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delegacija tečiaus nėra pri- f K«« najHnnin
REZULTATAI. ;
ėmusi p. Hymanso projekto
Jau
paaiškėjo rinkimų į
nei bendrai nei kurio nors
Joną Aleksą?
Kaimo miesto Tarybą rezul
jo punkto atskirai Beto,
priėmimas įgyja gaiies tik GIMINES AR PAtJSTA- tatai. Sulyg tautybės pa
APIE VILNIŲ PALIOKAI
Lenkai sutiko.
NENORĖJO NEI KALBĖT I Prasidėjo kalbos apsigy tai lygiai sutikus ir lenkams MI LAI GREIT ATSILIE skirstoma taip:
Jt————
Lietuvių
19 atstovų ——
PIA.
Aii. u------• •
nimo, ekonomijos bei tran- priimti tą projektą diskusi
ni
NorĮjo tik ekonominių ir zft(( ir politikė klausimais, jų pagrindam
17
Lenkų
I NUŽUDĖ MOTERĮ IR
Massachusetts valstijos
karinių sutarčių.
Apsigynimo ir ekonomijos Lenkai atsakė tiktai rytą Jisai mirė Seątle mieste, pa Žydų
14
PABĖGO.
kongresmanas
Tinkham
3 M.
Briuselio derybos turėjo klausimais buvo priimtos gegužės 25 d. š.m. Jie atsi likdamas apie $10,000 turto.
Vokiečių
fManchester,
N.
H.
-Per-*mušė
So.
Bostono
lietuManchester,
>9
Rusų
2
atsidaryti 18 bąlandžio, 1921 atatinkamos rezoliucijos,
sakė priimti Hymanso pro Šį panedėlį, 18 liepos,
I eitą nedėldienį vienas grai- viams telegramą, kad Amem. Bet lenkų delegacijos Kiekvieną kartą iš musų jektą derybų pagrindan iki "Keleivis" gavo šitokią ži
Per pereitų metų rinkisubadė peiliu mote- rikos valdžia jau paskyrė
pirmininkui p. Askenažy pusės buvo vis pabriežiama, į konferenciją nebus prileis nią:
mus
us lietuviai ten buvo gavę r|# Heleną Poulis, ir pabėgo, savo konsulį Lietuvai. Juo
neatvykus, konferencija ne- kad tos rezoliucijos priima- ti lygiom teisėm Vidurinės
Seattie, Wash._Gegužės tiktai 9 atstovus.
Moteris tuojaus mirė. Ji bu- busiąs Clement S. Edwards,
galėjo prasidėti paskirtu---s 1kad
- Lietuvos (Vilniaus ir jo te 5-tą dieną staiga pasimirė
mos atsižiūrint į xtai,
vo čia gražiausia moteris kuris bėgiu dviejų sąvaičių
laiku. Ji buvo atidaryta p. atatinkamai
DR. GRINIUS TAIP
bus išrištas ritorijos) atstovai, nes jie čionai Jonas Aleksa, palik
tarp graikų ir vyrai prie Jau išvažiuosiąs į Kauną,
Hymanso 20 balandžio, vis Vilniaus ir jojo teritorijos lenkii, negali spręsti Vil damas apie dešimts tūks
NESAKĘS.
jos lipo kaip musės prie me- Tai bus veikiausia pasekdar nedalyvaujant lenkų klausimas. Tai tvirtino ir p. niaus ir jojo teritorijos tančių dolerių
Associated Press andai daus, nes ji buvo našlė, mė buvusio lietuvių suvažia($10,000)
delegacijos pirmininkui Jį Hymansas.
klausimo prieš vietos gy turto. Artimų draugų velio buvo paskelbus, buk Lietu Graikas vardu Mentropou- vimo Washingtone, kurį Ppamainė tai dienai lenkų
Gegužės 14 d. š. m. buvo ventojų valią ir norą.
nis neturėjo, dėlto negalima vos ministeris pirmininkas los, kuris dabar ją nužudė, Vileišis buvo sušaukęs. Papasiuntinys Briuksely, gr. prieita prie Vilniaus ir jojo Tokiu budu lenkai norėjo dažinoti iš kokio kaimo jis d-ras Grinius jų korespon labai ją mylėjo ir jau kelis skyrimo Lietuvai konsulio
Sabanskis.
teritorijos klausimo. Savo Želigovskio buvimą Vilniu paėjo, nors tie, kurie jį šiek- dentui pareiškęs, kad į Briu kartus kalbino ją už žmona. p. Vileišis jau seniau prašė
Belaukiant lenkų delega motyvus musų delegacija je legalizuoti Bet pl Hy- tiek pažinojo, sako, jog jis selį keliaujantieji musų de bet moteris jo nenorėjotAmerikos valdžios, ir sucijos pirmininko Askenažy išdėstė atatinkamam memo mans pareiškė, kad tos nė paėjęs iš Kalvarijos parapi legatai pasiūlys sudaryti Perpykęs jis nutarė jai at- šauktas andai lietuvių suatvykimo iki gegužės 6 d.. riale, kuris buvo perskaity ra galima, nes neatitinka jos; kalbama taipgi, jog jis nepriklausomą valdžią Vil keršyt, ir pereitos nedėlios važiavimas tą prašymą paLietuvių delegacija įteikė tas konferencijos posėdyje. Tautų Sąjungos Tarybos turėjęs tikrą seserį Ameri niaus teritorijoje iš ministe- naktį, apie pusė po dvylikos,1 kartojo.
Hymansui apačioje padėtą
Lenkai trumpai žodžiu nutarimams, sulyg kurių vi koje, bet kur, tai nežinia; rių ir parliamentox pačių jisai atėjo prie jos miega-1 Skirdama savo atstovąj
sutarties projektą. Tuo pro tuoj atsakė, pasilikdami sau sais ginčijamais klausimais taipgi turėjęs brolių ir sese žmonių išrinkto; šis parlia- mojo kambario ir pradėjo Kauną, Amerikos valdžia
jektu apsaugojama pilnas teisę atsakyti į musų memo tariasi Lietuva su Lenkija. rų Lietuvoje. Amžiaus jis mentas vėliau nuspręstų, ar barškint į duris. Moteris jau lyg n*
ir pripažįsta Lietu
Lietu-
Lietuvos suverenumas (ne rialą raštu. Musų delegaci Ir akyvaizdoje šitų naujų buvo suviršum 50 metų; A- Vilnius priderės prie Lietu išėjo vienmarškinė. Metro- vos valstybę.
priklausomybė). Vilnius su ja kitame posėdyje atsakė lenkų reikalavimų jis tegali merikoj jau buvo pragyve vos ar Lenkijos. Bile išriši poulos apkabino ją viena
Vilniaus teritorija grąžina trumpai į lenkų delegacijos klausimą perkelt! Tautų nęs suviršum 30 metų. Jeigu mas mus užganėdins, jeigu ranka, o antra išsitrąukė LIETUVIAI ATSISAKĖ
mas Lietuvai ir atmetamas kritiką.
Sąjungos Tarybos svarsty niekas neatsišauks iki gruo tik tai bus tikrai žmonių va peilį ir pradėjo badyt ją į
TARTIS SU PA
bet koks federacijos ar kon Lenkai po to perskaitė sa mui
LIOKAIS.
džio mėnesio, tai tas turtas lios pareiškimas”.
krutinę. Moteris spiegda
federacijos atr unijos su vo atsakymą į musų memo Taigi lenkai nutraukdami giminėms galės ant visados Dabar "Eltos” praneša ma ištruko iš jo glėbio ir
Šį panedėlį lietuvių dele
Lenkija principas.
rialą.
Briuselio derybas dar kar pražūt; už tad jeigu kas ži ma, kad d-ras Grinius nie leidosi laiptais augštyn, bet gacija Ženevoje pranešė
Buvo sulikta svarstyti su
Gavę paaiškinimų, mes tą parodė pasauliui kad ne no apie Jono Aleksos gimi kuomet taip nesakęs. Ko žmogžudys
pasivijęs ją Tautų Lygos Tarybai kad
lenkais apšigynimo militarę pareikalavome, kad lenkai taikos su Lietuva jie nori, nes, lai praneša šitą žinią respondentas, matyt, d-ro smeigė peiliu iš užpakalio ir lietuviai negalės dalyvaut
sutartį, kai aliantai^nusis- pirmi išdėstytų savo nusis bet Lietuvos pavergimo.
arba jiems tiesiog, arba lai Griciaus nesuprato, nes bu ji sukrito. Nors ant mote- antroj Briuselio konferencilatys dėl Lenkijos sienų ir tatymą dėl to p. Hymanso
Liet. Infonn. Biuras. praneša apie juos šiuo adre vo kalbėtasi per vertėją. ries šauksmo žmonės
--- *tuoj•
lenkais, kurią Tautų
Rygos traktato’ Ir ekonomi avant-projekto, nes iki šiam
Nurodytas čia tikslas yra sukilo ir pašaukė policiją, Lygą buvo sumanius. Kon
su:
jos bei tranzito sutarties. laikui lenkai nėra pareiškę LIETUVA ATMETĖ TAU Kazys Kraučiunas (advo priešingas ir ministerių ka bet piktadarys prasišalino. ferencija turėjo atsidaryti
Tranzito sutartis turėjo už jokio savo nusistatymo. Iš TŲ LYGOS PASIŪLYMĄ. katas), 403 Lyon Building, bineto ir d-ro Griniaus asšį panedėlį.
tikrinti lenkams priėjimą savo pusės mes pasižadėjo Kaunas (Elta). Liepos 9 Seattie, Wash.
meniam nusistatymui.
NORI UŽDRAUST KU
Liet. Infonn. Biuras. NIGAMS GERT BAŽ
prie juros per Klaipėdos me patiekti savo nusistaty d. užsienių reikalų ministe
BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ)
(Memelio) uostą. Tos visos mą.
ris Puryckis išdėstė Steigia NAUJAS GELEŽINKELIS
NYČIOSE.
GENEROLĄ MAKNO.
VOKIEČIAI PLENUOJA
sutartys buvo numatomos Hymansas palaikė musų majam Seime vyriausybės
Katalikų
kunigai
labai
LIETUVOJE.
Rygoj gautomis iš Mas
TELEGRAFĄ AME
kaipo laikinos, bet ne amži reikalavimą. Lenkai atsisa nusistatymą dėl sąlygų, ku
susirūpinę,
kad
valdžia keti kvos žiniomis, bolševikų
Biržuose,
š.
m.
birželio
24
RIKON.
kė pareikšti savo nusistaty riomis Tautų Sąjunga pa
nos.
uždrausti jiems gerti vy priešas generolas Makno
Vokiečiai nori pravesti na
Sutartis dėl mažumų tei mą, o reikalavo musų nusi siūlo tęsti toliau derybas d. įvyko iškilmės dėl atida
ną
bažnyčiose. Jeigu Karsių turėjo būti padaryta su statymo, pasižadėdami pa Briuselyje.
‘ Vyriausybė, rymo pirmojo jau savomis jūrių apačia tiesioginę tele čiamose nevalia gerti, tai ir Ukrainoj topo visiškai su
didžiosiomis valstybėmis, o reikšti musų nusistatymuii negalėdama sutikti su Tau spėkomis pastatymo gelžke- grafo vielą į Ameriką ir ta bažnyčiose turi būt nevalia, muštas. Žinios priduria, kad
ne su Lenkija, nes kitaip savo kritiką ir patiekti tų Sąjungos pasiūlytomis lio tarp Pasvalio ir Biržų. riasi tuo reikalu su keliomis sako blaivybės komisionie- daug Makno kariumenės
vadų pasidavė geruoju.
Lenkija
galėtų visuomet mums notą, kurioj busiąs Ženevoje sąlygomis, ir lauk Iškilmėse dalyvavo ministe Amerikos kompanijomis.
rius.
Dvasiški
"tėveliai
”
kištis į musų vidaus reika išdėstytas jų principius nu dama naujų pasiūlymų, ris pirmininkas ir dabar , ei
protestuoja ir sako, kad GRAIKAI GIRIASI PA
sistatymas. Tada p. Hyman griežtai reikalauja laikinai nąs susisiekimo ministerio VV. VIRGINIJOS MAINE- jiems
lus.
būtinai reikią "Kris
SISEKIMAIS.
Gegužės 6 d. prasidėjo sas dar kartą pabriežęs, padėčiai Vilniuje nustatyti pareigas d-ras Grinius, viį RIAI NORI TAIKYTIS. taus kraujo" prie mišių.
Jaus
reikalų
ministeris
Ski

derybos, nes atvyko ir len kad sutartis tarp Lietuvos išpildymo Suvalkų sutar
West Virginijoj angliaka Bet blaivybės komisionie- Iš Smirnos graikai skel
kų delegacijos pirmininkas ir Lenkijos turi bųti pada ties. Tokį vyriausybės nusi pitis ir finansų, prekybos ir sių unijos pirmininkas Kee- rius jiems atkerta, kad vy bia pasauliui kad po atkak
vioekninisteris ney kreipėsi į savo valstijos
Askenažy.
ryta šiais pamatais:
statymu parėmė visos St pramonės
laus mūšio, kuris siautęs iš
Dobkevičius,
šitas
gelžkelis gubernatorių Morganą pra nas yra vynas, o ne ”Kris- tisą pereitą pėtnyčią, jie už
Seimo
frakcijos.
Krikščio

Musų delegacija deklara 1) Pilnas Lietuvos suve
atstovas jungia vieną turtingiausių nešdamas jam, kad Mingo taus kraujas." Ir prabaš- ėmę labai svarbias pozicijas
cijos formoj pareiškė tuos renumas ir nepriklausomy nių-demokratų
kun. Staugaitis, socialistų jų Biržų apylinkę su Šau paviete angliakasiai, kurie čiai negali jo pertikrini. ir privertė turkus
pat principus, kurie buvo bė;
formuluoti sutarties pro 2) Vilnius ir jojo terito ir valstiečių sąjungos Šleže liais ir per Šaulius su visa senai jau streikuoja, norėtų Turbut jau koks masonas. pasitraukti iš Eski-šehiro.
jekte.
rija turi būti atiduoti Lie vičius 'ir socialdemokratų Lietuva.
taikytis su kasyklų savinin
KUNIGĄ IŠSMALAVO Dabar jie pradėję siausti
Kairys
—
visi
sveikino
vy

Lenkai buvo priversti pa tuvai;
kais.
turkus dideliu ratu ir rasit
Miami miestely, Floridoj, priversią trauktis visą kereikšti savo nusistatymą. 3) Tarp Lietuvos ir Len riausybę dėl šio jos nusistok TVERIASI PABALTJUgauja šovinistų pagrobė iš malistų armiją.
BIJO REVOLIUCIJOS
Jie pareiškė, kad Vilnius kijos neturi būti jokių fede tymo, kuris visai atatinka
RIO VALSTYBIŲ
namų episkopalų kunigą Ir
KONSTANTINOPOLY.
SĄJUNGA.
visos tautos valiai. Balsuo
lenkų miestas, kad jis turi racijos ryšių;
viną,
išvežė jį girion, tenai PRIĖMĖ 1,500
Konstantinopoly sąjungi
būti prijungtas prie Lenki 4) Lietuva turi duoti Vil jant vienbalsiai priimama Kaunas (Elta). Lietuvos,
jos ir kad jie, lenkai, sutin niaus sričiai plačią teritori- sekanti opozicijos įneštoji Latvijos ir Estonijos užsie ninkai pradėjo stiprinti ša nuplėšė drapanas, pririšo
DARBININKŲ.
rezoliucija: "Steigiamasis nių reikalų ministerių kon šo spėkas, nes bijosi, kad nuogą prie medžio, nuplakė, Union Pacific geležinke
ka tartis su lietuviais tik alę autonomiją, ir
ekonomijos, politikos ir ap 5) Tarp Lietuvos ir Len Seimas pritaria vyriausy ferencija Rygoje tęsėsi dvi turkų nacionalistai, pulda paskui apipylė smala, api lio kompanija Omahoje pas
sigynimo reikalais, visai iš kijos turi būti ankšti ryšiai bės nusistatymui dėl toli dieni Nustatyta Pabaltju- mi ant graikų, neįsiveržtų į barstė pluksnomis, užmovė kelbė, kad ji priima 1,500
skirdami iš tarybų objekto (ne federacijos ir nesiauri- mesnių derybų su lenkais ir rio valstybių sąjungos pa aeutralę zoną, ir kad pa maišą, ir parvežę į miestelį darbininkų, kurie darbams
Vilniaus ir jojo teritorijos nantįs Lietuvos suverenu eina prie kitų dienotvarkės matai Visų trijų valstybių čiam Konstantinopoly kar atgal išvertė vidury gatvės. sumažėjus buvo andai at
ais nekiltų revoliucija prieš Piktadariai pasakė kuni
mo) ; pareikalavo, . kad ge-‘ punktų svarstymo."
klausimą.
pasirašyta eilė konvencijų. aliantų ponus. Nors aliantų gui, kad jie jį baudžią užtai, leisti
Liet. Infonn. Biuras. Be to yra pasirašyta tarp
Hymansas griežtai parei gūžės 27 abi pusi raštu pakariumenės Konstantinopo kam jis skelbia tarp juodškė, kad Vilniaus ir jojo te reišktų jam ar jos sutinka
betarpių kaim.vhų ir atsto
ly ir pirma jau buvo, bet da veidžių, kad visi žmonės yra ..ORLAIVIS NUKRITO
LIETUVOS ŽMONĖS
ritorijos klausimas jokiu priimti jojo .projektą‘ savo
vų konvencijų, liečiančių bar
ANT MINIOS.
jos da daugiau gabena lygus, kaip juodi taip ir bal
PROTESTUOJA.
budu negali būti išskirtos iš derybų pagrindan, ar ne.
vietos reikalus. Sąjungos
kitų, būtent, ekonomijos, po Jojo nuomone, jeigu lietu Visoje Lietuvoje vyksta pamatai apima: politinę, ma. Šiomis dienomis pribu ti. Pietuose, kur yra daug West Virginijoj, netoli
litikos
ir apsigyvenimo viai ir lenkai pristatytų sa dideli protesto mitingai ekonominę ir apsigynimo vo naujų francuzų ir italų įuodveidžių, toks mokslas Moundsvillės miestelio aną
klausimų, h* koks klausimas vo projektus, tada derybo Žmonės labai pasipiktinę ir 3rytį. Sekantis užsienių rei spėkų. Nuo vandens Kons iems esąs nepakenčiamas, nedėldienį buvo susirinku
nebūtų pirmuoju svarsto se butų trys projektai, tuo protestuoja prieš Tautų Są kalų ministerių suvažiavi tantinopoli saugoja anglų ir jeigu jis nesiliausiąs to sių daug žmonių pažiūrėt
skelbęs arba neapleisiąs kaip orlaivis mėto bombas.
laivynas.
mas, jis bus svarstomas ir met butų dar sunkiau susi jungos • pasiūlymus, o ypa mas bus už dviejų mėnesių. kariškas
V
___________________
Miami miestelio, tai kitą Bet atsitiko nelaimė. Orlai
rišamas tik ankštame sąry tarti, kuii iv padėti derybų tingai prieš. kariuomenės Už sąvaitės nustatyta Pasyk jie jį visai nulinčiuosią. vis pagedo ir nupuolė sto
demobilizavimą, nes tuomet baltjurio valstybių finansų AIRIAI SUKILO
šyje su Vilniaus ir jojo te pamatan.
ANGLUOS KALĖJIME.
čiai ant minios ir sustatytų
ritorijos klausimu, ir kad Abi pusi sutiko savo at Lietuva butų visai atiduota ir pramonės ministerių su
Iš Plymoutho pranešama, SUMAŽINS PAŠALPĄ automobilių. Orlaivy įvyko
Vilniaus ir jojo teritorijos sakymą tuo klausimu duoti savo plėšriųjų kaimynų ma važiavimas.
LENKIJAI.
kad pėreitą sąvaitę tenai
ekspliozija, nuo kurios kilo
lonei. S. m. 10 d. Kaune de
klausimas jokiu budu nega gegužės 27 d.
sukilo 90 airių sinn feinių- Amerikos žydų organiza gaisras ir apdegė 16 auto
tūkstančių minia
li būti ištrauktas iš ginčija Musų delegacija gegužės vynių
27 d. įteikė p. Hymansui sa griežtai protestavo prieš ST. SEIMAS IŠSISKIRSTĖ kų, kurie nesenai buvo at cija, kuri per du metu teikė mobilių. Šitoj katastrofoj 7
mų daįykų.
Kaunas (Elta). S. m. lie vežti iš Airijos j vietos kalė Lenkijos žydams pašalpą, žmonės buvo užmušti ir 50
Beto p. Hymansas čia vo pareiškimą, kad ji sutin Tautų Sąjungos pasiūlymus,
pos
9 d. Steigiamasis Seimas jimą. Jie atsisakė dirbti ir dabar nutarė tą pašalpą su sužeisto. Nuostolių pasidarė
prieštaraujančius
teisingu

p.
Hymanso
pro

pat pabriežė, kad abi pusi ka padėti
L
išsiskirstė
atostogosna. Ato kalėjimo sargyba turėjo pa mažinti. Per du metu šita į $100,000: sunaikinti auto
tą į tolimesnių svarsty mo principams ir įžeidžian
tariasi kaipo lygus su lygiu, ektą
vartoti spėką, kad suvarius organizacija išleidusi $25,- mobiliai buvo verti $20,000,
stogos tęsis ligi rugp. 30.
kaipo dvi nepriklausomi ir mų pamatą, pažymėdama, čius lietuvių tautą.
o pats orlaivis —$80,000.
Liet. Infonn. Biuras. juos atgal j celes.
000,000 pašalpai
Liet. Infonn. Biuras.
kad tuo sutikimu lietuvių.
suvereni valstybl

Kaip ėjo Briuselio Derybos.

į-

Amerika paskyrė
konsulį Lietuvai

ID Į APŽVALGA] B

rittu TMfejų Tetoaa. ir ii-l w A j»___ ___________
roafte riti tie didieji HkaUiai R N M
ir bereikalinfoe tąeyufe po
teismus. Bet knmesistei, ap
Lfetuvos valdžia Šiandien valdžtos n
svaigę frobtam merija, būti- stovi Vilniaus klausimu ly- rė, ir viskas

Aprieti ir jn tikslu.

Trumpai tariant, apšvie- kamuolį geležinkeliais ir
.ta yra Irtiems arba veik pastatė ant jų greitus trau
-i.“*
giai
toj vietoj,* kur
ji
...............
‘
“ s...
stovė- kaip buvo
pažįsta,
kad nesusipratime
SARMATOS NETURI.
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kad
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įvairių
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vos,
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yra
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jiems
nėra
per
sona
ne
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rašo:
vairesnių sumanymų, pir kraustytų, ir jokio pamato proto jėgas ir gabumus, su liu, jis įsitaisė telefonus, te
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pasauprie gyvenimo* sąlygų ir
tą—nieko neišėjo. Paskui
revičiaus atsiųstas kun. Petras
KOMUNISTAIS.
sėkmingiau kovoti už savo
Turime riesi vtttį, kad tris- derėjosi, derėjosi Briuselio
Raščiukas rinkti aukų šv. Ka
Paskutiniam
"Bangos"
mar
irsi
matys,
kurioje
pasė

būvį. Tokia, bet ne kitokia
derybose—nieko neišėjo.
Bet tai dar neviskas, ką
zimiero draugijai, šita drau
w
numery
drg.
Hermanas
piayra
pamatinis apšvietos mes galime pasakyti apie
ja teisybė ir nuspręs mums Ant galo pavesta Vilniaus
Kame dalykas?
gija yra Lietuvos klerikalinės
-j jį
žmogų. Tfe dalykai yra
spaudos platinimo rai
centru.
< ėiai rašo apie LSS. bylą su prielankiai. Gaila tik. kad byla išspręsti Tautų Lygos
Pirmlaus
Brooklyno tikslas.
klerikalinius
komunistais,
šita
byh
pratam
bylinėjimuisi
prisieina
Prisitaikymas
prie
gyve

vientik pagrindai žmonijos
TaiybaF-dr
vėl
viskas
nie

leidžia apie
"Laisvė" Lietuvos Steigia
laikraščius ir spausdina ir pla- sidėjo^ jau^daugiau
•n®- taip daug pinigų išduoti. Bet kais nuėjo.
mąjį Seimą vadindavo cir nimo apystovų yra pamati gyvenimo. Žmogus negyve
- - partijaij tai laiko atgal, kuomet to- sykį darbas pradėtas—pames
tina visokias klerikalų
Dalykai Vilniaus klausi ku, o dabar jau vadina Stei nis dėsnis kaip augmenų, na tam, kad valgius, bet val
yvenus. Maistas,
~ karalijos, go kad gyvenus.
apaštalaujančias knygas. ”
Ka, munistai, atsimesdami nuo ti jį negalima.”
mu netik negerėja, bet eina giamu Setam ir rašo su di taip ir
L
LSS.,
užgrobė
surinktus
i, drapanos, judėa
balta
kai
šiaurės
dangi ąukas tiems patiems reiBylai vesti reikia labai da blogyn, nes iš visų tų de džiąją raide.
taUma renka Tautos Fondas, LSS* namui pinigus. Išprasniegas
prie
tokių
kiti dalykai nėra
Žodį socialistai ji dėdavo
apaštalas: džių socialistai nenorėjo į daug pinigų, fe drg. Herma- rybų aiškiai pasirodo, kad
ted šitas naujas ’'apaštalas'
apystovų
ji
gyvena.
Zuikis,
paskutinieji
žmogaus gyve
Tautų Lyga palaiko lenkų į svetimženkHus, o dabar
prirašinės tiktai narius.”
. vakiziosteismą eiti ir ban- nasTĮairiam tas reikalas yra
Įgyvenantis
vidutiniškos
ši

nimo
reikalavimai,
bet tik
jau rašo, kaip reikia. Vadi
e de įsnsti šitą klausimą pavestas, prašo LSS. narių politika. Briuselio derybo nasi, ką pfemiaus "Laisvė" lumos ruože, yra pilkas va- tai pabūklai arba įrankiai.
Ką-gi ta klerikalų draugi- draugiškai, trečiųjų teismu, fe kuopų neatsisakyti paau se tos Lygos atstovas Hy'sarą, baltas žiemą. Abelnai Proto veikimo sritis yra kur
ja žada savo nariams? Ogi Bet komunistai šitokį pa- kauti Bylos Vedimo Fondui mansas reikalavo, kad į de skaitė netikru, dabar jau kalbant įvairių rųšių vaba kas labiau išauklėta ir yra
"atiaidų” ir kitokių "dvasiš- siūlymą atmetė. Lietuvių Pats drg. Hermanas su sa rybas butų priimta lygio pripažino tikta
Turbut seiliaus "Laisvė” lai ir parazitai, kurie užpuo žymiausia sritis žmogaus
mis teisėmis atstovybė nuo
kų malonių.” Anot kunigo Socialistų Sąjunga tuomet vo žmona paaukavo $118.
Vilniaus, ka? reikštų legali* manė, kad trumpoj ateity la augmenis, paprastai yrą gyventam. Ne paprasta
Raščiuko, jie gausią— * .buvo priversta kreiptis į
žavima bandito Želigovskio išdygs jai ragai, o tada vi tokios pat spalvos,' kaip ir prieglauda, bet puošnus na
"Daug dvasiškų malonių, valdžios teismą ir prašyti
valdžios, o dabar tos Lygos sus savo priešus išbadys iki pastarieji, ir dėlto jie yra mai; ne by kokios drapanos,
DEL BAŽNYČIOS
nes kiekvienas kunigas-narys injunctiono, kad UŽdajlU8
vargu patėmyjami. Visa tai bet estetiški rūbai; ne mo
Tarybos konferencija Žene vienam.
ATSEIKIMO.
kasmet laiko vienas šv. Mišias komunistams eikvoti Namo
voj nesigėdijo pareikalauti, Gamta nėra kvaila: ji ne reiškia prisitaikymą prię notoniškas, bet malonus ir
už gyvus ir mirusius švento Fondo pinigus. Teismas inKlerikalai baisiai bijosi, kad Lietuva paleistų savo suteikia ragų tam, kas no gyvenimo apystovų.
patraukiantis darbas yra
Kazimiero Draugijos . narius, junctiono is pradžių neda- kad Lietuvoj nebūtų atskir
musų
. reikalavimas, tikslas
rėtų
visą
svietą
išbadyti
armijų ir padėtų ginklą, pa
Gamta nedaro jokio išė
kunigų prie tos draugijos pri-,VČ. TU0 Paįh*ąsinti, komu- ta bažnyčia nuo valstybės, kol Vilniaus klausimas bus
ir
troškimas.
Žmogaus gy
mimo ir žmogui. Tas pats
klauso apie 1,000 Lietuvoje ir >fetiu pareikalavo per savo todėl tuos žmones, kurie to
venimo
širdis
nėra
fiziškas
Lietuves paštas.
gamtos
įstatymas
yra
išrištas.
Amerikoje. Visi Lietuvos vy-^Aovokat^, kad teismas iš- kiam atskirimui pritaria,
pasaulis,
bet
intelektuali^
Suvienytų Valstijų pašto sprendžiamas veiksnys ir jo
skapu yra šv. Kazimiero mestu ir visą bylą, kaipo jie pavardžiuoja
"bedie Reikalauti padėti ginklą departamentas
paskelbė gyvenime. Žmogus, kaipo kas — pilnas įvairių jaus
Dnturijos Garbės nariais.
| "nepamatuotų.” Bet jų rei- viais” ir kitokiais vardais. tuomet, kada plėšikas įsi
augščiausis produktas evo mų pasaulis. Prie tokio pa
"Kasmet viai Draugijos „a.;kąla™»» teąnuis ,^'P P»‘ Chicagos klerikalų "Drau laužęs į tavo namus žudo persergėjimą savo respubli
kos gyventojams, kad ne liucijos, skiriasi nuo kitų saulio tiktai apšvfeta gali
riai gauna penkis kart visuoti- atmetė. Socialistai vėl m- gas” 162-ram numery rašo: tavo namiškius ir plėšia ta
tinkamai pritaikyti žmogų.
vo turtą, tai juk daugiau siųstų pinigų į Lietuvą laiš gyvūnų tiktai tam tikram
nuosius atlaidus ir daug ivaiįvai ^re komunistams taikytis.
laipsny.
Pavyzdžiui,
prota

"Bažnyčios su Valstybe vie negu pasityčiojimas. Sulyg kuose, nepaisant ar jie butų
"žmogus yra įrankius
Komunistai issikonojo per
rių dalinių atlaidų.”
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Jis
užima
pirmą
vietą,
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ar
ne.
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vartojantis
gyvūnas. Jis ga- .
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savo "Laisvę" ir pasakė,
bet
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perviršija
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regė
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prapuola
ir
b pagaminti u* vartoti įran
’Tėvynė” vadina klerika- kad su socialistais jfe^ nieka niai— bedieviai.' Yra priešin turėtų būt pastatytas Len
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sakomybės
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Rodos,
jiems
labai
rūpėtų
žmonių
ra

nito
uolas
į dulkes; suminkytume, kad tai ne juokda
Socialistams
prisiėjo mybė ir gerovė, bet dėlto, kad tuvos, o ne Lietuvai, kuriai tai pirmas toks perspėjimas Toks žmogaus sulyginimas ko kietą geležį
kaipo minkš
riai, o begėdžiai. Prašyti kreiptis j apeliacijos teismą
reikia gintis nuo užpuoli
daugiau turėtų laisvės kenkti mo. Bet Tautų Lyga Var tarptautinio pašto istorijoj. su kitais gyvūnais gal kam tą togą; juros jam yra ly
musų gadynėj pinigų ir ža dėl injunctiono.
Ką ta# reiškia?
ir nepatikti, bet tos tiesos gus vieškeliai, vėjas ir ugnis
tikintiems ir platinti bedievy
dėti užtai "atlaidų” gali tik
šuvai
tokio
reikalavimo
ne

niekas negali užginčyti..
bę.
To
viso
jų
darbo
tikslas
—
"Kad
sumažinus
lėšas
”
,
ra

—nenuilstantis jo žirgas.
Iš
Amerikos
pašto
depar

tai toks žmogus, kuris netu
stato.
šo
drg.
Hermanas,
ir
subedievybė.
”
,
tamento perspėjimo visiems Žmogus, nežiūrint kokio Nirirar mes neatrandame jį
ri jokios sarmatos.
taupyniui laiko, musų ir ko
žinoma, Lietuvos valdžia aišku, kad Lietuvos pašto pašaukimo jis butų, prie ko be įrankiu Be įrankių jis
Bet klerikalų laikraštis negalėjo
munistų
advokatai
sujungė
tokį pasiūlymą departamentas, jo viršinin kios
ki -J <draugijos luomo jis įri yra niekas; su įrankiais jis
ŽADEIKIS UŽTARIA
musų ir jų apeliaeijas j vienų užmiršta, kad Amerikoje priimti, ir pranešė Tautų kai ir darbininkai yra vagys gnfetil,
tu; nežiūrint
ar _jis ,yra yrą viskas," sako anglų ra
. .
AMERIKIEČIUS. .. 'apeliaciją. Toje bandroje ape bažnyčia taip pat atskirta
ir
jais
negalima
pasitikėt
kaimo darbininkas ar mies šytojas Cariyfe. Apšvfeta
Buvęs Lietuvos Finansi liacijoje buvo prašoma, kad nuo valstybės, o tečiaus jis >ygai, kad ji jos propozici
Skaitant tokį pranešimą to proletaras, buržujus ar yra vienas geriausių ir tonės Misijos Amerikoje na Apeliacijos Teismas jspręstų prie kiekvienos progos sako ją atmeta. Kauno valdžia doram lietuviui darosi liūd kapitalistas, paprastas pi buhauBių įrankių prisitai
rys, majoras žadeikis, rašo sekamuose dviejuose punktuo si remiąs šios šalies tvarką reikalauja, kad butų pildo na. Bet žinant kas dabar lietis ar valdytojas -monar kymui prie moderninių gy
Kauno "Lietuvoje” apie A- se: (1) ar teisėjas tesingai pa kiek tik drūtas.
ma Suvalkų sutartis, sulyg Lietuvą valdo—-tokius daly chas, jei jis nori gyventi—o venimo apystovų fe iškovo
merikos lietuvius. Atsida sielgė atmesdamas LSS-gos Tegul tad kunigų organas nirios lenkai turėtų išsi- kus girdėt visai nenuostabu. beabejonės jis to nori—jis jimui geresnių gyveniniu
rius keliams, amerikiečiai prašymą išduoti Indžionkše- Įtasako, kada jisai veidmai kraustvt iš Vilniaus, ir tuoLaisvės Mylėtojas. turi mokėti tinkamai prisi sąlysą> Neapsišvietęs žmo
sujudo grįžti Lietuvon. Jie ną’, ir (2) ar teisėjas teisingai niauja: ar tada, kai stoja
taikinti prie esamų gyveni gus yra paprastas alginis
turi pinigų, moka gerų dar pasielgė atmesdamas komunis už sujungimą bažnyčios su
neturintis jokios
mo sąlygų ir uoliai kovoti vergas,
bų ir Lietuvai galėtų būt tų prašymą, kad pati byla butų valstybe, ar tada, kai sakosi
ra&mės
politiniam
ir eko
už būvį.
labai naudingi. Bet retas jų išmesta iš teismo. Apeliacijos remiąs Amerikos valdžios
žmogaus gyvenimas nėra nominiam gyvenime.
Lietuvoj apsibuvo. Pasidai Teismas, peržiūrėjęs visus pri formą?
Šiandieninė draugijos sis
"Boston American" iš 4ugštojon Silezijon, aiškiai statiškas, bet dinamiškas.
rę, beveik visi jie traukia duotus dokumentus ir išklau
Žmogus
turi
žinoti,
kad
jis
tema
ir jos sudėtis yra ilgų
spausdino
gerą
straipsnį
anindžiodama*
Vokietijos
Amerikon atgal. Kodėl?
sęs abiejų pusių advokatų, ar PASISKAITYKIT, KĄ RA
gyvena
progresuojančiam
šimtmečių
evoliucijos pada
pie Lenkiją ir jos rėmėją eises. .
Majoras Žadeikis kaltina gumentų, po ilgo svarstymo
ŠO
KAPITONAS
pasauly,
ir
jeigu
jis
nesis

ras;
dabartinė
civilizacija
Franciją. Jis rašo:
tame Lietuvos valdžių. Jis pripažino, kad teisėjas pasiel
Mea, amerikiečiai, po pono tengs eiti kartu su progre yra apšvietos produktas —
LADYGA.
sako:
gė neteisingai pirmame punk
Lenkai neturi jokios tei loovero . priežiūra dabar su, tai jis pasiliks užpakaly,
"Deja, pirmosios krekždės, te ir teisingai antrame punkte.
Per "Keleivį" dabar eina sės. prie Augštosios Silezi eidžiam mitamus dolerių jo laukia pražūtis. Jis turi rezultatas darbo nenuilstan
čios žmonijos, žengiančios
grjžusios iš Amerikos 1920 Reiškia, LSS-ga laimėjo ape kaiaūmo Ladygoe raštas, jos.
Lenkijos gyventojams šelp- žinoti, kad kovą už būvį iš progreso keliu pirmyn. Ne
metais, be kai kurių atvejų, liaciją abiejuose punktuose. "Kaip Lietuviai Kariavo,” Tegu Lenkai gali savintis L
laiko tiktai tie gyvūnai, ku kitais keliais eidami fe mes
neparnešė naujo ūpo ir impul Po šito didelio komunistų pra kurį mes kiekvienam pata Sileziją dėlto, kad ji prigu
Mes maitiname tų nelai rie moka geriau už kitus pasiliuosuosime iš algines
so | Lietuvos visuomenę ir ne laimėjimo Apeliacijos Teisme, riam perskaityt
lėjo jiems 600 metų atgal, mingų vyrų šeimynas, o prisitaikyti prie savo gyve vergijos, iš kapitalizmo
surado sau palankios opinijos. buvo manyta, kad jie pagaMoe
tai
vokiečiai turi pilną teisę cariumenės viršininkai lai nimo apystovų ir turi ge priespaudos ir pasieksime
Kapitonas Ladyga yra
Iš pirmo susitikimo pasiliko susipras ir taikysis. Bet kur
savintis Alzaciją ir Lotarin- to tuos vyrus armijoj, taip riau ištobulinę kovos įran
į, tobulesnį draugi
kaip ir kartumas burnoj ir tau! Kaipo 'tikri revoliucionie dabartinis Kauno įgulos ko giją> nes 600 metų atgal ši tad išmaldauti iš muaų sim
kius.
mendantas.
Kaipo
karinin

jos
— Sociabzmą.
Lietuvos darbuotojams ir grį- riai,jie ir vėl | tų anot jų
tos
teritorijos
neginčijamai
patijos
ir
labdarybės
pini
Žemesnės
rųšies
gyvūnai
Ne
_
susmukimas,
žusiems amerikiečiams. Pir 'buržuazijos teismą’ bėga. Da kas, jisai nuo pat pradžios prigulėjo Vokiečiams tik gai badaujančioms motemote

mieji nusiskundžia, kad Ame bar jų advokatas, sulyg savo yra surištas su Lietuvos ka rybėje jos prigulėjo Vokie-. rimss ir vaikams tikrenybėje veda natūrali gyvenimą, tai ne ignorancija, bet apšvfeta
yra, jie gyvena prie tokių veda žmoniją prię gerovės—
rikiečiai perdideli gaudagra- klientų įsakymo, apeliavo visų riumenės reikalais, nes jis čiams per 700 metų, pakol »na Lenkijos imperializmo
apystovų,
kokias jiems į laimingesnį ir šviesesnį gy
ją
organizavo,
jis
jai
vado

šiai bei pelno jieškotojai ir tt. dalykų į Valstijos Augščiausių
18
šimtmety Francuzai jų Ir militarizmo paramai.
gamta
skiria.
Tie gyvūnai venimą. Tik kvailas, nepro*
vavo, ir jis žino ką rašo.
Antrieji gi taip pat nusiskun Apeliacijos Teismų.
neužgrobė. Mes, manom, kad jau lai vaduojasi išimtinai instink taujantis žmogus gali mė\
džia, kad musų valdininkai ne
Ladyga yra žmogus, ku Jei Lenkai gali savintis
"Bylas ateitis. Taip daly
kas
butų padaryti tam ga- tu ir turi visai menką proti ginti tą užginčyti Apšvfeta
prieinami, nesukalbami, ne kams esant, LSS-ga tuojaus ris nesibijo pasakyti gryną Sileziją vien dėlto, kad tū
nį supratimą apie savo pa yra tveriamoji jėga; ji iš
tvarkingi ir tt. Tokių nesusi padarė reikalingus žingsnius tiesą, nežiūrint ar tas kam luose jos apskričiuose dabar .as.
dėtį.
Bet atėję prie žmo
visas žmogaus spėkas
pratimų vaisius yra tas, kad išėmimui 'indžionkšeno,' kuri, patiks, ar ne. Ir todėl Lie gyvena daug lenkų ateivių,
Mes taipgi manom, jog gaus, mes randame stebėti vysto
fe veda jį tiesių keliu prie
ne vienas sugrįžusių vėl atgal sulyg Apeliacijos
Teismo tuvos cenzūra neleido šitą tai Vokietija turi daugiau įmonės turėtų žinoti, kad nų skirtumų. Iš didesnės da geidaujamo tikslo.
Taigi
Amerikon išnyko, nors galėjo nuosprendžio, galim gauti. jo raštą Lietuvoj spausdin teisės savintis Alzaciją ir Lo nusų miltai ir kiti valgo
švfeskhnės
patys
ir
kitus
lies
jis
gyvena
proto
srityje
būt naudingas čia. Be abejo Reikalinga tam tikslui $1,600.- ti. Jai turbut nepatinka, taringiją, nes didžiuma gy mieji daiktai, skyriam! Len
ir
jo
gyvenimo
apystovos
švieskime!
jimo, tų nusiskundimų pama 00 kaucija jau užstatyta ir kad jis iškeltą labai nemalo ventojų tenai yra tikri vo kijos pašalpai, yra parduonėraJau naturalės, bet prfeA. Dvylis.
te yra didelis nesusipratimas, mūsiškiai komunistai prašali nių dalykų "vyriausiai karo kiečiai.
Jami tenai už pinigus ir iš moninės,.tai yra, "paties pa
kurs turi būt veikiai ir visiškai nami nuo giobėjimo L. S. N. vadovybei" Jis tiesiog pa
Dalykas čia yra toks, kad o daromą didelis pelnas.
pašalintas. Jei jau čia ir yra B-vės pinigų. Juos dabar gle sako, kad jeigu ne ta "vy Fracuzija nori padaryti sau Mes tikimės galėsią greitu sidarytos."- Žmogus jau ne
kas kaltas, tai bent nesisku- bės iki bylos užbaigimo Aps riausia karo vadovybė" tai iš Lenkijos talkininkę, kuri aiku paskelbti faktus, ku begyvena urvuose, bet ap SOCIALISTŲ PAKTUOS
rūpina save kiek galima ge
SUNKI PADftTIS.
binkim to amerikiečiams lietu kričio Teismas. Kol Valstijos su rusų pagalba lietuviai galėtų užimti ta vietą, kurią rie parodys, kad
susida- resniais namais. Būdamas
viams primesti; geriau patys Augščiausias Apeliacijos Teis teugvai butų galėję lenkus užimdavo Rusiją Romano riusi šaika
len- fiziškai silpnu ir neturėda
Socialistų Partijos veikia
prisipsžinkim kalti — tai bus mas pernagrinės tų bylų, tai sumušt, ir žulucovskio šian vų despotizmo laikais.
kų ir
arba aitrių nagų masis komitetas . praneša,
arčiau teisybės. Dažnai Ame gali prabėgti apie metai laika dien nebūtų buvę Vilniuje Juk ne kas kitas, bet Pran Mų, kurta g Ūbdartogos mas
žmogus, su šau- kad jeigu į 30 dienų kuopos
irilfl
rikiečių mes nesuprantam: j Po tam, veikiausia, dar prisieis nei kojos.
cūzija surengė, apmokėjo ir Amerikos pašalpos Lenkijoj tuvo
prfemoniškų ir nariai nesukels 920X100,
dailiai ir švariai apsidaręs, im eiti teisman, kad nuosprendį
Jaro sau didelių pelnų.
apginklavo
niekuo
neprovo

Kapitonas Ladyga poro*
Įrankių pagalba, yra tvir
ponuojančio vaizdo daro pirmą pačiame bylos branduolyje ga
kuojamą lenkų įsiveržimą Lloyd George daugely da čiausia, uručiausis ir nuož tri nacionalis partijos ofisas
do,
kad
Lfetuvoos
kariume

inteligento žmogaus įspūdį. vus, tai yra, kam turi priklau
lykų daro kliudų ir neaišku miausia gyvūnas ant žemės tūris uždaryti savo duria ir
dabartinėn Rusijon.
Tuo tarpu grįžtančių amerikie syti LSNB-vės pinigai: LSS- nės "vadai" netik nemokėjo
tas gam- pertraukti visą darbų.
Ne kas kitas, bet Francu* mų; bet jis kalba labai tei paviršiaus. Būdamas
čių daugiau yra paprasti dar gai ar tai atskalūnų daliai, ku kariumene! vadovauti, bet
suvaržytu judėjhno Partija dabar turinti $21,to da tūli buvo atviri zija surengi biaurų įsilau singai ir aiškiai, kuomet jis tos
bininkai, pusėtinai prasilavinę, ri sutvėrė L. Komunistų Są
deaa
a
pk
al
tini
mą
ant
L
ob
žimą
Lietuvon
ir
užėmimą
žvilgsniu,” žmogus pirmiau- 000 skolų ir kitokio išėjimo
šalininkai ir nenorėsu pinigais, su drąsa ir su no jungų?
kifos
militarizmo
ir
imperi

šia
pasigamino vežimus fe nišų, kaip surinkti į mėnesi
Vilniaus,
kurį
ir
dabar
len

legionams
ru šj bei tų nuveikti. Tai ir
"Tai taip dalykai stovi šituo pncsuitis*
alizmo,
kurį,
kaip
visas
pa

pskfakė
prie jų kitus
kai
tebelaiko,
nepaisydami
augliaus minėtų sumų, ar
visa, bet, drauge tai ir labai
reikalu. Jei mūsiškiui komu
h
saulis
finą,
nūs
Tautu
Lygos
Torybos
ir
aiš

daug. Tokių žmonių kaip tik
ba uždaryti centro oriau.
yra fe- kiai laužydami taikos su* ko francuzų tai
nistai nebūtų taip labai ap Jo raštas
mui
trūksta Lietuvoj, tokie žmonės svaigę savo proto 'home brrėr' tortais svarbos dokumenPildomas Komitetas tečiaus
ir militarizmas, ruošdamas vėliaus, zenguanias pi
tartį.
■ihm kaip tik reikalingi.”
tikisi,
kad reikalingi pinigai
revoliucioniškumu, tai tas da tas fe kiekvienam jis verta
ištaiIr ta pati Prancūzija su ant
so
žemės bus sukelti
rengė lenkų
įsiveržimą ną
sė
! Vadinasi, P- Žadeikis pri- lykas jau senai butų buvęs iš- įsidomėti. ♦
hijii
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bet išbuvome daugiau ir to- i kimo, tai gavau šitokį atsa- Nutarta, kad į minėtą vaBROOKLYN, N. Y.
dėl gavome dar po 10 dole kyma: "Aš į asilų staibelį karėlį "panelės" ateitų be
Margumynai.
rių primokėti. O kompanija Ine
’
nevaikščioju."
Suprask, goraetveisčių, kad butų paArtinasi New Yorko ir
streikieriai — as&ai, o jų raukiau "šimi” šokti,
Nmiėlioj. Wd. H«[>ob,LSS.
Brooklyno
kriaučių delega
svetainė — tvartas. Ar rei
Prasidėjus "pasilinksmi
Vm Rijoms turėj. drauPaper Co. dirbtuvių darbi to.
tų
rinkimai,
tai mūsiškiai
kia dar didesnio pasityčioji
gišką išvažiavimą Jefferson
ninkai išėjo j streikų. Strei Po tos nevykusios konfe mo iš darbininkų reikalų? nimui," girdėjosi it vilkų komunistai labai susirūpi
miškuose. Tą dieną buvo la
ko priežastis — norėjimas rencijos kompanija vistiek Taip gali pasakyt tik darbi staugimas ne vien tik salė nę* nes šiais rinkimais jiems
bai gražus oras ir todėl
nemilžti darbininkams algų daro įvairius triksus, kad ninkų klesos išgama. Prie je, bet ir paupy. Visur buvo sunku yra surasti iš savo
žmonių privažiavo keli šim
ant 30 nuoš. ir panaikinti kaip nors išardžius uniją ir žodis sako: "Tik nelaimėj pilna "meiliškų porelių."
tarpo delegatą. Kaip girdė
tai, viri socialstų draugai
paaugštintą mokesti už AUmuŠUS darbininkams al pažinti draugą." Taigi, lai Tėvai, leisdami savo duk ti, jie gana tankiai laiko
bei simpatikai. Nors
virštaiitinį darbe. Darbinin gas. 3 d. liepos viri Maine ke šios sunkios kovos lai teris į šitokius "pasilinks tuo tikslu susirinkimus, bet
grame buvo pažymėta,
kai, būdami unijistais, nuta-j valstijos laikraščiai paskel prisižiūri Rumfordo lietu minimus,’’ didžiai prasi- rjokiu
___ _____
__ ______
budu negali
surasti
dainuos chorai ir kalbės kal
rė kompanijai nepasiduoti. bė. sprindinėmis raidėmis, viai darbininkai, kokiais žengia priešais doną. Jeigu kandidato i delegatus. "Laibėtojai, bet kadangi nežinia "Keleivio” leidėjams už iš Išpradžių niekas ir nema- kad darbininkai eitų dirbti, darbininkų "draugais" yra panašus
panašųs dalykai pasikartos svė" irgi susirupinus — kur
dėtai kokios priežasties susi- leidimą knygos "Lietuvos nė, kad streikas taip ilgai nes nuo 5 d. liepos visos musų komunistai.
ir ateityje, tai visų tokių gauti overkotu, nes Moc—-- •> •— veikiausia
•• • v jau nebus
rinko ne visi dainininkai, Istorija ir Žemlapis." Ji Užritąs. Darbininkai manė, dirbtuvės atsidaro. Atėjus Rumforde dabar ir kitos amerikonų” ir M"ainerikon-Įkaitis
---- 99
——------------ J.—
—
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tai choras nedainavo. Kai- man labai patinka. Patarti- kad jeigu streikas užritąs 5 d. liepos dirbtuvės švilpė dirbtuvės stovi, žodžiu sa kų” pravardes paskelbsiu išrinktas. Jankauskas
irgi
bėjo "Naujienų" redakto- na visiems lietuviams dar- dvi-tris suvaitos — tai il kaip ir dirbdamos, bet dar kant,
laikraščiuose.
negali
būti
delegatu,
nes
jis
pas manas "mi’ bininkams tą knygą įsigytu giausia. Kompanija, mato bininkai vaikščiodami juo lionferių" miestas, nes nie
rius drg. P. Grigaitis. Jo
Aidas.
da nelabai senai priguli uni
G. P. mai, irgi tokios-pat nuomo kėsi ir skebauti nėjo. Conti- kas nieko nedirba.
kalba buvo* visiems darbi
joj ; be to delegatui reikia
ninkams labai pamokinanti.
iek-tiek ir darbą pažinti, o
nės buvo. Mat pirmiaus čio nental Paper Bags Co. dar
J. Ksalsičia.
HAVERHILL, MASS.
Jis nurodė, kad visi šioj ša
jis
tiktai "rumbes" skėst
nai yra buvę keletas mažų bininkai irgi tebestreikuoSkaitytojas
nieko
neprily gyvenanti lietuviai darbi
temoka. Buivydas butų gal
streikų ir viri jie pasibaig ja. Nors ir juos kvietė dirb
HAVERHILL, MASS.
ninkai, ar tai butų seniau ar
redė.
neblogas delegatas, bet ang
davo į sąvaitę arba dvi. ti ir siūlė
HaverhiiHo margumynai.
dabar atkeliavo, nežiūrint,
liškai
nei žodžio nemoka ir
Tais
laikais
da
r
bininkai
ne

bet
darbininkai
tos
malonės
Skaitytojas
norėjo pa
kaktai tikėjimiškai ar pofi-|®®aus lietuvių kooperacija
19
d.
birželio
&
P.
M.
N.
Komunistai
juo nelabai užtiškai srovei ar partijai jie’į“Y? surengus pikniką ant buvo pasiryžę kovoti ir to nepriėmė. Mat visos .kompa P. moterų draugystė buvo gauti 25 dol, kuriuos aš pa
priklauso, ar tai hutų sočia- ^čin^o farmos, Bedford, dėl jie sugrįždavo prie dar nijos dabar norėtų turėti surengus pikniką ant Mol- žadėjau už prirodymą, kad sitiki, nes jisai savo pažiū
lietai, ar komunistai, ar tau- Mass. Kadangi diena nebu- bo ant pirmo kompanijos "open shop,’’ bet darbinin tono kempės. Piknikan at P. P. yra komunistų komi ras maino kaip čigonas ku
tiečiai, ar katalikai, nežių- 4V.°
tai žmonių nebuvo pasiūlymo. Taip gegužės kai irgi gerai nujaučia, kas silankė ir garsieji musų ko saras ir "Laisvės” choras meles. čemauckui "ne vis
Palioniui
yra komunistų choras. Pa kas namiej.”
rint pažvalgų, ekonomiška “ric, kiek buvo tikėtasi. Ant- mėnesy, 1919 metais, darbi iš to butų.
lonijos
kazirninkai
su
"munta, kad ta
tą ninkai buvo išėję. į streiką, Reikia žinoti, kad visoj šainieriais," kurių priešai* Į siūlymas tilpo "Keleivio” "Meksika” nesmagumų da
jų padėtis vienoda : visi jie ra priežastis tai ta.
ro.
bet po sąvaitės taiko kom popieros industrijoj šiame
“ , š. m.
yra šios šalies kapitalistu
d®eną
ky buvo keletas exparapija-|* o\_.;
Čia suminėjau tik keletą
panija
sušaukė
darbininkų
pavasary
kilo
streikai,
bet
nų "(įsakau ea^^ara^j^Į^^^^4™^!^
vergai, darbininkai proletavietos, tai yra pas Ka
komunistų
; bet nereikia ma
vienur
kompanijos
su
dar

rau Kadangi visų Amerikos “osn#
v kitas piknikas, ir darbdavių konferenciją j
nes
parapija
jau
banf
.
su
savo
sėbrai#
nyti,
kad
pas Brooklyno
lietuvių darbininkų ekono- parengtas bent kelių pra Port EdwaM, N. Y., kura> bininkais susitaikė greitai, krutino). Prasidėjus pikni- bėgau paskui Stilsono-Fraikriaučius nėra
tinkamų
minė padėtis yra vienoda, Kresisctu kuopų, kur daly je prieita priesusi taikymo.
• - ' o kitur pradėjo dirbti, pa kui, neilgai laukus prasidė- °°s uodegas ir kad dabai žmonių tai vietai. Yra geru
įrvesdamas
streiko
reikalus
Rašančiam
šiuos
žodžius
ir
tai viąų jų pareiga yra suei-.Y^vo ir Cambridge’aus kom.....................
- "programas,«• esu nariu Laisves choro,,
jo
ir pikniko
išrišti
arbitracijos
teismui.
gi
teko
būti
toj
konferenci

tai jau neatbūtinai ir cho žmonių, bet veikiausia iš
ti vienybėn. kaipo darhmin-1 ^tau Esant greta dviem
kuri
pirmiausia
išpildė
ras turi būt komunistų. svaresnių niekas neapsi
kų klesti ir sudaryti bend- piknikam žmonės ėjo bei joj. Tuomet pas delegatus Bet Internattonal Paper Co. "munšamieriai."
Paskui
imu, nes nenorės su komuni
rą kovos frontą prieš suvie-| važiavo pasižiūrėt iš vieno į apsireiškė didelis silpnu yra pats milžinas popieros Lawrence’o ir Haverhilljo Šitokiu mastu mieruojant stais sėbrauti: nešti jiems
mas ir ūpo nupuolimas ir jie industrijoj ir todėl ji, kaipo
nytą kapitalistų spėką. Tik|’titą.
kauliukų ir kazyrų studen išeitų taip, kad jeigu Skai □verkotus, kaziruoti, gert, i
nesirįžo
kovoti
iki
pilno
lai

galingiausia,
nori
išardyt
suvienytomis savo spėkomis
nuvažiavus pas
tai, vadovaujant direkto tytojas yra melagius ir ji jų "popieros fondus" au
darbininkų
uniją.
Pereitais,
mėjimą
Tokiu
budu
į
mitrą
darbininkai atsieks to, kas Kabosiu matės, kaip vyrai
riui V., sulošė keletą gel sai prisirašytų prie kokios kauti, ir tt O to nedarant
draugijos, tai būtinai ir ta
yra reikalinga ju pasOiuo- au moterimis mteruoja ir sąvaitę darbininkai sugrįžo metais kompanija pardavi mių.
draugija
turėtų būt melagių komunistai jteškotų kiek
gavimui iš šių dienu alginės sūrite, kiek stiklelių "mun- prie darbo ant tokių išlygų, nėjo laikraštinės popieros
Pasibaigus
programui,
toną
po
135
doL,
o
šiais
me

kokias
kompanija
pasiūlė.
Kame gi čia seib vienam susirinkime priekavergyos.
“
s5auBO telP* į bonką. Nekuprasidėjo kariški manevrai. draugija.
„
ir plūstų delegatą įvai
tate
parduoda
po
95
doL
ir
TdMaus kalbėtojas prisi(.VPąč iš brightoniečių)i Kompanija tikėjosi ir šį
Geimių
studentai
griebėsi
838
•
riais
komunistiškais žo
minė apie komunistus, ‘ ku- matėsi jau perdaug "priri- darbininkų streiką tokiu iš tos'priežastfes esanti pri už ginklų ir prasidėjo tikra
Tolinus,
Skaitytojas
už
džiais.
Tą
jau patyrėm Vai
pat budu sulaužyti. Išėjus versta numušti darbinin karė. Padarius mūšių pa- 25 dol paukšt ir prirodė,
rie ažuot vienyjus darbinio- sk“to; ’ .
tukaičiui delegatu esant
kų ldesą> ardo ir grisuja Bežiunnt į tuos bemie- darbininkams * į streiką ji kams algas. Vienok darbi liaubas, vieniems . reikėjo kad "Laisvės" chorą kontninkai
nutarė
kovoti
iki
paTaigi, kaip terodo, šituose
darbininkų argam žarija*, ruojančius nepraslinko nei visai nenorėjo su unijos vir
iedų
atgaivinimui, kitus raliuoja komunistai. Nejauakutinos
ir
kompanijai
nerinkimuose
komunistai
., ..
Net
patys susiskaldę į
. 8tai at- šininkais tartis. Bet prabė-;
pritiėjo vežti pas gydyto- gi Skaitytojas nežino, kad
veikiausia
pasistatys
dele
partijėles ir spiaudo vieni J*2ė didelis automibilius nuo gus trims streiko sąvaitėms
jus, kad makaules -užsiūtų Suvienytose Valstijose koLaikešio.
streiko
yra
ge

vėl savo ktapčiuką; ku
kitiems Į akto Todėl komu- kooperacijos pikniko piliias ji išsiuntinėjo laiškus kiek
(kitaip butų paskutiniai munistų organizacijos yra gatu
ra
proga
prisižiūrėti
į
musų
ris
tarnaus
ne unijai, bet
vienam
darbininkui,
kad
nistų rodomais keliais dar- pilnųjų blaivininkų" ir su
smegenys išbėgę), trečius užgintos ir komunistu, kai- komunistiškiems
^draugus"
komunistus,
kaip
reikalams.
ant
24
d.
gegužės
grįžĮtų
į
bininkai Begali eitu Tarpu- Pilnu krepšiu "munšaino."
reikėjo
be drapanų paimu- ftii
po tokių, visai nėra ItaiplTS^S^S^
jie
"gelbsti"
darbininkams
fytj
mieSą.
I
Urta
>
Brooklyno
knauciai
savinės darbininkų kovos | Suradę draugų tuoj nuėjo darbą. Vienok darbininkai
tad nebūdami jie gali ką turėtų daugiau pastangų
kovotu
Jie
šiame
svarbiau

tik pasijuokė iš tokios kom
priežastys yra tame, kad nž tvarto ir patuštino,
'
•
♦
•
nors kontroliuoti?
siame
kovos
laike
nei
ant
dėti,
kad prašalinus tą biaupanijos
geradarystės.
<
Niekomunistai neorganizuoja
u
Ant
Jcooperacijos^f
•_ 1________________ _____ -------------------------------k^fbS
tas pats, rfa irgi ko ncžtaius kompuūja unijos susirinkimų nesilan Tūlas laikas atgal lietu Skaitytojas nori, kad pro- __rią
komunistų politiką, per
fonaiiFuata daro*iš iu sek- "munšainas" buvo naikina- tuomet atsikreipė į kiekvie- ko ir streikieriuš vadina viški "anglikai*’' buvo su gresyvė
ir] kurią didžiuma kriaučių tujaunuomenė ir
asilais. Sykį kuomet pakvie- rengę vakarėlį. Nusisamdę "Laisvės" choras prigulėtų ri gana daug nukentėti
tožodži»
kiekvieno šimto darbininkų €lau vieita komunistą eiti Kliubo salę ir pasikvietė ar pritartų kokiai nors par
"angiikus.” tijai. Progresyvė jaunuo
mXma ■ aibTlUa^ . Visiems jau yra ąnomą išrinktų
po vien» detegat*
j|* ant svarbaus unijos susinn- italioniškus
------ H LSS. 19 kp. veikimo. .
”
,
nė
žino
kam
pritarti
ir
kur
Reikia pasakyti, kad 19
Komunijai eina tokiais pat tad kuomet ’mtmsauus-jdatMavuĮ ir jtarbmmtaj.
prigulėti, ir delei to Skaity-jj^opa auga: 7 d. liepos kuokeliais, taip ir katalikų ti- ąmyksta tai pas y naiHn-. konfermajų, sadedama to- •
i tojui lai galvos neskauda, pog susirinkime įstojo du
kėjtaM ėjJ: tas ne tatali-tojus atsiranda daug drų-.kians ddegatams apmokėt;
Hfika tai nrakeikta. Taip**, energijos, galybes ir .keliones lėšas įrpolOdoLjl
Skaitytojas viešai meluo- nauB nariai, kurie, .reikia
Mm ir komunistai, sako: tvirtumo ir po įtekme,to dtatų.
, j
ja,
kad ’išLaistikėtis, busK^ėjąu,
uolus socialistai,
v^"sakydamas,
choras Sudeda
bu-™P.P«t
kad sekasnenrunili nrie komunis- visko tuojaus prasideda štai 16 d. birželio iš visą
visų1
Kžj^tžs niekšas, to-| b^ymri katro .noris, tvir- Amerikos * Kanados ki^vusiu komunistų ir progre- kanciam susirinkime vėl kedavtoas ir kitokia.
’tesnė. Taip atsitiko ir čia. tų skurdžiai darbininkų desisčra ir kad visuose politi- tina ateiti du nauji nariai
niuoee klausimuose choras įstoti į kuopą. Tai yra smavadovaujasi komunistų or- gu, kad. musų kuopa ima
gano
"Laisvės"
mintimiskad
ir vėI atsigauti
Atsigavus
vėl
Nurodymais.
Stebunlas,
«ti į platesnes
dartanakties,
Skaitytojas, taip siaurai nmkų mimas apsvietos ir
Beje, tą pačią dieną ko
žiūrėdamas galėjo tiekorganteavimo darbo dirbti,
munistai
buvo surengę
daug pamatyti! Turiu pa- Tame pačiame susirinkiUŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILGĄ IR
"Laisvės" naudai Čeraaųssakyti tiesą, kad didelė di- me kuopa nutarė 24 d. lieko darže pikniką, bet skun
LINKSMĄ GYVENIMĄ DUODAMA
džiuma choro narių niekuoį- pos vėl turėti išvažiavimą
džiasi nabagėtiti, kad mažai
JAM "EAGLE BRAND" TUOJ KAIP
met nėra prigulėję prie jo^ Inwood giraitėj New Yorpublikos turėjo.
kios 'partijos. Savo tarimuo- ke. Komisija šitam išvažiaTIK TAVO PIENAS SUSTOJA.
šapas Darbininkas.
se choras vaduojasi ne ko- vimui ketina surengti puimuzikanto»ir sako: "j
kio ten komunistų organo kų programą. Teatro komiFAIRHOPE, PA.
mintimis, bet Susivienyjimo rija davė raportą te kurio
Apie Betariąs ir darbus.
Lietuvių Dainininkų Ame- pasirodė, kad ateinantį ra
Čia yra maža Keturių ko
nkoje konstitucija. Bėrei- denį bus statomas veikalas
lonija, išviso apie 14 šeimy
kalo Skaitytojas "stengiasi
stengiasi r
H "Salomėja.” Aktoriai
gal_
kate
g B io
nų ir apie 8 pavienius. Jokių
?. kalbėti tą, ko diskai nėra.
lošė LSS.60
kitokių organizacijų nėra
A
,
..
.
. nv, v>e patys, ką lošė LSS. 60
apart ŠLA. 20 kuopos. Viri
^a °’ v
i?8?*} kp. Brooklyno publika šituo
lietuviai gyvena dideliam
>» <tabar yra «žinUi pisimo viekai, ’ki
.sutikinto.
per vienas. Teisybe tatant Pradėjus
,
„ sparčiai augti,
jadmfaifetratorius p. Cortis
4 d. liepos SLA. kuopa bu
nėra reikalo
prisHragtihgs. 19 kuopa ateinančia
vo parengusi pikniką Šen
skraiste. Bet matomai
Skai- -........................
Bank giraitėj. Ptino nuo
—
ketina įkurti lietuvių
tytojui
.
rupi
ne
i
pikniko atliko vos tik 2doL
ne teisybė, o .kalbos mokyklą, kur galės
apšmeižimas
i
Butų daug daugiau atlikę,
The Berden
mokintis ir pašaliniai Taip
sau
ypatų
ir
organizacijų.
bet bereikalingai išmokėta
Ncv Tara
rgamzaajų. Į pat manoma rengti visą eimuzikantams 30 dri. Patar nikų tyru oru
P. Pečikonto lę paskaitų. Taigi Brooklyl________
J____
i_____ •___
tina kuopai kita kartą pa linksmai
MANMEN
no lietuviai
darbininkai
yra
našiuose pamfiraore muzi
kviečiami
ateiti
j
LSS.
19
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jis turi pačią ir vaikus. Jam
tuomet rupi ir savo šeimy
nos reikalai. Taigi, kad nuo
tokių rūpesčių savo armiją
paliuosavus, popežius už
draudė kunigams vesti pa
čias ir turėti šeimynas. Jis
įvedė celibatą. Neturėdami
nei pačių, nei vaikų, katali
kų kunigai sudaro Kuosą ir
miklią popežiaus armiją,
kurią galima kilnoti iš vie
tos į vietą, be jokių keblu
mų.
|... —Tai tu, Maike, žinai
t daugiau da negu aš. Aš jau
! senas parapijonas, o dar šiI tų dalykų nežinojau. Bet
kodėl tu man pirma apie tai
nepasakei? Aš tada nebū
čiau pradėjęs mokintis. Da
bar jau kelis mėnesius su
gaišinau. Bet vitiek pame
siu. Teisybė; aš bobų ne
myliu ir ženytis remislinu,
ale ką gali žinotjcas gali at
eiti į galvą,kada už gaspadinę gausi gražią mergą? Juk
velnias nesnaudžia. Jis, vai
ke ir klebonijoj darbuojasi...
Nausa, aš jau į kunigus nei
siu!

Ir Betom Puto--Ačiū Jums, Broliai, Ame»

liudymas sulyg priklauso
mybės irgi bus galima tie h * ’
siog pasiųsti
Kaip jau yra pastebėta,
Mtrip I Lietuvos Gynimo Komite- 'prieš musų kariumenės bujog nuo liepos pirmos dienos Delei re™**1!
1 tas yra prisiuntęs Amerikos relius, nusilenkė prieš juos
š. m. nuošimčiai už Lietuvos
lietuviams padėkos raštą, ir pabėgo, palikdami muro
bonų par-lietuviams
Laisvės Paskolos Bonus yra Nuo
davinėjimo
iki
laikui
už aukas, gausiai suteiktas daug savo turto, palikdami
atmokami Lietuvos Finansų
kai*kuriems
bonų
savininįfetavos gynimo reikalams, belaisvių didelį skaičių, pe
Misijos raštinėje, šiuomi da
likę savo puikybę, bet aa ne
karna
yra
pasitaikę
nelaimių
S*™*** skamba taip:
norima į kai Kuriuos daly
—iš namų arba neatsargiai . . Sužvango lenkai gįnk- palikdami noro Lietuvą už
kus domės atkreiptu
geležiniu kariauti, jos laisvus žmones
Daugelis prisiųsdami ku kišeniuje laikom, bona kas1*“’ kumščiu
nors
pavogė,
arba
kitaip
P™
4
“
“
“
t"*
, ,E‘- į^dvarininkų jungą pavergponus, nieko nepažymi kam
kaip
bonas
yra
dingęs.
ToH™
“
Uetuvos
nępnklaujie vra siunčiami. Taigi nuo
"Jūsų sudėtieji milionai
širdžiaii prašoma tėmyti jog kie nelaimės ištikti žmonės, ““y** sunaikinsime, jos
prisiunčiant
įčiant kuponus reikia po prisiega pas notarą sudą- k*8^ pančiais surakinsime, nenuėjo niekais: Lietuva ir
■ ’ paskolos stoties vaivai-1 J** žmonėms jungą sunkų
sunki da kartą liko nuo priešų
būtinai pažymėti kam juos rytu ir
dybos
raštu
atsi-H
z
^
rau8im
*
1
.
Tegul
ponai jungo išgelbėta. Slinks am
užliudytu
atsi-l
uxkrau8im
siunčiama. Jei aukauja Lie
tuvos valstybės reikalams, šaukė Lietuvos Misijon pra- dvarus valdo, kaip valdę, žiai praeis kartų kartos, šio
prašoma tą laiške pažymėti nešdami apie savo nelaimę. H^Kul muzikai nedrj^a prieš tautos žygio neužmirš musų
Aukavusiems bonus arba Taigi čia paduodame sąrasą Juos galvų kelti, tegul jų anūkai nei jų vaikų vaikai
"Bet musų rungtynės M
kuponus tam tikri liudymai ir numerius dingusių bonų klauso ir jų valią pildo.
yra išduodami. Jei reikalau ir šiuomi skelbiame, jog už "Taip tart lenkas, musų priešu da nebaigtos.
"Su lenkais padalytos tik
jama nuošimčiai, tą irgi rei šiuos pavogtus arba netei-[lenkų dvarininkų vedamas,
paliaubos.
singai
įgytus
bonus
nuošim-l
"Išgirdo
Lietuva
tą
lenkų
kia pažymėti, tuomet bus
"Paliaubos tai da ne tai
galima tuojaus čekį išsiųsti čiai nebus išmokami. Tokie grūmojimą. Sujudo, sukruDaugelis teiraujasi ar jie bonai bus konfiskuojami, o te jos vaikai ir petys į petį, ka!
"Mes žinome, kad nežiū
galėtų nuošimčių dabar ne* tokį berną turintis žmogus kaip vienas žmogus stojo
rint
paliaubų, lenkai ren
bus
traukiamas
atsakomysavo
tėvų
žemės
ginti.
Stojo,
imti, o tik paskolos terminui
giasi
tolesnian karan su
bėn,
jeigu
tokie
žmonės
ar-Į
kad
apsaugoti
nuo
vergijos
užsibaigus kartu sumą ir
nuošimtį atsiimti šiuomi ba žmogus nepasiskubins su Į save, savo vaikus, brolius, mumis. Tat ir mes nenulėinorima pastebėti jog kurie Lietuvos Misija arba per seseris, motinėles-sengalvė- džiame rankų ir toliau ren
Misijos tarpininkystę su bo- les ir šeimynas visų tų, kū giamės gintis.
nori, tą gali padalyti
“Laisvi” ir Leisis. to Kad
"Juo geriau busime prisi
nuos vargas yra privertęs
palengvinus žmo no savininku atsiteisti
nėms nuošimtį gauti, šiuomi Pavogti L.LP. bonai yra ! svetur eiti duonos kąsnelio rengę ■ gintis, juo greičiau
Kada žinios pasiekė šios pareiškiama, jog paskolos sekančiais numeriais:
priversime ir lenkus atsisa
jieškotl
šalies darbininkus, kad A- stočių valdybos gali priimti Po $100 — B01072-B04435. "Ir tart sau tie, kurie yra kyti nuo noro užgrobti Lie
merikos Darbo Federacijos kuponus ir visus už kartą Po $50 — A00769, A00291. Lietuvoje pasilikę: geriau tuvą.
suvažiavimas žada išrinkt Misijon prisiųsti kartu su A02205, A04244, A10544, garbingai mirti kovos lau- "Dar gi jie vis da siekia
—Tegul bus pagarbintas, išmesčiau iš parapijos. Tu p. Lewis sekančiu savo pre
A18361, A14164,
A18927, ke, ne kai
kaip vėl patekti į len- Lietuvos ir nori atimti mu
114164. A18927.
žinai, vaike, kad katalikų zidentu, tai visiems buvo pilnu sąrašu. Prašoma aiš AO1335,
vaike...
A16522,
A11701,
k
o
dvarininko
pančius, ne sų amžiais dirbtą ir kruvi
sąraše pažymėti vardą
—Kaip drūtas, tėve? Kaip bažnyčioj kunigas turi di aišku, kad Darbo Federaci kiai
A189,9,
Al
7051,
A17052.
kaip
vėl
amžinai
lųuiją bau- nu prakaitu lietą žemelę.
pravardę ir antrašą bonų
delę šylą.
sekasi tau kunigauti?
ja žengia žingsnį atgal, į re savininko, kiek jo kuponų Neteisingai Įgyti bonai: džiavą eiti
"Bet nesulauks jie to, nes
—Aš dar nekunigauju, — Aš tai žinau, tėve, bet gresą.
prisiunčiama ir kuponu nu Po $50 — A01087, A05719,l "Susiruošė mus jaunimas mes čia Lietuvoje gyvenan
Maike; aš tik mokinuos j aš taipgi žinau ir tai, kad Vienok Lewis gavo mažu* meriai Visiems čekiai bus A05720, A08418.
narsusis, tvirtai stojo prieš tieji budriai tėvynės nepri
ne vienoj vietoj parapijanįs mą balsų. Darbo Federaci išrašyti ir paskolos stoties , Pamesti bonai-'
kunigus.
didelius lenkų pulkus, sulai- klausomybės sargyboje sto
—Na, tai kaip gi tau se išmetė kunigą. Kai kur jos prezidentu pasiliko se valdybai pasiųsti, o šioji iš Po $100—B01870, B00042, kė juos ir drąsiai atrtmė jų vėsime. Visas pajėgas dėsi
"dvasiškas tėvelis” da ir į nasis, Gompersas.
kasi mokytis, tėve?
me, gindami Jūsų ir savo
pirmuosius smūgius.
dalys kam priklauso. Tokį B01600, BO5631.
kaili
gavo nuo davatkų.
—Mokslas, vaike, butų
šeimynas,
namus, žemę, fi-'
Po
$50
—
A15114,
A07765,
"Visa
musu
visuomenė,
pat
sąrašą
ir
už
paaukautus
nesunkus, ba kaipo geras —Tas teisybė, Maike. Bet Gomperso išrinkimas irgi kuponus reikia padaryti ir A07766, AOO236, A10544.
nome ir jaučiame, kad drau
Steigiamojo
Seimo
šaukiakatalikas aš visus katekiz- senų žmonių patarlė sako: nereiškia Darbo Federacijai kartu su kuponais Misijon šis sąrašas yra pasiųstas ma, ėmė telktis į Gynimo ge su mumis eis visahĄtoė- mus jau mokėjau, tik loty "Jeigu vilko bijosi, tai ir gi progreso. Bet ką gi padary prisiųsti Bus išrašyti tam Lietuvos valdžiai ir bus vi-Komitetus, ėmė tvirtai į rikos lietuvių visuomiėn&Ur
niškai man nekaip einasi. rion negalėsi vaikščiot." si kad aplinkybės taip susi tikri liudymai ir pasiųsti pa sur tėmyta, kad nei nuošim- vieną kūną burtis.
kiekvienas doras musij tė
Tiesa, paskaityt galiu, ale Taip, vaike, ir čia: Jeigu dėjo, jog iš dviejų blogų rei skolos stoties valdybai ^ku čių, nei sumą už tuos bonus . "Ant
vynės sūnūs.
jųij
tėvynės
gynimo
au

"Ant
auvienas kunigas gavo lupt, kėjo pasirinkti vieną. Ir ponus arba bonus aukavu niekas negautų.
suprast — nei žodžio.
"Dar
kartą
tariame
Jtiįgs,
kuro
ėmė
piltis
aukos,
kokių
progresyviškesni suvažiavi
tai
tas
da
nereiškia,
kad
ir
broliai
amerikiečiai,
nuo
Pakartojame, jog čia su- Lietuva dar niekuomet ne—Kodėl tu, tėve, ant se
mo delegatai stovėjo už ma siems išdalyti. Stočių valdy j--*.
•
---»
.
»
----_•
aš
gausiu.
O
jeigu
ir
gau

natvės užsimanei į kunigus
bos yra prašomos kuponus rašyti L.RP. bonsu yra be-Į buvo; mačiusi: auksas, si- širdų brolišką ačiū!
čiau, tai ką jau čia padary žiau blogą, tai yra už Gom- kas sąvaite,Misijon prisiųs vertės ir
..................................
s eiti?
“
bus konfiskuoti,Jdab’ras, audimų rietimai, "Vyriausiojo Lietuvos Gy
persą. Kuomet nėra progos
si
!
Juk
lupt
visur
gali
gaut.
nebent
juos
arba bent kurį [stuomenys, šilti drabužiai, nimo Komiteto nariai:
—O kodėl aš turėčiau nei
žengti pirmyn, tai jau bent ti, nežiūrint- į kuponų skait išju turintis
Aš
kunigu
da
nebuvau,
o
su Lietuvos1
’* surudyję ~iš ~žemės iš
valgis,
ti? Ar kunigui ne gera duoM. Šleževičius, pirm. .
reikia žiūrėti kad nepada lių. Bet kurie nori arba ku Misija pilnai atsiskaitys.
jau
kelis
kartus
gavau
lie

kasti
ginklai...
»
Kiekvienas
. na? Visko tau pilna, ir bo
riems
gali
būti
parankiaus,
M. Krupavičius, pagelb.
rius žingsnio atgal. Geriau
bos da į rankas bučiuoja! tuviškose krikštynose pert. sia tuomet pasilikt ant vie tie gali kaip nuošimčiams Liet Fin. Mis. Pas. Skyrius dėjo tai, ką turėjo, ką galėO. Bichleris, iždin.
—Jau dabar rankų bu —Gerai, tėve, bet ar tu tos. Tai yra mano tokia nuo taip ir aukaujamus kuponus 370 Seventh avė., New York[jo.
P. Ruseckas, sekr.
____________________________ ---------------------------------- "Kreipėmės pas Jus, bročiavimas išeina iš mados,
mados/ žinai, kad katalikų kunigai monė iras manau, kad pa
VI. Putvinskas, Liet.
turi užlaikyti celibatą?
tėve.
Šaulių Sąj. pirm.
našiai protauja ir kiti susi AR BŪT NAUDA IŠ SUVAŽIAVIMO? Įųrių, vargstat giliose kasy^
—Tegul sau išeina, vaike! —Mano batai, vaike, ir pratę darbininkai.
Kun. J. Vailokaitis.
[ klose, sunkų darbą troš__________
Apie rankų bučiavimą aš dabar čieli.
Maj. MotiejunasBet
kaip
šiame
klausime
Apie
pakeltąjį
Waterbukuomet
tą
šalį
visiškai
už-Jkiuose
fabrikuose dirbate,
—
Tu
nesupratai,
tėve.
K nelabai ir kėrinu. Ale kuni
v
Valevičius.
,
Kreipėmės į Jus sunkioje
gui yra kitų gerumų. Dabai’, —Kaip gi tai ne! Juk tu atsiliepė"Laisvė”, kuri pre- rio lietuviai klausimą—šau-' valdys juodoji jėga.
V. Bojevas.
kada saliunai visoj Ameri- sakai, kad kunigo turi būt tenduojasi "razumniausiu” kti progresyvių Amerikos! Permatant klerikalų biau- valandoje, šaukdami padėti
O. Finkelštmas.
darbininkų vadu?
lietuvių suvažiavimą — kas rias užmačias, butų didžiau- mums tėvų žemės ginti, sa- "Kaunas bal 6 d., 1921.
koj pakasavoti, kunigas prie čieli batai, ar ne?
mišių kas diena gauna išsi-l —
• Ne "čieli batai,” bet ce Štai "Laisvės" numery kartas vis daugiau prade- sias musų prasižengimas vo sunkiai uždirbtais cenLiet Inform. Biuras.
gerti.
m
—♦
libatas!
163 p. Dė. savo editoriale dama kalbėti kaip laikraš- prieš progresą leisti jiems tais mums kanuolių, šautu—Tu tuo gėrimu sotus —Tai turi būt dzūkiškai, apgailestauja, kad socialis čiuose, taip ir draugijose, nekliudomai eiti prie tikslo, vų pirkti
'Išgirdote musų šaukimą Centas vžliMB,aega
. nebusi, tėve. Tau reikia ant vaike. Mes, žemaičiai, ta tai balsavo už Gompersą, o Nors didelė didžiuma pro- Pavienium nei socialistai, "Išgirdote
gresyvių
lietuvių
pripažįsta
nei
tautininkai
negalės
pair
ačiū Jums tariame, broriam: čieli batai! Dzūkai ne už Lewis’ą.
syk kvortą išmauti.
Buvo laikai kada musų
tokio
suvažiavimo
reikalinsėkmingai
kovoti
su
įsigalėBai.
už tuos milionus auksi—Tu manęs nemokyk, litaros č negali ištarti, ba jų Kas yra Gompersas, ro
tautininkai
matė sau pavo
vaike; aš žinau, ką aš da galas liežiuvio yra priaugęs. dos,kalbėt apie jį nėra rei gumą, bet atsiranda vienas- jusiu klerikalizmu. Reikia nų, kuriuos mums savo dojų
tik
iš
socialistų
pusės.
rau. Aš jau pradėjau rinkti —Palauk, tėve, duok man kalo, kadangi visi jį žino. kitas, kurie delei tūlų prie- tam tikslui sujungti visą neriais atsiuntėte. Ačiū vitą Įsotas
fietuvių Kad prašalinus "socializmo
«
«visuomenę.
_______ *-z O
- .
i*®8 Amerikos Sėtuvių
aukas ant šventos Cicilijos paaiškinti. Tu eini Į kuni Tai yra senas žmogus, pri žasčių tokiam suvažiavimui xprogresyvę
pavojų", jie susidėjo su kle
galima
atlikti
tik
per
šuvadraugijoms,
ačiū
kiekvienepritaria.
.
kieliko.
gus. o nežinai da, ką reiškia silaikąs senų tendencijų. Jis
nąm aukotojui kiekvienam rikalais ir bendrai dirbo
—O kas tai per "kielikas", celibatas. Tai nėra jokie visgi savu laiku yra šiek- Taip, nepersenai "Nau ziavimą.
Beto,
reikia
žinoti
kad
kėrata
savo žemės sunul "didį tautos darbą", naikin
batai ir nėra dzūkiškas žo tiek delei darbininkų reika jienose” tūlas Sąjungietis
tėve?
—Tai bus toks kielikas, dis. Celibatas yra grynai lų nukentėjęs. Jeigu tokio p^tebėjo, kad tolus suva didelė dalis Amerikos lietu- kuris dideliam Lietuvai pa- dami socializmą.
bendradar * X
Maike, kur ant syk tilps lotiniškas žodis. Tai yra'senio veikimas nėra progre- žiavimas niekam daugiau vių visuomenės yra bepar- vėjui užėjus, dėjo savo cen- Tautininkų
kvorta portvaino.
toks Įstatymas, kuris drau- syvis, tai dar netaip ir pik- neišeitų ant naudos, kaip tyvė. Jj stovi nuošaliai nuo tą musų visų laimei remti, biavimas klerikalams ėjo į
___
______ ir, žiūrint
____ Į j "Tie
______
_________
sveikatą. Klprikališkas smaveikimo
Jusų
doleriair____
padėjo
tik tautininkams, o mums aktyvio
—Bet man rodos, tėve, džia katalikų kunigams pa- ta.
pagal
susidėjusias
aplinkyĮmuins
įsigyti
kariumenei
kas tuko ir augino sau ramums f...................
kad "kielikas” yra prie kiek čiuotis. Kada kunigas pri-l visai kas kita yra su Le- (socialistams) visą naštą
daugiau sunkiųjų armotų,'gus, o tautininkų arkliukas
vienos bažnyčios?
siekia užlaikyti celibatą, wįs jjs dar jaunas žmogus, reikėtų pakelti pakol tas bes, kartais pasišiieja tai i I daugia
dešinę,
tai
kairę.
Kadangi
[šautuvų,
kulkų, armotoms nyko.~
’
—Tegul sau būna, bet aš tai jisai prisiekia ne savo
savo atžagareiviškumu suvažiavimas įvyktų.
kairėje
pusėje
pastaraisiais
šovinių,
kurių
plieninės
ske-'
ske’
Ir
štai
atėjo
laikas, kada
turėsiu savo locną.
batus lopvt, bet gyventi vi- daug kartų aplenkia Gom- Mano supratimu, suva
—Na, o jeigu tu tokį stik są amžių nevedus. Ar da- persą. Jo darbai visuomet žiavimas atneštų naudos ne laikais viešpatavo dishar- Įveldros skaldė priešui gal- klerikalSkas smakas sumalą ištraukęs nuvirsi nuo al i ar’ teve, supranti, ką neis- į)UV0 taikomi naudai kapita- tik tautininkams, bet ir so monija, tai klerikalams bu-J vas. Už tuos Jūsų dolerius nė tautininkų arkliuką vibepartyvę nišbalnojom
musų žirgus, siškai praryt Pamatę pa,___tą.____________
- - toriaus stačia galva—ką kia celibatas.
lįstų, o ne
darbininkų. Kas iš cialistams ir, abelnai visai vo lgera _proga
nedarbininkų.
uomenės
dalį
išnaudoti
aptaisėme
savanorių
bata-vojų tautininkai subruzdo,
tuomet pasakys tau parapi- —Palauk vaike man tas darbininkų neatsimena 1919 progresyvei visuomenei. Su visuomenės ’
<
jonai?
nevisai aišku. Juk Dievas metų angliakasių streiko ir važiavimo svarbiausioji už saviems tikslams. Vardan plonus, Kalėdų šventėms Surinkę visas spėkas jie
mus kareivius dovanomis pradėjo pliekti smakui į
]
—O ką jie galės žinot, vai išvydamas iš rojaus Adomą fcas streiką pardavė, jeigu duotis butų suorganizavi Lietuvos, jie rinko pinigus
tarpuragę. Ir pliekia net
ke, nuo ko aš parvirtau? ir Jievą prisakė jiems veis- ne LeWis? Tuomet darbi mas bendro ir stipraus saviems reikalams iir žmo-padžiuginome.
■ojo
da-r
"Ir
Jums,
broliai,
padesušilę,
rankoves atsiraitoję,
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nežinodami
tikrojo
daJie mislys, kad aš labai ščy- us, ar ne.
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Gerai,
kad tautininkai į
lykų
stovio,
jiems
gausiai
Idant,
stojo
jaunuoliai
rai už juos meldžiuosi, užtai
Taip, teve; biblija taip proga streiką laimėti į kele- Lietuvos klerikalais. Jeigu
pavolaiką
apsižiūrėjo,
kitaip tagaHringoh kovon su L
nešauksime suvažiavi aukavo.
ir apslobau. Juk ir Kristus saKo;T 4. • i • x
x •>
te dienų (ne sąvaičių ir mė-mes
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įi musų tų smakui į nasrus pakliuvę,
sykį apslobo, kada labai
.
sutaikyt įvesiu!), bet p. Lewis, buda- mo ir nepradėsime kovot Susibūrus progresyvėms jingu priešu ir įpynė iką
dar Sakoma, geriaus vėliaus,
tautos
garbės
vainf
spėkoms
krūvon
ir
pradėjus
prieš
klerikalų
siautimą,
tai
karštai meldėsi.
su tuo ciehbatu.
mas angliakasių prezidentu,
niekad.
plačiai
veikti,
butų
galima
vieną
niekad
nevystantį
la- negu niek
tada mes sulauksime?
—Bet tokių veršių ne
pastojo dagininkams kelią co
: aš netikiu, kad
tą
bepartyyęrisuomenėsda-)pą,
prisegė
dar
vieną
graVienok
daug yra, kurie gali tokiems 25™ioprlsakvmas’ ^t po- ,r pardavė jų reikalus. Ar klerikalai dar labiau įsigapatys
vieni
tautininkai mtpatraukti kairėn pusėn. žiajgėlele.
dalykams tikėti Parapijo pežiaus.
galima tad šitoki sutvėrimą ės ir dar smarkiau pradės lį
’ies Si
Širvintais, ties Gie- muštų klerikališkam smaJ*Ties
nai šiandien jau ne tokie
—Na, gerai, Maike, jeigu rinkti j Darbo Federacijos persekiot. .Lietuvos darbi- Tuomet pasidaugintų ir so- draikais
ir daugely kitų kui ragus. _ Pernašai
ninku
judėjimą.
Tuomet
cialistų
eilės
ir
progresyvia
kvaili, kaip seniau buvo. Jie tu taip daug žinai tai pasa prezidentus?
laisvas žmogus. Lietuvoj ir veikimas atsistotų ant tvir- yietų musų kariumenė, kad juos jėgų. Tą
pauostytų tave, ir tuojaus kyk man, kodėl popežius už
ir daug mažesnė, ne* kaip atlikti tiktai
"Laisvė” gi drįsta apkal nepasirodyk. Jie tuojaus ap- tesnių pamatų.
pasakytų, kad tu girtas.
draudė kunigams ženytis?
—Geri katalikai, vaike,
—Tu turi žinot, tėve, kad tinti tuos delegatus, kurie šauks tave valstybės išdavi-! Taigi, aš stoviu už suva Želigovskio pulkai, parodė progresyvė Amerikos Ik
prieš
Palmerio pu ir kaipo tokį suareštuos, j žiavimą ir pageidauju, kad drąsos ir narsumo štebuk- vių visuomenė,
taip nesakys ant savo kuni kunigai yra popežiaus armi balsavo
Kuogreičiausia šaukit prodraugą.
Neturi
ji
nei
doros, tankins kad prisipažintom jis kuogreičiausia butų su- lūs.
go. O jeigu toks drąsuolis ir ja, jo kareiviai. Bet karei
r
pagalios
sušaudys.
Var-|šauktas.
"Skaitlingi
lenkų
dvarigresyvių
seimai
atsirastu, tai aš jį apšauk vis negali pašvęsti visą gy- nei gėdos!
legionai
subirėjo ‘
Darbininkas,
L K-t-l-a. | ninku
. Laisvės Mylėtojas. gas bus Uėttvoa žmonėms,
čiau bedieviu, bolševiku ir venimą savo valdonui, jeigu

rilcos Lietuviai!
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1 LIETUVA SU
PALYDOVU.

gia išvažiavimą j fnvfood
giria. Išvažiavimo vietk
randasi New YorkegagB
West 207-tos gatvės. Va
žiuojant reikia paimti. Vata
Cortlandt Pairk Express*ą
einantį 7-ta avenue, New
Yorke, ir išlipti ant viršmjnėtos gatvės. Iš ten reik eiti
.tiesiog į vakarus į girią.
Brooklyniečiams, kurie ne
žino kaip į ten nuvažiuoti,
tai reikalingos informacįjes
bus suteiktos ant Williamburg plaza, kur rasis vienas
ar daugiau iš rengimo ko
miteto narių tarpe 1 ir 2*os
valandų po pietų. Išvažinėj
ifto diena, Nedėlioj, Lieppb*
24-tą. Jeigu tą dieną Mį,
tai išvažiavimas įvyks kitą
Nędėldienį, t y. tjepos Si
mą. Išvažiavimas draugiš
kas, be įžangos.
į Rengimo Komitetas.

is pasirūpins patikimu keparengimu nak-

L. S. S. Reikalai

Nepritaria keitimai
Partijos konstitucijos.
LSS. Pildomasai Komite
tas. nutarė raginti visas
kuopas balsuoti prieš keiti
mą partijos konstitucijos
straipsnio XI, jeigu toks
siūlymas butų paduotas re
ferendumui, nes siūlomas
pataisymas, jeigu jis butų
priimtas, žymiai susiaurin
tų svetimkalbių federacijų
teises.

JAU

1$ SPAUDOS

Lietuvos Respublikos
NUO IMS MKTV
OLIUOTOS IKI
ŠIŲ DIENŲ. SUlSPALVUOTU
risi faktai ir dokukas ir kaip kovojo
m* iš po caro vaL
ttfriovė, kas paskui,
vą prie Vokietijos,
Lietuvos vokiškąjį

mokratų Rėmimo Fondo iž-|
krinta, dininko knygoms patikrinti. I
■koa- Darba atlikus, savo raportą'
Mtfam komisija turės išduoti pff

LITfUHVUAM
VlfcNyKroBL6a
193 taria*
Brooklio, M. X.

1

VDI CflVfG
IkCLrClTlO

BROADWAY<
8 >. BOSTON, RAS

patenka f valsčiaus narius
valstiečiai, sumanė panai
kinti valsčių. Prirašė skun„ in___
8U protokolais pasiuntė į

Iš Lietuvos Laikraščių
_

_____ _

_

lių ganytojai vėl neriasi iššais ant raudono kaspino: j ^*^”9

"Iš klerikalų priežasties žukailio. Mat artinasi rinki-..................
mokyklų,
mai į savivaldybes. Per Sek vusiai draugei? Antras vai-1^ sv«
Tarpelės kaime
minių šventes ir vėl šventa nikas nuo jaunimo su para-Qlena
bažnyčia varto mitingų salė. šu: "Draugei Magdutei —'buvo atidengta lapkr.mėn.
Karštas agitatoris kun. N. progresyris jaunimas." Lai- ^'?kj'to^u. .^uvo T Paskirtas
. Miką. Is pradžių
net stipčiodamas, kaip ožys dotuvėee dalyvavo i 400
žmonių
?
e
“
ūkininkai,
nenorėjo leisant kalnelio prirodinėjo,
kad politikos ir visuomenės Ką pasakys V. R Ministe-'J’ .v^ ^mokytojas esąs
.........................
ir "šaulių sąjungos" va cicilikas. Bet mokytojui
gyvenime niekas negali būti ris
be kunigo. Jis yra žmogus dai apie tuos įvykius? Bene parodžius darbštumą tuoj
kūno ir dvasios gydytojas, teisybę sakė socialdemokra buvo apie 60 mokinių. Dabar visi aplinkiniai ūkinin
tad jam privalomas daiktas tai Seime apie šaulius.
kai
giria jį. sakydami: "Kad
Neklerikalas.
dalyvauti seimuose, parliair cicilikas, bet darbštus ir
mentuose, savivaldybėse, su
Riešutas.
sirinkimuose, organizacijo Gižų valsčiuje Rinkimu Dievą mylįs"...
se ir net žmogaus šeimyniš komisija išbraukė iš sąrašų
kuose santykiuose. Nes be visus tuos draugus, kurie, SiavikĄ. Musų parapijos
jo žlugtų visas pasaulis, turėjo bent kokias bylas, ūkininkai gyvena turtingai,
kaip bolševikinė Rusija, kur nore savivaldybių rink. įsta- gražiai rėdosi, važinėja gedvasiškiai pašalinti iš poli tymuose aiškiai pasakyta, rais arkliais, tiktai visą tą
tinio gyvenimo. Jau Lietu kad neturi teisės nei rinkti, grožę gadina girtybė ir korvos darbininkai ir išviso nei būti išrinktais tik tie, tavimas. Beveik kiekvienadarbo demokratija pradeda kuriem teismo keliu yra at- me kaime rasi po dvi smuktinkamai įvertinti tuos rišu imtos tos teisės. Gižų rinki- les, o laikraščių pareina tik
I. G.
galų prokurorus. Tikėki inu komisija be abejonės tai tai keturi.
mės, kad ir rinkimų dieną žino, bet ji matomai sąmo
jie sugebės paduoti balsus ningai prasilenkia su įsta Luoba (Sedos valse.), čia
tai visuomenės grupei, kuri tymais. X
' _jau______
antri, metai gyvuoja
neveidmainingai stoja už Taip į mus kalba gyveni-' pradedamoji mokykla. Žmo- _mokyklai
skriaudžiamųjų klasės rei mo faktai,
atsakykime i nės užjaučia
ir
kalus,—tai Lietuvos Social juos plataus organizavimo- stengiasi ją remti, bet nesidemokratų Partija.
si darbu ir organizuotai rūpina suaugusių šviesti.
V—nis. gindami savo reikalus ir Prie mokyklos yra suaugu
teises.
K.
sių kursai, kuriuos neperPatilčiai (Jovaravo vateč.
daug lanko. Čia irgi ūkinin
Mar. aps.). Gegužės
die Mariampolė. š. m. vas. 18 kai turėtų paraginti savo
ną čionai įvyko susirinki d. Korolenkos dvare Liudvi tarnautojus lankyti kursus.
mas darbininkų, bežemių ir navo vaL jau sukako trys
Karklyno kiškis.
mažažemių
savivaldybių savaitės, kaip streikuoja
rinkimų reikalais. Susirin dvaro darbininkai reikalau
kimai! įabriovė trejetas "pi dami ordinarijos pakėlimo žemaičiuose. Kai kuriuoliečių," kurių vienas parei ir sutrumpinimo darbo die-'se valsčiuose k. a..■ Ylakių,
Mažeikių, Skuodo,
j Sedos,
'
kalavo iš prezidiumo: "Ar nos.
turite leidimą susirinki Ordinarijos klausimu jau Mosėdžio, kur juodoji reak
mui?" Kuomet jisai pats beveik susitarta, tik belieka cija savo laiku ypač siautė,
buvo paklaustas, ko norys, opiausis darbininkam klau dar ir šiandien gyvenimas
pasisakė, kad prie visko simas,—tai darbo valandų neigija savo gyvumo. Savi
prigulįs ir esąs valsčiaus ilgumas ir galvijų išlaiky valdybėse įsigalėję a.a. Ple
valdybos kasininkas. Dėlto mas. Darbininkai iš savo chavičiaus gadynės dema
esąs atėjęs, kad be jų žinios pusės reikalauja sutrumpin gogai. >
daromas susirinkimas. Pra ti darbo dieną iki 8 vai. ir, Kultūrinio progreso nežy
šė parodyti leidimą. Bet ir į suteikti galimybės išlaikyti mu, keliai netaisomi, mokytai gavo tinkamą atsakymą, dvi karvi, bet dvarininkas klos tik tik gyvuoja. Jaunikad ne jo dalykas "leidimų matomai palaikomas savo inas apsnūdęs, rinkimai į sareikMauti; užteks jei gauna ištikimų kaimynu — "vėl- vivaldybes apmirę^ Visas
įeiti susirfnkiman. Minėto možnych panov" — prieš judėjimas tai pavasario me
kasininko pavardė —Juozas tuos du klausimu stovi visu tu gegužinės, gužynės, vaOželis iš Igliškių kaimo. - griežtumu, ypač prieš su-,karėliai. Bet ar tai galima
Oželiams butų metas ži trumpinimą darbo dienos, vadinti darbu, verta jaunonoti, kad ne kiekvieno tvora reikalauja dirbti nuo tam- sios laisvos kartos energisos iki tamsai. Darbininkai jos? Tai tik organinis noras
peršokama.
Savanoriam tvarkdariam kone kasdien jieško pagal- kiekvieno gyvūno pasiausti
nepavyko. Susirinkimas su bos valstvbės ir savivaldy- šiltą pavasario dieną... Žedarė "Darbininkų Bežemių biu ištaigose, bet užuojaū-'maičių jaunimas, parodęs
ir Mažažemių sąrašą” ir ra tos niekur neberanda. Klau-'daug energijos atgimimo
simas, ką veikia Darbo ir gadynę, ypač šiandien netumiai išsiskirstė.
Socialės Apsaugos D-tas,: ri toliau likti tame gipnoze.
kuriam šis dalykas jau yra‘Kaip, kitada joks musų tauYlakiai (Maž. aps.). Mu žinomas? Vietinis Darbo Į tos siekimas Į geresnę padėsų apylinkę krečia drugys. insp. p. Jakelaitis, matomai,|tį neapsieidavo.. be veiklios
Geg. 26 d. milicininkas Liz- dvarininkam netinkamai ri jaunimo pageltos, taip dar
dėnis išvaikė Gonavieiuose šo kilusius nesusipratimus: labiau šiandien, kada turim
jaunimą, kurs buvo susirin net krikščioniškoji žvalgy atsistatvt savo suardytą gy
kęs pasimokinti griežti. Ge ba pasodino ji kur reikia. venimą, jaunuomenė negali
gužės 27 dieną milicija, Dabar, einant į savivaldy likti užpakaly.
drauge su šauliais, įsilaužė bių rinkinius, kaip tik lai
Į Stepo Vitkaus butą daryti kas visiem darbininkam su Kapėnų dv. (Mažeikių ap
kratos. Nežiūrint sergan prasti kunigėlių ir visų skritis). Nuo šv. Jurgio čia
čios Vitkaus žmonos (po krikščionių demokratų žo ėmė veikti papkos fabrikas.
gimdymo.— Ką pasakys į džio ir darbus, pažinti tuos Labai gerai, kad tuo duoda
vilkus aries kaily, kaip jie ma uždarbio darbo žmo
sąmoningai Seime ir savi nėms; bet labai gaila, kad
valdybėse moka tyčiotis iš Amerikos lietuviai pamiršo
darbininkų klasės.
kitą labai svarbų dalyką.
(”S.-d?)
V—uis. Šviesenieji pramonininkai
senai žino, kad apsišvietusio
Pakalniškiai (Kruopių v. darbininko produktingesnis
Šiaulių ap.). Balandžio 15 d. darbas, ir todėl visomis gaPakalniškių Ona Gricienė lėmis stengiasi platinti žmo
dienos metu važiavo į savo nėse šviesą; jie laiko prade
gimines. Už kelių varstų damąsias mokyklas, steigia
nuo namų žmogžudžiai nu skaityklas, šelpia augėles
žudė ją ir beržyne po šako niąsias mokyklas ir tt Musų
mis paslėpė. Jos lavoną pie gi lietuviai pramonininkai
menėliai rado, žmogžudžiai pradėjo savo darbą iš kito
įsisėdo į jos porą arklių pa galo: pirmomis savo atsira
kinkytą vežimą ir išdūmė dimo Kapėnuose dienomis
Latvijon. Arklius pavyko pareikalavo atlyginimo už
surasti Latviuose Auces butą, kuriame žemės ūkio
ministerijos įgaliotinio buvo
miestelyje.
Beržinkalnis.
įkurta pradedamoji mokyk-'
la. Toje mokykloj mokinosi
virš 20 to paties dvaro dar-’

VARINIAI VIRINIMO
PUODAI

22

bininkų valkų. Taigi klausi-’
mas, ar daug pajus ameri
kiečių kišenė, įdėdama tuos
kelius skatikus sulyginant
su žadamomis milioninėmis
apyvartomis.
I
Veikšniškis. 1
("Liet .Uk?)

ALTUOS AMERIKOS LISUA į

I LIETUVĄ
Geras guiisMtimss se visonis Lie
tuvos vMmUs. Geras vaigis ir attektimi je ^sedanu. Visokį irazaa*
^STaiedMeMki^ecSM^koki

Linija

EXT»AI BUMELIS NUPIGINIMAS!

Kaip Lietuviai kariave.
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Labai geras
811 išpjaustytais

laikrodėlis
viršeliais

1-;ba‘ ucra* e‘,ia- j*'8*“.
gal n-.lu laika, gvarantuota; ant daugelio nie2. Puikus kaklo kaHeliai, padaryti gražiai,
ai
Ii
tinkami nešiot kiekvienai
11 JFk »
merginai ir moteriškei. 3.
jljf M ra
Puikus paauksuotas širtW 99 *
dėlės
formoj
loketu® R
kasrųšies pairMI .1
M* SL auksuotas laikrodėlio re'■
k .jg^
kompasu.
Puiki
ffiggįPbK artistiškais moterų paJtf. 1 cųrr& SUOįjįMB veikslais visokiose pozoĮ|^j;gDKSzW se. 6. Puiki kaklaraiščiui
ImHI
špilka
gražiu akmeI
ąĮiėžMį m
neliu, panašiu deimantui.
L**
-» sm
7 Viena kaladė magiškų
kortų, kurios galima vartok kazy rovimui ir laimės spėjimui. 8. X-ray
triubelė, per kurių jus galite matyti kaulus jūsų pirštuose ir daugelį ki
tokiu dalvku. Tai vra labai geras daiktas, šitie 8 daiktai verti mažiau
sia $13.CM), bet mes parduosime tik už $4.75. Tai yra didžiausias pi
gumas, kokį tik jums teko girdėti. Prisiųsk tik 20c. stampomis dei per
siuntimo, o $4.75 užmokėsi tada, kaip apturėsi tuos daiktus. Užtikrina
me, kad. busite užganėdinti arba pinigus sugražinsime Rašykit tuojaus
be atidėliojimo, kol šis išpardavimas dar neišsibaigęs. Antrašas:
(29)
PBACT1CAL SALES COMPANY .
1219 North lrving Avė, t
Dept 192,
Chicago, IU.

>lė Senkus, turėdalenkus Suvalkų ra-
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Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite
ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsise nėjusio
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo
dėl vyrų ir moterų. Didių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių.
Mes jums patarnausime kuogeriausiai,
pašaukiame
geriausius
daktarus per telefonų uždykų. Todėl jeigu norite gaut gerus
vaistus ir sučedyt pinigus, tad ateikite į APT1EKĄ po numeriu

| 100 SALĖM STREET,

BOSTON, MASS.
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Sustok! Temyk ir Klausyk!
ŠIO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO

Šeši daiktai tik už f6.00

ir pėntininmai raitelių
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KELEIVIS
koya eina jau prie laimin
gos pabaigos.
Pereitą ketvergą buvo su
GABADŽIUS
šauktas nepaprastas visų ANT PARDAVIMO
patogioje vie
Bostono, siuvėjų amalga- toje. Pelno galima daryti
nemažiau,
Mokykla atsidarė.
kaip $10,000 j metus. Prekė ir išly
meitų mitingas, kur unijos, gos
lengvos. 'Savininkas yra
Šį panedėlį Simono Dau-' pirmininkas Milleris davė senaslabai
žmogus ir gyvena toli nuo savo
ir todėl parduos labai pigiai. Į
kanto mokykla lietuvių vai-‘raportą apie Bostono strei biznio,
Apie tai klauskite pas A. 1 VAŠKEkams jau atsidarė. Miestas ko stovį ir pareiškė, kad vi- VIČ1Ų.
* įsi siuvėjai, kurie jau dirba,
davė kambarius Lincoln
CAMBRIDGE
School trioboj ant Broad- turės mokėti po 5 nuoš. mo 27 šeimynų
naujas mūrinis namas
way, netoli K gatvės. Bus kesčių (assesmentų) per geriausioje vietoje Cambridge’uje.
Rendųs neša $13,122.00 per metus.
mokinama nuo 10 valandos tris sąvaitės, ir turės pradėt I išmokėjus
visus iškaščius lieka čvsto
ryto iki 12 valandai vidur mokėti jau narines (dues), pelno $6,500 per metus. Kaina $68,ir labai lengvos išlygos. Klaus
dienio, penkias'dienas į są- kurių yra užsilikusių nemo 000,
kite apie tai pas A. IVAŠKEVIČIŲ.
kėta
apie
$50,000.
Todėl
mu

vąitę.; Subatomis mokyklos
sų delegatai arba „Germa Ant Commonweatlth Avė
nebus.
Geriausioje vietoje Bostone, milioSimono Daukanto Mokyk nai,” kur gali, turėtų pasis nierių
apgyventa vieta. 20 šeimynų
la apmoka mokytojams ir tengti tuos pinigus iškolek- su visomis vigadomis, neša rendos j
suvirs $15.000 per metus. Kaina ir
mokyklos dženitoriui, o taip tuoti.
išlygas labai pigios. Savininkas pri-1
Spaudos
komisija:
gi duoda vaikams popieros,
ims mažą namą arba morgičius kaipo
dalį (mokėjimo. Klauskite pas A.
J. Patrick,
paišelių ir kitų dalykų. Vai
IVAŠKEVIČIŲ.
A. Juododis,
kų tėvams mokėt užtai ne
J. Peldžius.
DORCHESTERY
reikia nei cento. Tik už kny
3
šeimynų,
17 kambarių, su visogeles tėvai galės užmokėti
mis vigadomis, piazai, S gariniai pe-’
Taigi tėvai, kurie norite, Uždarė Slobodkino banką. čiai skleoe, muro namas. Rendos neša $87.00 per mėnesi. Kaina $7,300.
kad jūsų vaikučiai pramok Bankų
komisionieriaus $1.300
(mokėt.
Klauskite pas A. 1
tų savo prigimtos kalbos ir Įsakymu šį panedėlį tapo IVAŠKEVIČIŲ.
2 storai, garadžius ir grocernės
rašto, atveskit juos į Simo uždarytas Bostone žydo biznis
su visais tavorais. Kaina $8,no Daukanto Mokyklą, kuri Slobodkino privatinis ban S00 ir lengvos išlygos. Klauskite pas '
|
randasi Lincoln School bil- kas ant kampo Merrimack A.12IVAŠKEVIČIŲ.
kambarių, garadžius ir sodas
dinge, ant pirmų lubų, tarp ir Staniford st. Žmonių yra arti prie So. Bostono. Savininkas la-■
nori parduoti. Narnai yra su vi- (
30 ir 12 valandos iš ryto. sudėta tenai apie §150,000. bai
semis vigadomis ir elektrikos šviesa. ‘
Daug vaikų jau eina.
Kaina ir išlygos pusdykiai. Klauski-

AMT PARDAVĖJOJ

LSS. 60 kp. susirinkimas.
F. Stropienės laidotuvės.

Ateinančioj pėtnyčioj, 22
liepos, ,8;vai. vakaro „Kelei
vio” name bus LSS. 60 kuo
pos Susirinkimas. Visi na
riai teiksis atsilankyti, nes
reikės išrinkti vedėjus išva
žiavimui ant jūrių.

Neužmirškit išvažiavimo
ant jūrių.

Neužmirškit, kad atei
nantį nedėldienį bus išvažia
vimas arba piknikas ant jū
rių. Laivas išeis 10 valandą
ryto iš City Point nuo Public Landing. Piknikas bus
ant dailios salos. Bus gerų
užkandžių, alaus ir kitokių
gėrimų. Tikėtų galima gau
ti "Keleivio” redakcijoj—$1
ypatai.
Bostono rūbų fabrikantai
paskutiniai prie taikos stalo

Bostono siuvėjai kas die
na eina vis artyn prie pabai
gos kovos — didžiojo strei

REIKALINGI Lietuviškai
ir Lenkiškai kalbantieji par
davėjai pardavimui profefesionalio kontrakto. Gera
propozicija, didėli pinigai.
Kreipkitės prie ‘ '
Mr. Mamber
506 Security Trust Bldg.,
Lynn, Mass.

THE CODNTY SAVIMGS BARK
435 Broadway

CHELSEA, MASS.
' '

Uždėta 1890.

Yra atsakomingai vedama, saugi,
konservatyvė įstaiga. Duoda progą
ko.
Pereitą sąvaitę da viena pradėt taupymą kai namie
Depozitai priimami nuo 5c. iki
nemaža firma pasidavė dar $2,000
ir nuošimčiai priskaitomi kas
bininkams ir padarė sutartį trečią su batą kiekvieno mėnesio nuo
su unija. Tai yra Macular. trijų dolerių ir augščiau.

and Parker Co. Greitu laiku
ji žada jau atidaryt savo
dirbtuvę, kur apie 200 siu

vėju gaus darbo. Be to da
pasirhšė sutartį ir kitos dvi
kompanijos, tų tarpe ir fab- ■
rikantų sąjungos pirminin-;
kas BiUings, ir neužilgo pra-,
dės dirbti.
Ir taip vis kiekviena diena
atneša vis naujų darbinin
kams laimėjimų, ir musų

LIETUVIS BESTIRTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)
42S Broadway, priešai* r
SO. BOSTON TeL Se. Boetea 833
Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12
Nuo 1 iki 5
Nuo 8:30 iki »

M*>

“ 115.75-1000 Antatag
Mums galite prisiųst Money Orderiu arba čekiu, arba

kreipkitės ypatittai.

Norintiems
Lietuvon

.e apie tai pas A. IVAŠKEVIČIŲ.

Dr.AChristian

MATTAPAN
3 šeimynų

17 kambarių namas su i

F. Stropienė, kuri mirė
elektros šviesomis ir 3 šiite vandenio
v 3 hot water featers) pečiai salepe,
miesto ligybuty užpereitą
.-u piazais iš užpakalio ir iš priekio
nedėldienį, buvo palaidota
gražus daržas.
Rendos neša $130
per mėnesį. Kaina ir išlygos labai pi
pęrėjtą seredą. Kadangi vegios, nes savininkas turi išvažiuoti
nonė buvo laisvų pažiūrų
į kitą miestą. Klauskite apie tai pas
A. IVAŠKEVIČIŲ.
moteris, tai laidotuvės buvo
be bažnytinių apeigų, ir kū
R0XBURY
nas sudegintas krematori- Piliečių Sąjungos Skyriaus 4 namai po 6 šeimynas, kožnas yra
su visomis vigodomis ir šiluma. Ren
jjoj^sulyg/yelįones noro, ku
susirinkimas.
dos neša $240 per mėnesį. Kožno na
lį ji gyva būdama ne sykį Ši ketvergą, 21 liepos, S mo prekė po 7,f>00 dolerių už kožnas
ir po $1,000 i mokėt.
Klausk
yra savo :pažįstamiems iš- vai. vakaro Lietuvių Salėj auiis
apie tai pas A. IVAŠKEVIČIŲ.
reiškus. Prie laidojimo ne bus Piliečių Sąjungos 1-mo
SO BOSTONE
j
buvo „pakrapinimo” vande skyriaus susirinkimas. Ma
3 šeimynų 12 kambarių, gasai, toi- <
niu nei. smilkinimo dūmais. lonėkit atsilankyti visi na sietai,
skaJbynes, kieto medžio padla- Į
Vietoj • fy į stabmeldiškų bur riai, nes yra daug svarbių ges, cementuotas skiepas gražus,- ap- j
Įvertas daržas, prie Sixth sL. arti E .;
tų,; acte Bagočius pasakė reikalų.
.-t. Kaina $4,500 ir $1,500 įmokėti. J
Savininkui yra labai reikalingi pini- Į (
prakalbai ‘
Prot. sekr. K. žibikas.
gai dėl biznio. Klauskite apie tai' ]
iiįfiųrys davatkų, ktfris su
pas A. IVAŠKEVIČIŲ.
|J
6 šeimynos, 24 kambariai su vanio- i
sirinko ' pasižiūrėti kaip
Prakalbos.
šiluma, elektros šviesa ir pia- |
lkisrVi žmohė6 laidoja numi- Petnyčioje, 22 d. liepos, mis,
•ai dėl kožnos šeimynos, kampinis 1
pradėjo apie graboriaus l ietuvių salėie atsibus pra namas ant K .st., arti maudynių, i
Kaina ir išlygos labai pigios. Klaus- 1
duris ginčytis.
’
kalbos, sušelpimui keturių kito apie tai pas A. IVAŠKEVIČIŲ. I
—Ar tu girdėjai, ką sakė? K. Sindaro našlaičių. Ren- 2 šeimynų, 12 kambarių, arti Dor- I
ehester St. Kaina S800 ir S200 įmo- 11
Sako, kad geriau žmogų su Ha Liet. Labd. Draugija. keti.
Klauskite apie tai pas A. I
degint, negu į žemę kasti— Kalbės adv. Bagočius, V. J. .VAŠKEVIČIŲ.
J
4 šeimynų, 2° kambarių ant Bol- I
viena pasakoja kitai.
shakys. St. Michelsonas, K. •.on st. Rendos neša $28 per mėnesį. I
—Tai jau dabar veš ir Šidlauskas, kun. Geniotis, A. Kaina $650 ir $150 jmokėt. Klauskite I
I
spirgins padėję ant patel- Ivaškevičius ir N. Rastenis. apie tai pas A. IVAŠKEVIČIŲ.
FARMOS.
j
nės— aiškina kita.
I^eoną xv
K.. Sindarą patiko
0 jus kalės,begėdės, |Re]ajmės šmėkla, ištraukda 77 akeriai žemės, 7 karvės, 1 ark- ']
19 kiaulių, 8 kambariųstuba,' I
sarmatos neturit! pradėjo ma iš šio pasaulio jo moterį, lys,
kūtės, vištininkai, visoki įrankiai, pa- I
bartis trečia, Ar jus ne- paliko su keturiais mažais kinkai, ir vežimai. 45 fruktavi me- !|
daugybė miško ir geros pievos j
girdėjot, ką kunigėlis sakė: vaikučiais. Labd. Draugija Ižiai,
r apie 40 akerių dirbamos žemės. I
”Ne sudvkit, ne sudykit, ba šankia visus lietuvius geros rewksbury, Mase., tik 18 mylių iš I
Kone su visais užsėtais lau- I
busit sūdytos!”
valios žmones ateiti į šias Sostono.
<ais, daržovėmis ir kas tik yra ant I
Tuo tarpu grabas buvo nrakalbas ir . paremti badau farmos tik $7,000 ir $2,500 įmokėt-'l
apie tai pas A. Ivaškevičių. I
pastatytas ant vežimo ir vi jančius kūdikius. Leonas K. tKlauskite
101 akerių žemės, 20 karvių, 1 jau- I
sa procesija nuvažiavo, o Šindaras su visuomenės pa- tis, kelios telyčios, 3 arkliai, 16 kiau- I
ių, 8o rištų, 150 viščiukų, visi laukai I
davatkos pasiliko besigin- gelba savo kūdikius nori pa užsėti
bulvėmis, kornais, binzais; 310 I
čydamos ant šalygatvio ties siusti į Lietuvą, idant nepa fruktavų
medžių, 11 kambarių stuba, I
kūtė, sailo (šilo) dėl kornų, I
graboriaus durimis.
tektų į svetimtaučių rankas. didelė
pastogė dėl padėlio vežimų ir mašinų, I
Reporteris.
Kviečia L. Lab. Dr-ja. rištinyčios. Visi budinkai geriausiame I
Kambarys ir virtuvė ant rendos.
Apyseniems žmonėms geroj vietoj,
geras kambarys ir virtuvė išsiduoda
už žemą kainą. Kreiptis pas: (29)
A. M i žara.
361 Broadway, So. Boston, Mass.

[

padėjime -ir išrodo kaipo lietuviškas
dvaras. Mašinos dėl malkų ir komų
•norimo, vežimai, plūgai, drapokai,
geležinis inžinas dėl pumparimo vandenio j stuba ir į kūtę. Žemė prie
Statė Road. Apie 70 akerių dirbamos,
15 akerių didelio miško ir 16 akerių
ganyklos. Visa žemė be akmenų prie
molio ir juodžemio. Biznį daro dau
giausia iš pieno ir obolių. Vieta yra
labai linksma ir tiktai 44 mylios iš
Bostono. Tris metai atgal mes turejom kostumerį, kuris siūlė už tą faripą $13,000, bet savininkas nenorėjo
parduoti. Dabar ant greito pardavi
mo kaina yra numušta iki 10,300 dol.
Klauskite apie tai pas A. IVAŠKEVTdŲ.
Norint pirkti namus, farmas garadžius, ar biznius nepamirškite matyt
pirmiausiai A. IVAŠKEVIČIŲ, nes
jojo pirmiausioji Bostone Namų ir
Ūkių pardavimo agentūra. Galima
gauti pigiausiai ir atsakančiausiai
pirkti namus ir ukes visose vietose
Naujoje Anglijoje.
(30j

LITHUANIAN

SPEC1AU8TA8

AR JŪSŲ STOGAS
PATAISYTAS?

<

Apskaitliavimą duodu ant ‘
visokių stogų (rufų) patai- i
symų.
(33) •„
JOHN MART1N & CO. - ’
63 GATĖS ST„
SO. BOSTON, MASS.
: ,i
Tel. 184-M.
Uždėta 1886. ,

[

Tel. 8.8.2488.

į Dr. J. C. LMdžta SayaMr
į

\

LIETUVIŲ BANĮ

357 BR0ADWAY,
Telephone So.

LIETUVOS“ '
Gydytųjų, ir Chirarfaa.

i 506 Broadway & G st.
L
SO. BOSTON, MASS.
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

'
‘

AGENCY

A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS,
361 BROADWAY,
SO. BOSTON
TELEFONAI: 605. 1337, 31

34 School St,

LETUVYS GRABOIIUS
Patarnauju prie numirusių
kuogražiausiai: pigiai ir grei
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norų. Aš galiu pribut grei
čiau negu kiti, nes mano auto,
mobilius visados stovi prie ofi
so ir namų durų. Todėl Bosto
no ir apielinkės lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane
ypatiškai arba per telefoną.

Fetm AteevitM
Ofisas: 258 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 381
Gyvenimo vieta: 762 E. 54h St
Tel. So. Boston 1891-M.

BANKIERIŪS
605 So. 3rd Street ir 1146

Sttmt

PHILADELPHIA, PA.
PINIGUS persiunčiam į Lietuvą greitai, saugiai
LAIVAKORTES parduodame art visų linijų,
PASPORTUS parūpiname j Lietuva^ *
NOTARIJUŠAS užreg. konsulato Washingtone.
šita agentūra yra viena iš seniausių Philaddphijoj.

(81)

K. ŠIDLAUSKAS
PBOVIZOB1US

373

