiau 
supažindinti "Keleivio”. 
skaitytojus su Californijos. 
valstija.

Californija turbut dai- • 
liausiai yra gamtos papuoš
tas žemės kraštas visame; 
pasaulyje. Galima sakyti, ( 
tai yra žemiškas daHgus.

Apie 60 mylių į šiaurius 
nuo Red Bluft, Shasta pa-,; 
viete, randasi kalnas, kuris ; 
vadinasi Lassen Peak. .Jis p 
turi 10,577 pėdas augščio. laiku labai sumažėjo, dirba- 
Ant viršukalnio yra didelė ma vos tik po 2-3 dienas są- 
skylė, kuri veda į žemės geb i vaitėje.
mes. Lietuvos kunigėliai,; Nepaisant bedarbės dalis 
]>amatę tą skylę, sakytų, lietuvių jaunimo juda-kru- 
kad tai pragaro vartai ir to- ta, lavinasi. Birželio mėnesy 
ji skylė veda į peklos gel- per 
mes. Bet tai nėra pekla, o 
tik ugniakalnis arba vulka
nas, kuris yra užgesęs. Pas
kutiniu kartu jis iššavė lavą: 
1914 metais.

Tuojaus už Californijos į 
pietus prasideda Mexikos 
žemė. Tenais, Ramiojo van
denyno pakraščiu, yra dau- 
giaus vulkanų.

Užvis gražiausia gamtos 
papuošta žemė yra pavie
tuose Calaveras ir Maripor 
sa. Čia auga storiausi rau
donieji medžiai. Yra me
džių po 80 pėdų apėmime. 
Rytinių valstijų gyvento
jams tankiai tenka matyti 
tuos medžius krutamuose 
paveiksluose. Tai yra nepa
prasto gražumo medžiai.

Californija yra turtinga 
augštais kalnais, lygiais klo
niais, dideliais 'ežerais ir 
upėmis. Čia yra augščiau- 
sias kalnas Suvienytose 
Valstijose, kuris vadinasi 
Mt. Whitney. Jis turi 14502 
pėdas augščio. Ant jo vir
šūnės stovi sniegas per visą 
vasarą. Beto yra ir daugiau 
augstų kalnų, kurie turi 
apie po 14,000 pėdų.

Visu šiaurės kraštu, išil
gai Californija, eina augšti 
kalnai ir girios. Tose augš- 
tumose būna žiema. Nuo 
tų kalnų į pietus, visu Ra
maus vandenyno -pakraščiu, 
visai nebūna žiemos. Čia 
žiemos laiku žydi gėlės, au
ga visoki vaisiai. Oleandro- 
mis ir painiomis apaugę visi 
grioviai palei kelius. T

Iš Californijos didmiesčių 
San Francisco turi 508,410 
gyventojų. Miestas yra la
bai dailios išžiuros, iš trijų 
šonų apsuptas vandeniu. 
San Francisco atrodo nau
jas miestas, nesenai atbuda- 
votas. 1906 metais buvo že
mės drebėjimo išgriautas ir 
išdegintas. Išviso buvo su
naikinta 460 blokų. Kitas 
didmiestis Los Angeles guli 
475 mylios i pietus nuo San 
Francisco. Jis turi 575,480 
gyventojų. Važiuojant iš 
San Francisco gelžkeliu į 
Los Angeles, matosi labai 
puikios lygumos, dailios 
ūkės, vynuogių laukai. Nuo 
Los Angeles jau prasideda 
sodnai Grandžių. Los Ange
les miestas ir priemiesčiai 
tai yra dangaus karalystė 
milionieriams, kurie žiemos 
laike atvažiuoja į čia Jš 
šiaurinių valstijų. Čia gėlės 
neperstoja žydėje per išti
sus metus.

Bet... "kaip danguj, taip 
ir ant žemės." Turčiams čia 
dangus, o darbininkams tas 
pats vargas, kaip ir kitose 
valstijose. Darbininkus čia 
dar labiau išnaudoja, negu 
rytinėse valstijose. Califor- 
nijoj nėra fabrikų, kaip ry
tinėse valstijose, darbai 
daugiausia ant ūkių, girio
se ir mažuose. Darbinin
kams už tą patį darbą kito-

Daugelis - žmonių mano, 
i jogei sveikatos užlaikymas 

'Į neužsimoka. Iš tokių žmo
nių dauginusia pasinaudoja 
gydytojai ir duobkasiai.

Reakcįjri AtnkyML
Apleistam Kunigaikščiui 

ir Išradėjui. — Tamstos 
"Gimną Pasaulio Valstijos” 
gavome, tečiaus sunaudoti 
jo negalime, o juo labiau ne* 
galime patalpint jį "visuose 
pasaulio laikraščiuose.”

P. D. — tr tamsta, ir tam* 
stos draugas turite, klaidin
gą supratimą apie filosofiją* 
Kad būti kalbų žinovu, tai 
reikia mokytis filologijos, o 
ne filosofijos. Ambasado
riams filosofija taip pat ne
būtinai reikalinga. Suglau
dus, filosofija yra mokslas 
apie apsireiškimus, aiškini
mas daiktų atsiradimo prie
žasties. Pats žodis "filosofi
ja” rviškia: meilė išminties. 
Ji neturi aiškių ribų, kaip 
kiti mokslai, bet apima visus 
mokslus, lygina juos ir daro 
iš to išvadas. Taigi filosofija 
yra tam tikras Įrankis arba 
būdas, kurio pagalba nusta
toma organinis vienumas ir

se valstijose daugiau apmo
ka, negu Califomijoj.

Californija apgyventa vi
sokiom tautom, kokios tik 
randasi ant žemės kamuo
lio. Iš ateivių, daugiausia 
yra aziatų, kaip tai japonų, 
kinų ir indusų. Darbininkai 
mažiau organizuoti, negu 
kitur.

P. Martinkaitis.

iš MONTRBAL 1H 
HAMCURCA, DANOICA ir URA VA

SUNAMIIHES
Vienintelis tiesus kelias į Baltijos portus

S. S. POLAND išplauks Rugpiučio 10
Puikus Valgis. Plati vieta pasivaikščiojimui. Ruimingi publikai ir 
rūkomieji kambariai. Geros lovos. Daug ruimų po 2 lovas. Delei 
pilnu informacijų ir kainų kreipkitės j
KOMPANIJOS OFISĄ. 84 STATĖ Sf, BOSTON, MASS.

arba prie vietos agentų.

BALIUOS AMERIKOS LINIJA



žmsnės kjla prieš lenkus 
okupantus.

šiomis dienomis apteikė
me Punsko ir Seinų krašto 
lietuviu atsišaukimą j Lietu
vos piliečius. Tame atsišau- 

. kime" nurodomą nežmoniš
kus lenkų okupantų žiauru
mas, Okupuotų Lietuvos 
kraštų žmonės, negalėdami 
pakelti lenkų žiaurumo, kįla 
prieš lenkus engėjus. Dali to 
atsišaukimo cianais per
spausdiname:

Mes, Punsko ir Seinų 
krašto (Suvalkų gub.) lietu
viai gavome patirti baiseny
bių, kokių da nebuvome ma
te nuo pradžios karės ! Mes 
daugiau nebegalime ten iš- 

~ gyventi ir keli šimtai žmo
nių, daugiausia vyrų, turė
jome pabėgti iš gimtinių vie
tų. Dabartinė okupacija yra 
daug daugiau baisesnė už 
kitas buvusias Lietuvoj oku
pacijas!

Pas mūs lenkų valdžia tai 
ne valdžia, bet skriaudėjų

3
Paskutinj maistą ir sėklas 

atėmė, galviju daug f 
no, arklius išsivarė 
vim.

Galų gale daugelio sodžių 
gyventojams uždraudė išei
ti žemės dirbti, pasirodžiu
sius gi lauke be pasigailėji
mo šaudo kaipo maištinin
kus...

Gyvenimas tapo negali
mas. Tūkstančiams žmonių 
gresia badas ir žiauraus 
urispaudėjo kulka. -

Lenkai matomai griežtai 
pasiryžę išnaikinti mus vi- 
S31.

Taigi mes daugiau 300 
vyrų nuo Punsko ir Sei
nų pabėgome iš savo gimti
nių vietų, apleisdami savo 
šeimynas, nes negalima dau
giau ten pasilikti. Mes pasi- 
ryžome geriau gintis didvy
riais su ginklu rankose, ne 
kaip žūti bebalsėmis avimis 
ar paguldyti galvas nežino
mus ir negirdėtus kraštus 
lenkams užgiebiant!

Piliečiai vyrai! Bukite 
nes greitai gali 

ateiti ir jums tokios kovos

Neišleiskite ginklo iš ran
kos, nes kitaip tapsite nu
kankintais ir priverstais bu
site galvas paguldyti už len
kus skriaudikus ir jiems už
leisti gimtines vietas!

Punsko ir Seną krašte
Lietuviai.

atėmė, galvijų daug išnaiki- 
su sa-

kėjau net $8.72. Tos bendro
vės atstovas Lawrence, 
Mass. tikrino, kad bagažas 
bus pristatytas | artimiau
sią adresatui paštą iruž jj 
niekur nereikėsią’ mokėti 
Vienok po kiek laiko gavau 
iš tos bendrovės centro šito- 
kį pranešimą: ”Jusų baga
žas yra apmokėtas iki Lie- 
pojaus”.

Praslinkus gana ilgam 
laikui gavau iš Lietuvos 
laišką kuriame rašo: ”Ačiu 
jums už siuntinj. Bet m£s 
daug vargo turėjom, kol 
partraukėm jį iš Liepojaus 
| Kauną. Turėjom pamokėt 
100 auksmų. O iš Kauno j 
Jonavą tai patys parsive- 
žėmM.

Pasirodo, kad mano gimi
nės Lietuvoj delei to siunti
nio turėjo daugiau nuosto
lių, nęgu naudos. O taip at
sitiko ačiū ”baksų” bendro
vei, kuriai rupi tik pinigų 
prisiplėšti. o ne žmonėms 
patarnauti.

Negana, kad Lietuvos 
žmonės skriaudžia visoki o- 
kupantai, bet ir savieji pa-: 
gatavi paskutinj kaili nu
lupti.

Patartina visuomenei nuo 
tokiu ”patarnautojų” apsi
saugo!.

F. Vareika. 
Lavrence, Mass.
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Ten milicija ne tam, kad 
žmones saugoti nuo vogimu „alan(ja - 
ir plėšimų, bet tam, kad jafĄaianaa- 
pačiai žmones plėšti ir kra
tąs darant apvogti!

Kariuomenė ten siunčia
ma ne tam, kad žmones gin
ti, bet tam, kad juos mušti, 
kankinti ir šaudyt!

Vargome ir kentėjome 
nuo rudens. Manėme, kad 
ateis laimingesnis galas, bet 
sulaukėme to, kad daugiau 
ten pasilikti negalime!

Kovo mėnesy prieš verbutę - ,---- —-------- . .
nedėlią pasklydo tarp lenkų tuvos nuo savo sesers Zofi 
neramumas ir baimė, kad.! jos Kaulaičiutės, kuriame 
girdi, reikės kariauti Lenki- tarp kit-ko rašoma ir apie • B —_ — - - — - — — “ — “ a • • * • • •
jai su V 
klos Aus

Vagių naikinimas.
Jonas Kaulaičia iš Rum- 

ford, Me. gavo laiškų iš Lie-

L. P. L. D. Reikalai.

KELEIVIS ~
bas eina lėtai Todėl kviečiu 
musų vienminčius draugus 
nors po truput} pasidarbuos 
ti musų gerbiamos organi
zacijos labui.’, 4

Draugai ir draugės, kurie 
turite nors Įdek Tiuosesnio 
laiko, pasistengkite įiasima- 
tyti su savo artimiausiais 
paž|stamafe ir <ęrie pirmos 
progos prikalbinkite juos 
prisirašyti prie L. D. L. D.‘ 
Neužmirškite pasinaudoti 
tą proga išvažiavimuose, 
piknikuose arba baliuose. 
Taipgi kuopą valdybos su
šaukite susirinkimus, iško- 
lektuokite mokesčius ir pa
siųskite juos eentran. Kur, 
nėra kuopos, tad pavieniai, 
nariai savo mokesčius turė
tų siųsti tiesiog eentran. Pa
vienių narių mokestis $1.10 
metams.

Manau, jog draugai prita
rėjai, perskaitę š| straipsne
lį, nelauks tolimesnių para
ginimų, bet stos darban.

Visais L. D. L. D. reika
lais kreipkitės žemiaus nu
rodytų adresu. Čekius ar 
money orderius išrašykite 
K. Liutkaus vardu.

Pasitikėdaimas spartesnio 
pasidarbavimo iš visų, kam 
tik yra brangus L. D. L. D. 
vardas ir idėja, pasilieku

J. M. Buchinsky
52 Glenwood Ave^ 

Binghamton, N. Y.

vonas. Policija pradėjo žmo-, 
tiesvaikyt ir kilo muštynės, i 
Policijai ėmus šaudyt 3 žmo- 
nės tapo užmušti ir apie 40

*

SKERDYNR PREZIDEN
TO LAIDOTUVĖSE.

Laidojant Kubos prezi
dentą Gomezą, kuris aną
dien mirė, įvyko kruvinos 
riaušės. Prieinant procesi
jai prie kapinių, minia pra
dėjo veržtis prie vežimo,

Draugai!
Jau tūlas laikas prabėgo, 

kaip tapau išrinktas D. D. 
L D. centro sekretorium. 
Esu pasiryžęs dirbti paves-j 
tąji man darbą pagal savo 
išgalę. _ _

Kot kas, kaip išrodo, dar- ant kurio buvo vežamas la

►

►

*

r

►

►

>
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švari virtuvS palengvina 
Ideltvieno8 aienaa darbą. 
SMAGU YRA dirbti tokioj virtuvėj, ku
rioj visuomet lengva Dalaikyti švarumas. 
Parankumas ir švarumas eina ranka-ran
kon.
Naujas Perfection Kerosinis Kepimo Pe
čius neveisia dulkių nei purvo. Nereikia nė 
anglių nė malkų atnešti, nė pelenų išnešti 
Jis yra pusėtinai iškeltas nuo grindų, taip 
kad lengva iššluoti iš po jo ir užpakaly jo. 
Jis lengva yra uždegti ir jo karštis nure- 
guliuoti. Kuomet užbaigi darbų, užgesini 
ir virtuvė palieka švari ir vėsi. 
Nauias Fanfection Vandens Sildytojas—tąj kitas 
parankuMaa taimininkėms. Pamatyk jį. 
Padaryti dviejų, trijų ir keturių degininio šaižų 
su šildymo kabinetu ir be jo. Gaunama pas visus 
didesnius krautavnink

For readh um
Keroteot

NEW PERFECT1O
Oil Coak Stovės and Wer Heaters 
STANDARD OiL CO. OF NEW YORK

.

TUOJAUS.

•*

IšPILDYKITE SALE

ESANTI KUPONĄ

IR pasiųskite ji

- SL, o šėrin inkams bus ;10
kuota, išplėšta arba sunai- čiau j Lietuvą 22 svaru siun- nuoš. nuo šimto plgiaub pėr- 
Hnta! ________ tinį. Už persiuntimą užmo- kant savo krautuvėje.

va- 
iėjo arklius 

vogti ir svirnus plėšti. Bet 
dabar milicija ėmėsi vagi
lius gaudyti. Nepersenai su-

šmo. į tais eina didelė karė- su v
Ir štai atsitiko negirdėtas j gimis, kurie pradėjo ąrklii

nepranešęs visuomenei, 
teis, j Seinų, tai net Suvalkų kad ta bendrovė ir man 

_____ .. turto tapo konfis-

su Čekija dėl kokio tai Cie-į valsčiųje pernai iš šiais me- 
'tt~- tais eina didelė karė-

12 PEARL STREET. NEW

STYLE Ne. 26. 
$6.25. gide Leather $5.25.

aikės kariauti Lenki- tarp kit-ko rašoma ir apie »TC « /v 
rokfetija dėl kaž ko- vagių nakinimą Lietuvoj. |UZ IV GIGIHĮ 
igštosios Silezijos ir* Mielas Broli! Raudėnų e................. Gausite 

Czeverykus
Pirmos klesos, gvarantuoja- 
me tikros skuros. Jeigu ne
tinka ant kojos galima per
mainyti. Jeigu nebusite už
ganėdinti tai galite pinigus 
g&uti atgalios. Tie čeverykai 
yra ”wholesale” prekės. Į mu
sų korporaciją gal kožnas lie- 
tiivys prigulėti. Jeigu kam 
rupi ir nori pagerinti savo gy
venimo ateitj, čionai yra pro
ga prisidėti..

DA ŠRRAI PO $25.
.Amerikos ”Mail’’ ir wholesale 
biznis yra geriausias hiždar- 
bis, jų profitas yra 10 nuoš. 
arba $10 nuo šimto dolerių. 
”Wholesale” tavorai persiverė 
nuo 6 iki 12 kartu i metus, o 

biznis nuo 12’ iki 30 
kartų į metus, per paštą iš
siunčia tavorą į 10 dienų jau 
pinigai sugrįžta.

Korporacija nutarė atida
ryti skyrių Lietuvoje, uždėti 
**wholeaale” biznį Kaune ir 
turėti keletą šimtų agentų po 
visus miestus ir kaimus. Tie 
agentai eis per žmones imda
mi orderius. Tavorus siųs iš 
”who!esąle” tiesiog žmonėms 
už ”wholesale” prekę. Kaip 
žmonės pripras pirkti pigiau, 
tada kitur nepirks kaip tik iš 
Lietuvių Korporacijos. Jeigu 
mes sudėsim $50,000, tai tuo
jau pradėsime Lietuvoje. A- 
merikoje darysime taip kaip 
dabar, parduodami tavorą į 
krautuves ir siunčiame tie
siog žmonėms. Ant rudens 

'• jau turėsime naują katalogą 
netik čeverykų, bet ir visokio 
tavoro. 
Jeigu jums aišku tas dalykas, 
tai nelaukite rytojaus bet 
šiandien užsirašykit šėrą ir 
bukit tos Korporacijų^ nariu. 
K mums reikia sudėti

. Įdėti pinigai kaip 
matote ”mail” bizny gali at
nešti didelį nuošimtį. Mums 
reikalinga agentų ir pardavė
jų, kurie galėtų tą darbą už
imti, tai atsišaukite į Korpo
raciją.
THR WATERBL'RT MAIL 

CORPORATION 
502 & WlbM SL, 

Waterbūry, CoĮid.

Atyda Waterburieriaius:*—‘
Jus nepamirškite nusipirk

ti šėrą. Korporacija neužilgo 
atidarys krautuvę ant Bjmk 

V • • • 1 1

dalykas!
Lenkai paskelbė mobiliza

ciją visų vyrų nuo 18 ligi 35: _ _ _
metų amžiaus ir ne tik savo‘ėmė Ješelskiuką išPadub- 
okupuotose vietose, bet ir Iručio, kuris išdavė ir kitus, 
vadinamoje neutralėj zonoj*kaip tai: Antaną žalį iš Kir- 
(žemės juostoje tarp musų mininės, Leono Kupro sūnų 
ir lenkų kariuomenių). -ir kitą koki Žalį. Visus juos 

Nei vieni okupantai ne- j milicijantai sugaudė. Taip- 
drįso mobilizuoti vyrų teiki-,gi suėmė Bakšinskj (kuris 
nai užimtame krašte, lenkai anais metais papjovė žydą 
gi tai padarė! • Luokės mieste) ir Kuka-

Žinoma, mes, Punsko ir jnaužiuką iš Žemalėnų so- 
Seinu krašto lietuviai pasi- * džiaus. Pastarąjį surakino į 
ryžome neiti kariauti už kaž geležinius pančius ir pradė- 
kokius negirdėtus kraštus, Jo ”sliedavoti,” bet jisai ne
kuriu mes nė vardų neatsi-j prisipažino. Nakčia Kuka- 
monamo > jnaužiukas pabėgo, bet mili

nes nutarėme geriau žūti j cijantai surado jį pas Bak- 
savo gimtinį kampeli ginda- šinskj ir pririšę prie arklio 
mi nuo žiaurių lenkų ateju-j nuvarė. į Raudėnus. Ten jj 
ną, ne kaip už jų prasimany- i mušė visi, kas . tik norėjo, 
mim savo galvas guldyti. Į pakol užmušė iki smert. Ki-

Visi vyrai pasislėpė miš-] ti visi suimtieji ilgi mažai 
kuose ir laukuose su gink- Kyvi liko.nuo mušimo. Kai 
lafe rankose. skaudžiai ima plakti, tai

Atsiustoji vietinė kariuo-|PrįslP^?ist^ kad vogė,, bet 
menė nieko negalėjo mumsjka1 paliauja musę, tai jie ir 
padaryti. j vėl sakosi esą nekaltais. Is-

Tuomet lenkai prisiuntė į tikf0’ sunku_pasakyti, ar jie 
daugiau kąriumenės ir štai 
jąu dvi sąvaitės drasko, plė
šo, naikina musų sodžius.

Išdraskė ir apiplėšė so- 
džiiis: VaičiuHarius, Trakfi- 
kius, Burokus, Fristavonis, 

Vaitakėnius, Ož
ius, Radziš- 

rezmkus ir daug ki
ne tik neutralinėje 

zonoje, bet net musų puseje.
Areštavo ir prikankino 

daugybes žmonių. Areštavo 
ir mušė ypač vyrus, net se
nukus 70 metų. Mušė ir kan-

i visi kalti. Galbūt nekprie 
kenčia visai nekaltai, nes 
dar nebuvo teismo ir jokiu 
prirodymų priešais juos nė
ra.

Dabar Lietuvoj tokia tei
sybė: jei koki nuturėtą- 
prasikaltime žmogų suima, 
tai tankiausia nėmnM bei 
jokio teismo.

Atviras Užkas "Krieme” 
friakrjg

išgėdino, oldakcija!
Steckevičaitę Be-] Nors jūsų

(musų puse-’keletą kartų 
jo) užmušė už tai, kad pasi- apie Bostono 
ąąkė lietuvė esanti, nelen-Įdrov 
kė!... L

Suareštuotus, ^nuplaktus giau rašyta, vienok nėišken- 
žmones varinėja i savo šta- ciu nepranešęs visuomenei, 
bus, į Seinų, tai net Suvalkų kad ta bendrovė ir man: 
kalėjimus. (daug nesmagumų pridarė.

O įdek turto tapo konfis-l Per tą bendrovę aš siur

kino 10 metą margaitę. | Gerbiamą ”Keleivio” Re-

_ laikraštyje jau 
kartų buvo rašyta 

______ "Bakaų” Ben
drovės šulerystes ir, rodosi, 

Į jąu nevertėtų apie ją._dau*

►

INDELIAI BE RŪPESČIO 
SAUGUS IR PELNINGI.

INDELIAI BE RŪPESČIO.
Indėliai be rūpesčio yra tie, kurie apsaugoja kapitalą ir duoda pelningus divideudus, taip kad mie
got jus gulite rainiai.

Kur jus galite rasti saugesnius indėlius, kaip Ne\v Ycrko nejudinamam tur^p. kurio verte 
smarkiai auga ir neša didelį pelną ?

THE AMERICAN GATĘWAY REALTY CORPORATION 
siūlo jums indėlius formoje Dviejų Miliūnų Dolerių vertės Paaukštintu Sukrautinų akcijų. Kaina 
už Šerą $100.00; tikroji vertė šėre $100.00. Galima užmokėti ant syk arba dalimis.

6 nuoš. sokrautino pelne išmokama dalimis kas mėnesis, kurie bus pasiųsti jums pirmą dieną 
kiekvieno mėnesio.

Kaipo priedą jus gausit dividendus sekančiai: Už kiekvieną dolerį dividendų nuo Šero ant 
Abelnų Akcijų oOc. už Šerą bus išmokėta ant Paaugštintų Akcijų. Paveizdan. jeigu A beinu Ak
cijų (Common Stockį bus išmokėta dividendų po $4.00 už šėrą i metas, tai už Paaugštintas Ak
cijas (I’referred Stockį bus išmokėta po $2.00 už šėrą į metus. Pridėjus tą prie reguliariu Įielno 
C nuoš. i metus pasidarys ?8.O0 už Šerą arba

8% METINIO PELNO
bus išmokama Paaugštintų Akcijų savininkams. Įplaukos dabar gvarantuoja išmokėjimą extra 
2 nuošimčiu dividendų. \

PELNAS GAL BUS DAR DIDESNIS.
BATTERY PARK BUILIMNG, MARITIME BUILDING, CHESEBROUGH BUILDING, na

mai po numeriais 19, 21 ir 23 Pearl street, 22 ir 24 Whitehall street ir tikrai pelningas namas po 
numeriu 8 Statė Street Realty Corporation, Battery Park Lund Corporation ir South Ferry Build- 
ing reprezentuoja palaikąs THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION, kuri yra

HENRY U DOHERTY & COMPANY
kuri vra žinoma kaipo Investment House po numeriu 60 Wall Street, Nėw Yorke ir turi ilgs pa- 
sisekimo rekordą. Vertė tos nuosavybės yra apskaityta vieno iš žymiausių New Yorko taksato- 
rių 5%MILIŪNŲ DOLERIŲ. Visi namai yra pilnai išrandavoti augštos klesos randaur.inkarus 
ant leasų nuo trijų iki dešimts metų. Priegtam kasdien gaunama aplikacijų, kurie norėtų gauti 
vietą tuose namuose.

UŽSIINTERESAVIMAS DIDELIS
Skaičius žmonių, užinteresuotų šiuo pasiūlymu, kasdien smarkiai auga. ŠIMTAI ateina pa

siteirauti ypatiškai. Tūkstančiai prašo paaiškinimų laiškais. Išlavinti Įvairių tautų ekspertai 
atsakinėja žodžiu ir laiškais, taip kad kiekvienas gauna informacijas savo prigimtoj kalboj.

AGENTŲ MES NESIUNTINĖJAME!
NEUŽMIRŠK, kad skaičius paskirtų pardavimui Šerų yra aprubežiuotas. Jie bus išpirkti labai 

greitai. Dabar galite pirkt vieną šėrą arba kiek tik norit, bet kuoęnet bus išparduoti, tuomet bus 
po viskam. Kuris pirmutinis atsišauks tam pirmučiausia patarnausime; todėl ateik arba rašyk 
TUOJAUS.

JEIGU PASITEIRAUSI—PALIKSI DALININKU,
todėl kad tai yra indėlius be rūpesčio.

Ftreifa tattng h»e*t« Bųvtaeat
HENRY L. DOHERTY & COMPANY.

YORK.STYLE 22. 
Rudi ir juodį—$4.95 ir $3.50.

ik

FORE1GN LANGU AG E INVESTOR DEPARTMEYT 
HENRY L. DOHERTY 4 COMPANY 

12 Pearl Su New York.

Be jokių lėšų man prisiųskite Jūsų "Auksinę ProRų” idčliams 
propoziciją

Vardas ,.
Gatvė .

Miestas

Keleivis. Valstija

Aš Esu Skilvio Daktaras. 
Taip, aš esu skilvio daktaras, ir aš žinau, kad žmonės serga daugiausia, kada skilvis nevei
kia gerai. Ypač žinoma, kad skilvis yra žmogaus mašinerija. Jeigu skirvis neveikia, tas la
bai kenkia žmogpi ir puldo jo sveikatą. Kad skSvis gerai veiktų, vartoki! Sanitaras Rite
ris. Kaina $1.50.
RBGUUATCHUUS DĖL MOTERŲ, kųrioa kenčia betvarkę lyties. Jos pačios save pagydyt 
negali ir reikalauja išlaukinės pageltos, kurią mes manom kiti vaistai negalėjo pagelbėt. 
Todėl mes rekomenduojam Salutaras Reguliatorių dėl moterų. Kaina $1.00. 
KRAUJO VALYTOJAS, kurio pats vardas išaiškina reikalingumą. — $1.00. 
SALUTARAS UNIMENTAS, dėl visokių kaulų gėlimo.—$.50.
TREJANKA, kas-gi nežino tos garsios musų namų gyduolės? 
Jeigu negali pas savo Aptiekorių gauti musų gyduolių, kreipkis pas mus. 
Reikalauk-musų surašo vaistų ir žolių, siunčiam dykai.

SALUTARAS DRUG R CHEMICAL CO.
1797 S. HALSTEfe STOų Dept. 167. CHICAGO, ILL.



KELEIVIS

LONGINAS BUDUS

iniand 2957.

DOVANOS!

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

VARINIAI virinimo 
PUODAI

Prisiųskite man savo braiži
nius išradimo išetrzaminavimiri. 
Reikalaukite išnulinitf knygų, 
tės "Patarimai Išradėjams," 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

N AKTIN L ABI NĖR
15 PARK ROW, NEW YORK 

Refiatr. Piie»l| Adv.

Gavo $20,000 už kojas.
Leon Sack, kuriam dir

bant ant geležinkelio 1919 
sietais buvo nupjautos abid- 
i kojos, dabar gavo iš gele
žinkelio kompanijos $20,000 
įtlyginimo. Jis reikalavo 
>50,000.

Kas moka laikrodžius taisyt 
. Pasiduoda auksinių daiktų krautu
vė, mokančiam laikrodininko darbų 
gera proga. Kreipkitės pas (25) 

A. MIZAR4,
361 Broadway So. Boston, Mass.

Visokio didumo ir formos. Taipgi 
varinės ir Hekinės triubelės visokio 
didumo, sujungimai, speneliai, hydro- 
metrai ir. apsaugos puodai. Užsaky
mai laiškais tuojaus išpildomų (25) 

SKLAR & LEHRMAN CO.
36 Portland SI, Boston, Mass.

Parsiduoda dailus namas.
; • Dviejų šeimynų namas, 
garažas, dailus sodas, labai 
gražioj vietoj, netoli Bosto- 
io, parsiduoda už pusę kai- 
aos. Platesnių žinių galima 
gauti "Keleivio” redakcijoj.

"Pasigėrė” nuo rūgusio 
pieno.

Somervillėj policmanas 
ireštavo anądien girtą airi, 
turis nešėsi dvi bonkas pie- 
ao pavogęs. Viena bonka 
juvo jau iki pusės nugerta. 
Teisme girtuoklis pasakė, 
tad jis nesąs girtas, bet iš
gėręs pusę kvortos pieno, 
įežinodamas, jog tas pienas 
)uvo jau surūgęs, ir nuo to 
iam pradėję labai skaudėti 
)ilvą ir, girdi, "gali būt, kad 
iš elgiausi kaip girtas.” Tei
gėjas patikėjo, kad nuo rū
gusio pieno žmogus gali ap- 
ivaigti (nes pas amerikonus 
surūgęs pienas skaitomas 
’sugedusiu”), ir išteisino 

airį. * į

Taipgi duodu lėkefjaa ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint Tnniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius musi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST., 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Cambridge 7322 ,

SOUTH BOSTON TRUST CO.
474 B8OADWAY, SO. BOSTON. MASS.

K. Šidlauskas, Viee-prezidentas.

REIKALINGAS NAMO PR1ŽILRĖ- 
rOJAS (Janitor), kuris suprastu apie 
iteam boilerį. Kreipkitės pus Foto- 
jrafą GEO C. STUKAS.
453 Bmadvay. So. Boston. Mass.

EUHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI
Veda provas civyliskaa ir 
kriminališkas.
66—67 Journal Biiilding 

262 WASH1NGTON STREET, 
BOSTON, MAS&
T«L Malu 33M

PRANAS JONAITIS.
Pentiną ir išbaltina namus, 

ir pataiso viskų kas tik reika
linga.

Darbas užtikrintas, kaina 
prieinama. 12f>)
Namų adresas: 565 6-th St. 
Ofisas: 332 Broadwav

SO. BOSTON. MASS.

LAIVAKORTES

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6993.

M. AL FDEKUEVICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
, Šventadieniais nuo lo iki 1.

81 C ANA L ST„ BOSTON. 
Room 213-ir 216.

i- nežinome, bet darbininkai 
agilius automobiliams turėtų patyrinėt, ar tik jų 
kuriuos paskui jis vadai negavo nuo fabrikan

tų sąjungos kyšio.

parsiduoda krautuvė
Bučemė ir Grosernė puikioj vie

toj, lietuviais tirštai apgyventai, 
prie pat byčių maudynių. Biznis iš
dirbtas. Priežastis pardavimo bus 
pranešta atsilankusiems pirkti. (25) 
675 E. H-th St, So. Boston4 Mass.

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS 
s LIETU VYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.
2 iki 9 vak. 

NENEL1OM1S 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas "Keleivio” namu

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

J • TeL«.B.2488.

i Or.J. C.lMdžUstyaair
f • LIETUVYS
A Gydytojas ir Chirurgas. „ 
| 506 Broadway & G st
| SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIS BEMISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broaduray. priešais paštų.
SO. BOSTON TeL So. bstpa 123,

Ofiso valandos: 
Nuo 9:30 iki 12 

Nuo 1 iki J Nuo 6:M iki 9

Dr.AChristian
' SPECIALISTAS

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

PETNYCIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakaru.
BRŪZGOS APTIEK OJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST, 
BOSTON, MASS.

Bet štai, šiomis dienomis
Petrauskui, unijų vadai praneša, kad jie

Karai susikūlė prie 
Spot Pundo.

Prie Spot Pondo, kur lie
tuviai yra papratę piknikus 

(laikyt, pereitą sąvaitę susi
kūlė du gatvekariai. Vienas 

i karas, atėjęs iš Bostono su 
, žmonėmis, smogė i kitą, ku
ris stovėjo tenai tuščias ir 
laukė grįžtančių j Bostoną.’ 
Tapo sužeista viena moteris 
ir jos dvi mergaitės. Dau-‘ 
giau niekas nenukentėjo.1 
Nors atėjusio iš Bostono 
karo priešakis likos sudau-į 
žvtas, tėčiaus motormanas 
išliko sveikas.

tuonri tas iškilmingas išleis- tuo budu kazokijos įstaty- 
tuvių vakarėlis užsibaigė,

Reporteris.

Daug žmonių sužeista prie 
Lynno. ’

Netoli Lynno aną vakarą 
susikūlė du gatvekariai, vie
nas eidamas iš Lynno, ant- 
•as iš Saugas. Abudu buvo 
)ilni žmonių ir daug tapo 
užeista, kai kurie mirtinai.

Buvusio Lietuvos atstovo J. 
Vileišio išleistuvių vakarėlis

Lietuvos Piliečių vietinio 
skyriaus pasidarbavimu 20 
d. liepos buvo surengtas 
Lietuvių svetainėje puikus 
gerb. J. Vileišio išleistuvių 
vakarėlis.

Svečių iš Bostono ir apie- 
linkių susirinko virš 200. Vi
si susėdę už stalų su Nekant
rumu laukė pribunant gerb. 
J. Vileišio. Jam pribuvus, vi
sa publika priėmė jį atsisto
jimu ir, vadovaujant komp. 
M. Petrauskui, sudainavo 
Lietuvos himną.

Pavalgius skanią vakarie
ne, prasidėjo programas. 
Pirmininkaujant aptieko- 
riui K. Šidlauskui buvo per
statyta visa eilė kalbėtojų, 
kurie užgyrė gerb. atstovo 
darbuotę šioj šaly ir linkėjo 
jam, laimingai sugrįžus Lie
tuvon, darbuotis pagal išga
lę įvykinimui tikros demo
kratijos musų tėvynėje. Kai 
kurie kalbėtojai išreiškė ap
gailestavimą,. kad toj šaly, 
kurią atstovavo gerb. Vilei
šis, kol-kas dar viešpatauja 
beteisė ir darbininkų klesos 
persekiojimas. Todėl tie kal
bėtojai ragina p. Vileišį su
grįžus Lietuvon daryti visa, 
kas tik bus galima, kad tą 
beteisę panaikinti. ,

Pagalios buvo pakviestas 
kalbėti ir gerb. J. Vileišis. 
Malonioj ' ir nuosakioj savo 
kalboj jis padėkojo bosto
niečiams už širdingą jo pri- 

jam pribuvus šion 
dabar, šią šalį aplei-

Nori atimti advokatui teises spauda dabar giria unijų
Prokuroro padėjėjas viršininkus, kad jie esą ”iš- 

Hurlburt padavė vyriau- mintingi vyrai” ir geri ”pa- 
siam teismui įnešimą, kad trintai,” kad nesipriešina 
advokatui G. T. Perry iš So- kazokų įvedimui, 
merville butų atimtos advo-1 Kas padarė unijų fronte ( 
kato teises, nes esą prirody- tokią staigią permainą, mes ’ 
mų, kad tas advokatas sam. • ••• 
dąs v 
vogti,__
pats parduodąs.

į AR JŪSŲ STOGAS i 
į PATAISYTAS?
ę Apskaitliavimų duodu ant Į 
k visokių stogų (rufų) patai- i 
į symų. (33) ■
I JOHN MARTIN & CO.
! 63 GATĖS ST„ '
£ SO. BOSTON. MASS. i į1 
E Tel. 184-M. Uždėta 1886. j

LSS. 60 kuopos mitingas.
Šio ketvergo vakarą, 231 

>irželio, 8 valandą, bus LSS. ’ 
O-tos kuopos susirinkimas 
Keleivio” name. Visi nariai- 
eiksis susirinkti, nes kuopa 
ariasi rengti didelį pikniką, 
rba išvažiavimą ant jūrių. .

Komitetas. i

'šalin
Ūžiant. Gerb. atstovas išsi- 
refikė, jog jis visą savo gy
venimą stoją už žmonių rei
kalus ir ęarvažiavęs Lietu
von darysiąs visa, kad dar
bi) žmonių reikalai tenai bu
tų aprūpinti užvis pirmiau- 
sia. Jo troškimu esą visur ir 
visudmet eiti su žmonėmis. 
Nors kartais ir atsiranda 
gaivalų, kaip ir šioj šaly 
jam besidarbuojant, kurie 
zirzgia ir nori Įgilti, bet ant 
to jis neatbojąs.

Jo kalbą publika palydėjo 
karštu delnų plojimu.

Paskutinis kalbėjo adv. F. 
J. Bagočius. Jis augštai ap- 
vertino gerb. atstovo darbus 
šioje šalyje ir užreiškė, kad 
bostoniečiai dirbsią tą pati 
Lietuvos gelbėjimo darbą ir 
prie naujos atstovybės. O 
gerb. Vileišiui, už jo nuopel
nus Lietuvai, bostoniečiai 
nutarę suteikti atminčiai 
meilės taurę.

Adv. Bagočiui pabaigus 
kalbėti, dvi mažos mergai
tės priėjo prie stalo, viena 
jų nešina didelę sidabro tau
rę, o kita gražu gėlių bukie
tų.

Tos netikėtos dovanos 
gerb. atstovą sujudino. Pri
ėmęs dovanas, jisai sujudin
tu balsu širdingai padėkojo ; 
už jas bostoniečiams, saky
damas, jogei jam, paprasto 
kaimiečio sunui, lyg ir ne- ] 
jauku darosi imti tokias i 
brangias dovanas, kaip šito
ji puiki meilės taurė. "Vei
kiausia aš šita jūsų brangia 
dovana papuošiu Kauno 
muzėjų; tegul visi, netik aš ' dūmą, kuriuo pasinaudoda- 
vienas, mato jūsų širdingu- mi. girdi, visokie agitatoriai 
mą”—užbaigė gerb. Vileišis.' gali tankdyti "naudingų įs;

Ant galo dainininkai Va- tatymų” vvkinimą. 
raitis ir šarkaitė, akompo 
nuojžtit komp. J 
sudainavo keletą dainelių, ir,jau"atsiimu referendumą, ir — .. . — . v..j..

mas nuo 26 rugpiučio šią va
sarą įneina Massachusetts 
valstijoj galėn. Kapitalistų

Kazokijos įstatymas Įnein: 
galėn.

Massachusetts legislatur; 
išleido andai įstatymą, ku 
riuo turėtų būt sudaryta ii 
valstijos pinigais palaikom? 
raita policija, panaši Penn 
svlvamjos "juodiemsiems 
kazokams.” Tos policijom 
tikslas yra slopinti streikus 
Mat mažuose miesteliuosi 
vietos policijos paprasta^ 
būna nedaug, tai kada dar
bininkai sustreikuoja, kapi
talistai negali su ja streiko 
sulaužyt. Todėl jiems buve 
reikalinga valstijos užlaiko 
ma raita konstabuliarija, ku 
ri ant kiekvieno pareikala 
vimo galėtų visur pribūti.

Darbininkų unijos šitam 
Įstatymui iš pradžių pasi
priešino ir pranešė legisla- 
turai, kad jos reikalaus re
ferendumo. Mat keli metai 
atgal prie šios valstijos kon
stitucijos buvo pridėtas pa
ragrafas, kuris duoda pilie
čiams teisės reikalauti, kad 
naujas įstatymas, jeigu jis 
jiems nepatinka, butų pa
vestas patiems gyventojams 
nubalsuoti. Toks balsavimas 
vadinasi referendumu ir jis 
daromas rudeni, kartu su j 
valstijos valdininkų rinki
mais. Bet kad Įstatymas bu
tų referendumui atiduotas, 
tai reikia surinkti 15,000 
piliečių parašų, kurie to rei
kalauja. Tuomet įstatymo 
vykinimas būna sulaikytas 
iki referendumas jį užgirs 
arba atmes.

Darbininkų unijoms su
rinkti tiek parašų butų buvę 
labai lengva ir nėra abejo
nės, kad referendumas butų 
"kazokijos įstatymą" at
metęs. • Kapitalistų spauda 
buvo jau labai susirupinus 
ir labai kritikavo referen-

Nukrito nuo sceniškojo 
geležinkelio.

Ant Revere Beach ’ aną
dien buvo nepaprastas atsi
tikimas. Tenai yra įtaisytas 
sceniškas geležinkelis, kuris 

, eina vingiuotais tiltais, 
smarkiai krisdamas žemyn, 
tai vėl kildamas augštyn. 
Visų pirma tam tikra maši
na užtraukia traukinį ant 
pat viršaus, apie 80 pėdų 
augščio; nuo tenai jisai 
krinta 90 laispnių kampu 
iki pat žemės. Tuo Įsibėgimu 
traukinis tuomet iššauja 
augštyn, ir paskui vėl be
veik stačia galva puola že
myn. Toks smarkus išbėgi- 
mas augštyn ir paskui stai
gus puolimas žemyn padaro 
taip, kad žmogus pasikelt 
nuo sėdynės ir jautiesi, kad 
atsiskyręs nuo traukiniu 
nuleki oru. Turi .stipriai lai 
kytis už tam tikrų rankenų 
kad nepalikti ore. Silpnai: 
nervais žmogus negali va 
žiuoti, bet daugelis tokii 
sensaciją labai mėgsta i 
moka po 10 centų už kiek 
vieną ”tripą,” kuris tęsias 
neilgiau kaip 5 mihutas 
Taigi aną vakarą tūlas žmo 
gus atsisėdo pabandyti to 
sensacijos, bet nesilaikė ga 
na stipriai, ir traukinis iš 
metė jį į orą. Žmogus nukri 
to 80 pėdų žemyn stačia gaį 
va ir nusisukę sprandą 
Tarp žiūrėtojų pakilo di 
džiausis klyksmas.

i rASIDUODA DIDELIS FRONTINIS 
KAMBARYS.

Gražioje vietoje, 5 minutos iki 
»arko, dėl vienos ypatos. Kreipkitės 
>as John Burnett, 108 Lawn SL, 
Roxbury. (26)


