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Naujas Spartakų sukilimas 
Vokietijoj vėl nuslopintas

BERLINE SUŽEISTA IR 
UŽMUŠTA 1,000 ŽMONIŲ.
Generalis streikas atšauk

tas, nes didžiuma darbi* 
ninku reikalavimų išpil
dyta.
Pereitoj sąvaitėj vėl bu

vo ginkluotas spartakinin- 
kų sukilimas.Po kelių dienų 
kruvinos kovos valdžios ka
riumenė sukilimą nuslopino. 
Susirėmimuose daug spar- 
takininkų buvo suimta ir pa
smerkta miriop. Mūšiai pa
sibaigė pereitoj pėtnyčioj. 
Valdžios kariumenė dabar 
užima visas viešas įstaigas, 
piečius ir fabrikus.

Generalis streikas Berline 
likosi atšauktas. Darbinin
kų Sąjunga patarė darbi
ninkams subatoj jau grįžti į 
darbą, nes didžiumą politi
nių darbininkų reikalavimų 
valdžia jau išpildė, o gene- 
ralio streiko tęsimas baisiai 
kenkia miesto sveikatai ir 
ramybei, šitokį patarimą 
išleido 40 balsų prieš 5 Dar
bininkų Sąjunga.

Gi Berlino Darbininkų 
Taryba nutarė išleisti ofici
ali pranešimą, kad generalis 
streikas jau atšauktas. Ta
rybos posėdyje, kur tas nu
tarimas buvo padarytas, 
kilo didelis triukšmas. Ne
priklausomieji socialištai 

kaltino didžiumos socialis
tus pardavime proletariato 
Reikalų, o spartakai kaltino 
nepriklausomuosius, kad šie 
silpniną darbininkų pozici
ją kompromisais.

Streiko vadas Mueller pa
sakė, kad darbininkai dabar 
turi grįžti darban ir palauk
ti, ]>akol ateis patogesnė va
landa veikimui. „Dabar 
mes pasimokinome iš savo 
prityrimų,” pridūrė jis.

Viduryje miesto mūšiai 
jau liovėsi,tik* Moabito apie- 
linkėj da ištinka susirėmi
mų. Sakoma, kad valdžios 
kariumenės nuostoliai buvo 
nesunkus.

Apie policijos buveinę re
voliucionieriai buvo užėmę 
aplinkines triobas ir buvęs 
tenai garnizonas pasijuto 
tuo budu apsuptas. Kad 
garnizoną paliuosavus, val
džios kariumenė pradėjo 
lM»mbai*duoti aplinkinius 
namus iš sunkiųjų kanuo- 
lių. Negana to, valdžios 
kariumenė pradėjo atakuoti 
streikuojančius darbinin
kus nuodingais gazais, ko
kie buvo vartojami tiktai 
karės laukuose..
• Didžiausias mušis buvo 
<1el telegrafo ofisų. Tarpe 
200 ir 300 tenaiJbuvo užmuš
ta ir sužeista. Ir telegra
fas pasisekė spartakams už
imti. Bet spartakai ir ju ša
lininkai jurininkai nebuvo 
gerai organizuoti. Puikiai 
išlavintos ir disciplinuotos

mas iš kanuolių. Apie poli
cijos stotį, kurią spartakai 
stengėsi paimti, buvo varto
jami liepsnasvaidžiai ir i- 
vairiausie apkasų ginklai. 
Ketvergo vakare Berlinan 
pribuvo 50,000 kariumenės 

generolo Luttvritzo va
dovyste ir apsupo didelę 
miesto dalį.

Tą patį vakarą Darbinin
kų ir Kareivių Tarybos po
sėdis nutarė iššaukti strei- 
kan vandens ir gazo darbi
ninkus.

Mieste prasidėjo plėšimai.
Pačiam vidurdienyje chuli-: 
ganai atlupa lentomis už
kaltus krautuvių langus ir: 
išvagia brangius daiktus. 
Vienoj vietoj policija užti
ko namą, kur plėšikų buvo 
prinešta vogtų daiktų iki 
pat lubų. Daugiausia plė
šiami auksinių daiktų ma
gazinai..

SPARTAKAI BUVO PAĖ
MĘ BERLINO POLICI

JOS BUTĄ.
Pereitos sąvaitės pradžio

je spartakų jurininkų divi
zija būva išvaikius valdžios 
kariumenę ir užėmus polici
jos butą. -Buvo manoma, 
kad senoj savo tvirtovėj 
tuojaus pasirodys ir buvęs, 
policijos viršininkas Eich- 
horn. .

Spartakai pienavo užpul
ti Moabito kalėjimą ir pa- 
liuosuoti buvusį social-de- 
mokratų vadą Ledebourą ir 
rusų bolševikų agitatorių 
Karlą Radeką. Kaip rodos, 
šitie pienai nenusisekė.

ORLAIVIAI BOMBAR
DAVO SPARTAKŲ BU

VEINES.
Berlinas. — Didžiausių 

nustolių Berline pridarė 
orlaiviai. . Karės ministe- 
riui Noskei įsakius, lakū
nai išmetė tonus bombų ant 
spartakų drUtviečių, pože
miu stočių ir tų vietų, kur 
jų kanuolės buvo sustaty
tos. Valdžios kariumenė 
žuvo kartu su spartakais.

Viduris Berlino dabar iš
rodo taip, kaip Londonas 
ar Paryžius išrūdydavo po 
Zeppelinų užpuolimo. Visur 
matyt milžiniškos duobės 
išrautos bombų ekspliozijo- 
mis. Daug triobų likos vi
siškai nušluota nuo pamatų 
ir sugriauta penkios pože
mio geležinkelio stotis.

• »

BERLINE KRITO 1,000 
ŽMONIŲ.

Iš Londono pranėšama, 
kad sulyg oficialių žinių, 
mūšiuose tarpe spartakų ir 
valdžios spėkų pereitoj są
vaitėj Berline buvo užmuš
ta ir sužeista 1,000 žmonių.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
RYGĄ.valdžios spėkos užpuolė juos 

ir jie negalėjo atsilaikyti.
Aprašydamas pereito ke

tvergo muši, Exchange Te- Rygos bolševikus 
legraph agentūros korės- i ‘ i. 
pondentas sako, kad visą < ‘ ’
naktį buvo smarkus šaudy- reikalavo.

Londone gauta žinių, kad 
vokiečių kareiviai išvijo iš 

l ir patįs 
užėmė ta miestą. To turbut 
saiungininkai iš vokiečių

' Tru* transM.ion filed with the nost- 
' master at Boston. Mass., <>n Mareli 
12, 1919, as reguireu by the Act of 
October 6, 1917.

SUŠAUDĖ 200 SPARTA
KŲ.

Pereitoj pėtnyčioj val- 
I džios kariumenė Berline 
sušaudė 200 spartaku, kurie 
buvo suimti pereitos savai
tės susirėmimuose. Jie bu
vo sustatyti prieš sieną ir 
urmu išžudyti. Tai buvo 
kruviniausią ir šlykščiausią 
masinė žmonių skerdynė 

I Vokietijos istorijoj.
Paskutinis mušis tarp 

darbininkų ?r valdžios ka
riumenės buvo pereitoj pėt- 
nycioje šiaurinėje Berlino 
dalyje. Aleksandro piečius 
dabar išrodo kaip karės 

I frontas.
Liaudies laivyno divizija, 

ikuri stojo su revoliucionie
riais, tapo nuginkluota ir 
išvaikyta.

Sulyg valdžios apskaity
mu, Berlino mūšiuose perei
toj savaitėj 300 žmonių bu
vo užmušta ir apie 500 su
žeista; išviso 800.

RUSINAI BOMBARDUO
JA LVOVĄ.

Iš Lvovo pranešama, kad 
mūšiai tarp lenkų ir rusinu 
Galicijoj vis dar eina ir kad 
rusinai smarkiai bombar
duoja Lvovą (Lembergą). 
Kas dieną į miestą išleidžia- 

Fma7apie 200 šovinių, kurių 
didžiuma taikoma Į geležin
kelio stotį. Pasitaiko te
čiaus, kad šovinys nupuola 
ir gyvenamon vieton. Vie
nas šovinys pataikė į rusinu 
vyskupo Šiptyskio namus. 
Kunigaikščio Pinskio na
mai taipgi likos sugriauti. 
Apgriauta nemažai ir baž
nyčių.

Nesenai tenai buvo sąjun
gininkų misija, kuri norėjo 
rusinus su lenkais sutaiky
ti, ir išvažiuodama įgaliojo 
anglų pulkininką Smvthą 
raportuoti kas tenai dedasi.

Rusinai skundžiasi, kad 
sąjungininkų misija vaišino 
juos neteisingai ir kad jų 
reikalavimus iškraipė, ypač 
neprielankus jiems pasiro
dę franeuzai. Su lenkais 
šita misija tarėsi kelias die
nas, o atvažiavus pas rusi
nus kalbėjosi su jų komisi- 
sa, susidedančia iš 10 žmo
nių, vos tik vieną valandą, 
ir tai da per vertėją.

KIJEVĄ VALDO SOVIE
TAS.

Rusinu komisija, kuri at
vyko iš Kijevo Į Lvovą, sa
ko, kad Kijeve ^litinis gy
venimas da nenusistovėjęs. 
Ukrainos kaimiečių vadas 
Petliura tebesąs su savo ka- 
riumene apie Vinnicą, o Ki- 

į jevą valdąs Rakovskij, So- 
i vietų ministerijos pirminin
kas. Jo padėjėju esąs Mas
kvos bolševikas Pietafok, 
kurio tėvas buvęs milionie- 
rius pirklys.

VYRIAUSIS TEISMAS 
UŽTVIRTINO DĖBSO 

BAUSMĘ.
Washington. Vyriau

sią teismas pripažino, kad 
Dėbso bausmė turi pasilik
ti tokia pat, kokią jam pa
skyrė žejnesnis teismas, tai 
yra 10 metų kalėjimo už 
vieną tik prakalbą, kurioj 
jis pakritikavo valdžią.

f True translativi. filed with the post 
1 uiaster at Boston. Mass., on March 
12 1919, as required by the Act of 
October 6, 191".

SIBIRE LAUKIAMA
dideliu smauMę.

žmonės priešingi Omsko 
„valdžiai” ir sąjunginin* 

ku intervencijai.
Canadian Press praneša 

iš Vladivostoko, kad rūpes
tinga Sibiro padėjimo ap
žvalga, kuri dabar randasi 
Kanados oficierių rankose, 
lemia Sibirui didelių sumiši
mų ateinantį pavasarį ir 
vasarą, nes žmonės esą la
bai nnešingi Omsko „val
džiai.”

Svetimi atėjūnai, kurie tą 
„valdžią” palaiko, taipgi esą 
žmonių labai neapkenčiami, 
kaip lygiai neteko rusų pa
sitikėjimo ir tos šalįs,kurios 
buvo sumaniusios ir užgy- 
rusios Princų salų konfe
renciją.

Vasario 24 tapo uždary
tas vadovaujamas Vladivo
stoko laikraštis, kuris aš
triai kritikavo Omsko ”val
džią.”

VLADIVOSTOKE TRIUK
ŠMAS.

Iš Washingtono praneša
ma. kad Vladivostoke kilo 
didžiausias triukšmas, nes 
gen. RmovjSfe, Omsko „val
džios” kariumenės Vladivo
stoke vadas, areštavo ir de
portavo šešis Vladivostoko 
miesto valdininkus. Oficia- 
lės žinios sako, kad žmonės 
labai pasipiktinę sąjungi
ninkais, kad šitokiems daly
kams jie nesipriešina. Są
jungininkų atstovai kreipė- 
i į savo valdžias, klausdami 
įurodymų, ką jiems tenai 
iarvti. Manoma, kad Ame- 
•ika su kitais sąjunginin
kais persergės Omsko „val
džios” diktatorių Kolčaką. 
kad jisai savo generolą Ri- 
novą suvaldytų ir į Vladivo
stoko valdžios reikalus kiš
tis uždraustų.

Vladivostoke dabar yra 
ypatingas padėjimas. Keli 
mėnesiai atgal tenai bu ve 
rinkimai, kurių pasekmėje 
usidarė miesto Sovieto val
džia, nors miestas guli toj 
eritorijoj, ant kurios vieš
iu talija Omsko „visos Rūši
ms valdžia.” Tuo budu 
Vladivostoke dabar yra lyg 
ir trįs atskiros valdžios: 
žmonių pastatytas Sovie
tas; paskui Kolčako kariu
menė, kuri šeimininkauja 
po miestą nepaisydama So
vieto, ir sąiunininkų laivy
nas. kuris stovi uoste ir kon- 
t raliuoja visą situaciją.

Sakoma, kad areštuoti 
Vladivostoko valdininkai 

tarėsi nuversti Omsko „val
džia,” kurios galva yra dik
tatorius Kolčakas. Suimtie
ji esą išgabenti į Charbiną.

AUSTRALIJA NEĮSILEIS 
AMERIKOS TA VORŲ.
Australijos muitų minis

teris paskelbė proklamaci
ją, kad nuo šiol bus 
draudžiama įvežimas 

Australijon visų šalių tavo- 
į-ų, išskyrus tik vienos An
glijos tavoms. Taigi Ame
rikos išdirbiniams durįs 
Australijon taipgi bus už
darytos.

Lietuviai teiraujasi apie 
Prinkipo Konferenciją.

Irue translation filed with the post- ! True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on March 
master at Boston, Mass., on .Vlarch I 12, 1919, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.
12, 1919, as required by the Act of 
October 6, 1917.

NORVEGIJOJ PLENUO- 
J AM A REVOLIUCIJA.
Žinios iš Christianijos sa-' 

ko, kad tūla organizacija, 
Norvegijos šiaurėje plenuo-'___________
janti sukelti Norvegijoj to-i]NORI APKALBĖTI SAN- 
kią pat revoliuciją, kaip Ru-[ TIKIUS SU RUSIJA. 
sijoj, luo tikslu esanti ve
dama stipri revoliucinė agi- Klausia sąjungininkų, kada 
tacija. Tos organizacijos delegatai ten turi važiuoti, 
tikslu esą perkelti revoliuci-i Lietuvos ir Baltgudijos 
■!a ei inįan<^IJ?n H7 Išplėtoti užsienio reikalų komisaras 
ją Skandinavijos sahse. mušė Amerikos, Frau ei jos,

Anglijos ir Italijos val
džioms telegramą, klausda
mas, kada Lietuva turi sių
sti savo delegatus Prinkipo 
salos konferencijon. šitoj 
telegramoj komisaras nu; 
rodo, kad klausimus, kurie 
riša Lietuvą su Rusija, Lie
tuvos valdžia nori išrišti 
taikos keliu.

Čia kalbama apie tą kon
ferenciją, kurią sąjunginin
kai sumanė ant Prinkipo 

, salos Marmuros jurėj ir bu- 
1.390,000 AMERIKONŲ jvo pakvietę visos Rusijos 
DALYVAVO MŪŠIUOSE.'partijas. Jie tečiaus reika- 

Washingtonas paskelbė, Lav<\’ kad pirm, negu tokia 
kad išviso mūšiuose’ su vo- konferencija jvyks, bolsevi- 
kiečiais dalyvavo 1,390,000 kai pertrauktų karę ir at- 
amerikonu. * «au^ v savo armijas,

_______kurios buvo pasiųstos pnes 
PREZIDENTAS DOVA- ^as Partijas arba val- 
NOJO GYVASTĮ DVIEM dzĮ?s.

KAREIVIAMS. '
Prezidentas Wilsonas do- Jungin^kal* ta konferencija 

vanojo kareiviams r— 1 ...................
kiui ir Bokiui gyvastį, pa-1Jerencųos jaunebus.

ją Skandinavijos šalise.

AMERIKONAI REIKA
LAUJA Iš VOKIEČIŲ 

$750,000,000.
Valstybės departamentas 

iš Washingtono praneša, 
kad Amerikos piliečiai rei
kalauja iš Vokietijos išviso 
apie $750,000,000 atlygini
mo už nuostolius, kokių 
jiems pasidarė dėl karės su 
Vokietija ir Austro-Veng
rija.

• •

i KANADOS KAREIVIAI 
SUKILO ANGLIJOJ.
Pereitoj sąvaitėj Angii- 

i joj sukilo Kanados karei- 
' viai. Riaušės tęsėsi visą u- 
taminką ir seredą. Daug 

i žmonių buo sužeista ir 12 
i užmušta. Nuostolių prida- 
i ryta už $250,000.

Riaušės likos numalšin
tos seredos naktį. Apie 20 
vadų tapo areštuota. Rhyl 
kempėj, kur buvo tos riau
šės, yra 19,000 kanadiečių. 
Po riaušių jiems užtikrino, 
kad tuojaus paleis juos na
mo.

Bolševikai to nepadarė ir 
žinios anądien sakė, kad są- 

vanojo kareiviams Gurs- įtšauk^"‘l’aigi* tokios kon- 
kiui ir Bokiui gyvastį, pa- ferencijOs jau nebus, 
keisdamas jų mirties baus- -----------
mę 15 metų kalėjimo. Kari-' 
škas teismas buvo pasmer
kęs Gurskį ir Boki miriop 
už neklausymą įsakymų.

ANGLAI KONTROLIOU* 
j. .JA KASPIJOS JŪRES. .

Iš Londono pranešama, 
kad Kaspijos jūrės dabar 
randasi anglų laivyno žiny
bos kontrolėje. Anglų lai
vyno oficieriai buvo nusiųs
ti tenai jau keli mėnesiai at-

LAIVU STATYTOJŲ 
STREIKAS PASIBAIGĖ.

Kapitalistu laikraščiai ra-

deen miestuose, kur nuo 21
užKriebė kellS Sink- 

Hn nkŽ tuerr- darban se- luotus ™sų laivus ir su pa' 
..mmKai sugiĮ.-v aarnan sc Jb prielankiu sau rusų 
nonos išlygomis užvaldė visas jūres. Angli-
EKSPLIOZIJA WORCE- jos laivų.**”?1 "^K^JSfoš 

cTP’RYili’ Įima nusiusti, nes Kaspijos
jūrės su didjuriu visai nesu- 

cesteryje praėjusį panedėlį 
ikspliodavo kubilas naftos,' 
vieną žmogų užmušdamas, 
o 5 sužeisdamas. Ekspliozi- 
ia įvyko iš pat ryto, kaip tik 
darbininkai susirinko dar
ban.

AMERIKIEČIŲ RIAUŠĖS 
LONDONE.

Tuojaus po Kanados ka
reivių sukilimo Rhys kem
pėj, sukilo Amerikos, Aus
tralijos ir Kanados karei
viai Londone. Riaušėse ta
po Sužeisti penki ameriko
nai ir penki Anglijos kari
niai policijantai. 20 ameri
konų areštuota. Riaušės ki
lo dėl kareivių lošimo iš pi
nigų. Policmanas vieną a- 
merikoną areštavo ir tuo
jaus apie 300 Amerikos, 
Kanados ir Australijos ka
reivių užpuolė ant policijos 
ir prasidėjo muštynės.

18 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
MIEGO LIGOS.

Chicagoj pasirodė keista 
liga. Žmogų apima miegas 
ir nors ligonis vaikščioja, 
bet nieko neatsimena, nieko 
negali veikti ir galų gale 
miršta. Pereitoj sąvaitėj 
Chicagos mieste buvo 27 to
kios ligos atsitikimai. 18 
žmonių mirė. Sveikatos ko
mitetas tyrinėja vieną mo
terį, kuri „miega” jau 18 
dienų. Manoma, kad šita li
ga išeivvstė iš influenzos.O v

įima nusiųsti, nes Kaspijos

i siekia. Jos yra uždarytos 
taip kaip didelis ežeras.

AREŠTAVO 200 I. W. W. 
NARIŲ.

Pereitoj nedėlioj Water- 
buryje policija padarė ant 
IWW.unijos narių ablavąir 
areštavo 200 žmonių. Po
draug policija paėmė du ve
žimu. literatūros, raudoną 
vėliavą ir du čarteriu uni
jos skyriams Waterburyje 
ir New Havene.
BETEISĖ HAVERHILLY- 

JE.
Haverhillio miestelyje, 

Mass. valstijoj, sustreikavo 
batsiuviai. Darbininkai pro
testuoja prieš Boot and 
Shoe Workers uniją, kuri 
šunvuodegauja kapitalis
tams ir laužo dabartini 
streiką. Vienas avantiūri
stas anądien įsimaišęs tarpe 
streikierių ir išsitraukęs re
volverį pradėjo juo švitruo- 
ti. Kilo triukšmas ir poli
cija jį areštavo. Bet kada 
paaiškėjo, jog jis priguli 
prie skebų unijos, teisėjas

Karinė čeko-slovakų vai-'atrado jį „nekaltu,” tuo tar- 
džia apskelbė visoj slovaki- pu du darbininku, kurie pri- 
joj karės padėjimą, nes ji guli prie streikuojančios 
susekusi „vokiečių-vengrų Šhoe VVorkers’ Uunijos, nu- 

suokalbį,” bet kokį, tai ne- teisė metams kalėjimo. Dar- 
pasakyta. bininkai labai pasipiktinę.

NUTARĖ PASIDALYTI 
VOKIEČIŲ LAIVYNU.
I/ondono „Daily Mail” ko- 

respondentas praneša iš 
Paryžiaus, kad sąjunginin
kų valstybės nutarė pasida- 

vynu, bet Suvienytos Vals-

KUNIGAS NUTEISTAS ___ w
99 METAMS KALĖJIMO. įjyti tarp savęs vokiecių lai- 

„Doros mokytojas’’ buvo <yilu, 
užpuolęs jauną mergaitę. į tijos su Anglija sutinkan- 
Dallas, Tex. — Pereitoj 

sąvaitėj čia tapo nuteistas 
99 metams kalėjimo kun. 
Francis O. Berrv, šv. Mate- 
ušo Prieglaudos Mergai
tėms globėjas. Prieglaudą 
beglobodamas, šitas „doros

čios savo dalį paskandinti.

AUSTRIJOS STEIGIA
MAS SEIMAS SOCIA

LISTŲ RANKOSE.
Iš Viennos pranešama,kad 

Austrijos Steigiamojo Sei- 

tas Kari Seitz, o jo pagelbi- 
ninku Hauser. Abudu so
cialdemokratai.

mokytojas užpuolė vieną pirmininku likos išrink 
mergaitę. -----

KARĖJ BUVO SUŽEISTA 
100.000 AMERIKONŲ.
Karinė vyriausybė ap

skaito, kad išviso karėj bu-: 
vo sužeista 100.000 Amen-| 
kos kareivių. Apie 80.000j 
vyrų iš to skaičiaus galėsią 
dirbti seną darbą, o apie 20, 
000 reikės jau mokinti tokių 
amatų, kokie tiks sukane- 
veiktam jo stoviui.

SLOVAKIJOJ KARĖS 
STOVIS.
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ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Mes gavome iš Lietuvių 

Biuro New Yorke pluoštą 
žinių iš Lietuvos, kurias tal
piname kitoj vietoj taip kaip 
jos buvo parašytos. Lietu
vių Biuras gavo tų žinių nuo 
K. Pakšto iš Šveicarijos^ 
Vienos jų buvo rašytos 27 
sausio, kitos 3 vasario.

Jeigu tos žinios teisingos 
ir bešališkos, tai jos gana 
aiškiai nušviečia dabartini 
politini gyvenimą Lietuvoj* 

Ponas Pakštas sako, kąd 
šiomis dienomis Šveicarijon 
atvykę Lietuvos finansų mi
nisteris M. Yčas ir Tarybos 
narys P. Klimas, žymus Lie
tuvos socialdemokratų vei
kėjas. Jiedu ir suteikę Pak
štui žinių apie Lietuvos pa
dėjimą.

Sulyg tų žinių, Lietuvos 
politinės partijos dabar per
sikeitė. Dešiniam sparne 
stovinti atžagareiviškoji 
Tautos Pažanga, i vidurį i- 
eina Santara,o kairiąjj spar
ną sudarą socialistai-liaudi- 
ninkai, social-demokratai ir 
krikščionis-demokratau

KrikščionĮs - demokratai 
užėmę „kairiausią’’ poziciją. 
Jiems vadovaują agrono
mas Stųlginskąs ir kun. 
Krupavičius. Apie Stulgin- 
ską sukąsi dą šiek-tiek nuo- 
ląidesni elementai, bet jau 
apie kun. Krupavičių tai 
„griežtai respublikoniški 
sluogsniai,” kurie reikalau
ja tuojaus konfiskuoti vi
sus dvarus ir be jokio atly
ginimo išdalyti juos beže
miams ir mažažemiams.

Krikščionis - demokratai 
sudąrę su socialistais bloką. 
Juos skiriąs nuo socialistų 
tiktai tikėjimas, bet dabar 
jie nutarę to klausimo visai 
nejudinti, o vykinti sociates 
reformas ir ginti „Lietuvos 
nepriklausomybę nuo Rusi
jos bolševikų ir tautos prie
šų.”

Bet šitas jų nutarimas jau 
verčią abejoti apie jų „kai
rumą.’’

Dešinieji "sukairėjo” ir 
reikąląuja konfiskuoti dva
rus veikiausia tik dėlto, kad 
bolševikai negalėtų pa
traukti žmonių savo pusėn.

„DIPLOMATAI” PRAŠO 
PAS DžENITORIŲ LAIS

VĖS LIETUVAI.
Adv. F. J. Bagočius, sa

kydamas anądien So. Bosto
ne prakalbą, papasakojo 
juokingų dalykų apie lietu
višką „diplomatiją.” Girdi:

„Aš, būdamas kariumenėje. 
nuvažiavau i Washingtoną ir 
nuėjau Į Lietuvių Biurą. Ten 
radau šliupą, Naruševičių ir 
kun. Žilinską darbuojanties 
prie memorialo; tas memoria
las buvo paišeliu braižytas ir 
plunksna taisytas pagal jų ge
riausi supratimą, taigi aš ir 
prisidėjau prie to darbo pagal 
savo išmanymą ir ant galo 
užbaigėm. Reikėjo nešti pas 
prezidentą Wi!soną ir sekreto
rių Lansingą. šliupas atsisa
kė eiti, ir paskyrė mus tris. 
Naruševičius atstovavo tautą, 
kun. Žilinskas katalikus, o aš 
trečias kaipo militaristas. Ir 
mes trįs ėjom su tautos reika
lais. Kada nuėjom pas pre
zidentą. tai vargiai dasigavom 
iki dženitoriaus; bet paaiški
nus, kad mes atėjom su musų 
tautos reikalais ir norim Įduo
ti memorialą Wilsonui, tai dar 
leido biskį toliau. Tenai sura
dom nigerį kuprotą, krevakojį, 
72 metų senumo, ir tam pada
vėm savo memorialą, prašyda
mi, kad paduotų vVilsonui. 
Paskiau ėjom pas Lansingą. 
Įėję Į ofisą, radom policmanų 
daugybę ir saržentą. Toliau 
negalėdami eiti, atidavėm sar- 
žentui savo memorialą, prašy
dami, kad paduotų sekr. Lan- 
singui. Toliau norėjom Įduoti 
memorialą senatoriam, bet ne-1

NUMIRĖLIŲ GARBINTO
JAI.

Atžagareiviai nebūtų at
žagareiviais, jeigu jie eitų 
su gyvenimo progresu. Bet 
jie visuomet atsilikę, visuo- 
net knisasi praeityje. To 
iel ir savo politikoj jie vi
suomet vaduojasi ne gyvų 
žmonių reikalais, bet praei- 
ies „didvyriais.”

Musų patriotai negali nei 
vieno memorandumo para
šyti Lietuvos reikalais nepa
minėję „garbingos praei
ties.” Lietuvių kalba yra se
niausia, Lietuvos kunigaik
ščiai buvo narsus, Kosciuš
ka buvo lietuvis, poetas Mi
ckevičius musų tautietis — 
:ai svarbiausi pas juos argu
mentai už Lietuvos nepri- 
gulmybę.

Kad tai yra absurdas, tai 
ir jie patįs pripažįsta. Pa
vyzdžiui. "Lietuva” sako:

„Kalbėdami apie Kosciuška.: 
Mickevičių, Kraševskį, Kon
dratavičių ir vis? eilę kitu lie
tuvių, kurie padarė Lenkiją 
garbinga, mes. turime teisę pa 
sakyti, kad jie buvo lietuviai. 
Mes turime taipgi teisę pasi
girti, kad jie buvo gabus vyrai, 
— nekurie net genijai, — bet 
tik tiek, ir nedaugiau.

„Mes negalime jų statyti 
Lietuvos didvyriais, neigi lie
tuvių idealu, kaip tą idealą mes 
šiandien suprantame.nes jie to
kiais nebuvo. Jie (ne iš savo 
kaltės) buvo šalininkais Uni
jos tarp Lietuvos ir Lenkijos; 
jie buvo priparodymu tų dviejų 
tautų susirišimo; jie buvo gy
vais liudininkais Lietuvos iš- 
tautėjimo ir pasidavimo Len
kijos vergijon, — vergijon, 
prieš kurią ne visi iš jų protes
tavo, bet nekurie iš jų net su 
pamėgimu nešė.

„Taigi mušti daug domos 
ant jų, ypatingai statyti juos 
Lietuvos didvyriais — butų 
šiandien visai nenuoseklu, ne-

rųšies 
dabar Lie- 
gerai su

kad 
nors
Da-
pir-

mažai pa-

išmintinga ir net blėdinga 
šiandieniniam lietuvĮjį tauti
niam atgimimui. Nes, jeigu 
šiandien lietuviai perdaug lį
stų svetimtaučiams į ąkis su 
tokiais vyrais, kurie, būdami 
genijais, dirbo Lenkijai ir sto
vėjo už Lietuvos uniją su Len
kija, tai ar tas negali būti sve
timtaučių akyse tūlos 
prirodymu, kad ir 
tuvai gali taįp-pat 
Lenkija gyvuoti?

„Svetimtaučiai,
žindami lietuvių ir lenkų santi- 
kius, ir girdėdami tas nuolati
nes kalbas apie ^iai, kad di- 
dižausi I-enk i jos vyrai buvo 
lietuviai, negali suprasti, kokių 
gi plynių lietuviai dabar iš vie
nos pusės gėrisi ir didžiuojasi 
tais lenkų istorijos didvyriais, 
o iš kitos pusės nuo lenkti kra
tosi visomis keturiomis. IŠ 
tos priežasties Lietuvos klausi
mas, vieton tokiems ameriko
nams aiškinti, darosi vis tam
sesnis, painesnis, — vadinasi, 
vieton tokiais ginčais prigelbė- 
ti Lietuvai, tankiai galima jai 
tik pakenkti.”

Tas tečiaus nereiškia, kad 
jom, kad pasakoiant jam a- kfetuva ’ priešinga šitokiai 

-----  atsilankv- politikai. Ji tik nurodo,kad 
• „didvyriai” parenka

mi Lietuvos vardui rekla
muoti, o pati tokia politika 
gera.

Mes tečiaus nesuprantam, 
kam reikia vaduotis numirė
liais, kuomet mes turime gy
vų žmonių? Mirusiems juk 
nereikia nei duonos, nei lai
svės. Kodėl musų tautinin
kai nekalba apie Lietuvos 
darbininkų reikalus, apie 
vargingą jų ekonominį pa
dėjimą, apie stoką apšvie- 
tos ir tt.? Ką jie mano at
siekti kalbėdami apie kuni
gaikščius ir kitokius „did
vyrius’’?

galėjom surasti, kur gyvena. 
Paskiau ėjom pas ambasado
rius. — nuėjom pas tris ir nei 
vieno neradom. Matydamas, 
kad tokis darbas visai neišmin
tingas, nes niekas nenori su 
mumis skaitytis, rezignavau iš 
savo vietos, sakydamas, 
reikia važiuot į namus, 
dar iki valiai buvo laiko, 
bar turiu pasakyt ttiek:
miau tikėjau diplomatijai, ko- 
liai nebuvau ištyręs tu dalykų; i 
bet kada pamačiau ir persiti
krinau vaikščiodamas, tai nėra 
kvailesnio darbo, kaip sliau- 
žiot apie jų namus, kurie ne
nori mus įsileisti. Bet vis dėl
to randasi tokių, kurie duoda 
pinigus.o musų diplomatai mo
ka praleisti ir turėti gerus lai
kus, važinėdami po svetimus 
kraštus, tik Lietuva iš to ne
turi jokios naudos.”
Taip aprašo p. Bagočiaus 

prakalbą "Sandaroj” tauti
ninkų komisija. Mes girdė-

pie „diplomatų” ;
mą su Lietuvos laisvės rei- 25^7 
kalais pas prezidento dženi- 
torių, publika virto iš sėdy
nių nuo juoko.

KAPSUKAS ESĄS LIE
TUVOS GALVA.

„Laisvė” pastebėjo Reute- 
rio agentūros pranešimą iš 
Paryžiaus, kuris sako.kad— 

”Nuo 1 d. vasario oficialiai 
Lietuvos gaiva yra V. Kapsu- 
kas-Mickevičiiis. Lietuva yra 
valdoma Liet. Darbininkų, Ka
reivių ir Valstiečių Tarybų. Ji 
esanti susiliejusi su Baltgudija 
ir sudaranti autonominę Rusi
jos Federalės Tarybų Respub
likos dali.’’
Tuo tarpu žinios iš kleri- 

kališkų šaltinių sako, kad 
zisa Lietuva remia koalicinę 
/aidžią, kurią suorganizavo 
kairysis socialistas liaudi- 
linkąs Šleževičius. Taigi 
suprask dabar, žmogus,kaip 
en ištikrujų yra!

LIETUVIŲ DIENOS PINI
GAI EISIĄ LIETUVON.
Centralio Komiteto sekre

torius p. V. K. Račkauskas 
praneša,kad to komiteto pir
mininkas p. Lopeta gavęs iš 
valdžios leidimą važiuot Eu
ropon ir nusivežt visus Lie
tuvių Dienos pinigus, kurie 
užpernai buvo surinkti nu- 
kentėjusiems Lietuvos žmo
nėms šelpti.

Ponas Lopetą išvažiuojąs 
5 kovo „Rochambeau” laivu 

: ir jau gavęs nuo Raudonoje 
Kryžiaus užtikrinimą, kad 
visos aukos busiančios pa- 
liuosuotos. Lopeta prašęs, 
ked Raudonasis Kryžius pa
siųstų Lietuvon ir specialę 
savo delegaciją, kuri prižiū
rėtų tenai aukų išdalinimą. 
Tikimasi ųžmegsti tiesiogi
nių ryšių su Lietuva.

Reikia pastebėti, kad Cen- 
tralis Komitetas suskubo ši
tas aukas išsiųsti kaip tik 
dabar, kuomet bostoniečiuo
se kilo sumanymas atimti 
jas iš Raudonojo Kryžiaus 
ir nusiųsti už jas maisto ba
daujantiems Lietuvos žmo
nėms. Pinigai dabar Lietu
voje nedaug turi vertės, nes 
tenai nėra kas-už juos pirk
ti.

”Lietuvos” redaktorius 
Balutis išvažiavo Washing- 
tonan „diplomatijos” darbo 
dirbti, o jo vieta prie „Lie
tuvos” užėmė P. Norkus, bu
vęs „Vienybės Lietuvninkų” 
redaktorius. „Vienybę” da
bar redaguos mokytojas P. 
J. Purvis.

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga pradėjo leisti pusmėnesi- 
ni laikrašaį „Musų Tiesa.” o 
Sąjungos sekretorius Stilso- 
nas Chicagoje ketinąs leisti 
„Žariją.” Ar ne „revoliucin
gi au” butų „Gaisrą”?

„Garsas” rašo, kad Chica
goj neužilgo pradėsiąs, eiti 
laikraštis vardu „Mėnulis.” 
Toks laikraštis lietuviams 
būtinai reikalingas, nes jų 
„Saulė” ir „žvaigždė” jau 

1 baigia temti.

dabar yra atsargiai 
svarstomas Intemal Reve- 
nue Komisionieriaus, Wąsh- 
ingtone. Vienas yra aišku 
ir dabar, pakol viskas bus 
tinkamai išaiškinta, jog at- 

, W V W *1— * “ — * ~ *

šioje Šalyje, nežiūrint, ar jis 
yrą pilietis ar ne, skaitomas 
apsigyvenusiu ateiviu, ir 
naudojas tomis pat teisėmis, 
reikaluose dėl taksų nuo įei
gų, kaip ir pilietis. Kitaip 
sakant, skirtumas yra daro
mas ne tarp piliečių ir nepi- 
liečių, bet tarp apsigyvenu
sių (nežiūrint, ar jis butų 
pilietis ar ateivys) ir tarp 
tų atkeliavusių iš kitur, ku
rie nemano gyventi Suv. 
V alstijose.

Valdžia, kad lengviau tą 
darbą atlikti, išrenkant tak
sus nuo neapsigyvenusių at
eivių. uždėjo atsakomybę 
ant darbdavių pečių. Taigi, 
jeigu randi mokesnio dieno
je nutraukta nuo prigulin
čios algos, turi atsiminti.jog 
atimta už Suv. Valstijų tak
sus. Darbdavys, palaikyda
mas dalį algos, pildo Įstaty
mus. Kad išsiklausti iš savo 
darbininkų, ar jie mano ap
sigyventi šioje šalyje, ar ne, 
daugelis darbdavių dalinėja 
korteles (dažniausiai mėly
nos spalvos) ateiviams, ku
rie mano apsigyventi Suv.

< Valstijose, pripildyt ir pasi
rašyti.

į Tos kortelės nėra tai pi
lietybės aplikacijos; jos nie
ko bendro neturi su natura- 

, lizacija: jomis nedaroma jo
tą siūlomą garbę dėlto, kad prisižadėjimų, tik pasa- 
Napoleonas negvarantavo r 
išpildysiąs tulus Lietuvos 
reikalavimus.

Kosciuškos pobūdyje, 
kaip rašo tūlas Inkų rašyto
jas, pastebima tūlos ypaty
bės, kurių net ir pas fran- 
euzų revoliucijos gadynės 
kovotojus nerandama, tai— 
neišdidumas privatiniame ir 
viešame gyvenime, tyrumas 
papročių ir nepaisymas as
meniškų interesų. Be to 
pas Kosciušką buvę da L 
grynai lietuviškos ypaty-1 
bės, tai •

LAUSIMAI 
-ir-

ATSAKYMAĮ

K

Gerbiamoji Redakcija: — . I 
Malonėkite paaiškinti j 

man, kas buvo Tadas Kos-, 
ciuška. Kadangi lenkai jį 
garbina, kaipo savo didvyri, 
o musų tautininkai skelbia jį 
lietuviu esant, tai aš norė
čiau žinoti, kur jisai gimė 
ir kokios ištikrujų tautos 
jisai yra buvęs?

N. Aleksandravičius. 

Paaiškinimas.
Tado Kosciuškos motina 

buvo Teklė Ratomskiutė, iš 
lietuvių kilusi, tėvas gi, Liu
dvikas.* iš baltgudžiu. Gimė 
jis Merečovščynos kaime, 
Minsko rėdyboj. Kaip dau
gelis kitų to laiko Lietuvos 
vyrų,taip ir jauna^ Kosciuš
ka buvo išauklėtas ketuviš- 
kos-lenkiškos respublikos! 
dvasioj. Mokinosi kadetų 
mokykloj Varsa voj, paskui 
1769 metais buvo issiųstas 
mokintis karės meno i užsie- • 
nį, kur lankė geriausias ka
rines mokyklas X okietijoj, 
Italijoj ir Franci joj. Karėse 
už laisvę pasižymėjo jis A-į 
menkoj ir Lenkijoj.

Apie jo lietuviškumą ma
žai turime faktų. Tiek tik 
žinoma, kad Napoleonui 
traukiant ant Rusijos. 1812 
Metais. Kosciuškai siūlyta 
vadovystė ant lenkiškų legi- 
jonų, bet Kosciuška atmetė

koma.ar ateivys mano Ame
riką laikyti už savo namus.

Tai da nereiškia, kad ne
galėtumei sugrįžti apsilan
kyti į gimtinę šalį. Taigi, 
jei nežadi grįžti atgal ir ten 
gyventi, bet nori čia gyven
ti. pasirašyk ant tų kortelių, 
kurias darbdavys dalija dir
btuvėse, kad išsiklausti apie 
apsigyvenimą. Tai padaręs, 

v turėsi* tas pačias teises, kaip 
■£. ir pilietis.

Valdžia tik klausia apie 
bės, tai — neužsitikėjimas, pasiryžimą; ji neturi jokio 
atkaklumas ir pastovumas, noro priversti ateivius . čia 
Kad syki nuo ko nusigrįžo, pasilikti, ar būti piliečiais, 
tai jau ant visados. bet ji nori žinoti, ką manai

Visa tai tečiaus da nereiš- daryti.
kia, kad jis būt buvęs lietu- Ant galo, yra protinga 
vis. Tas mums nei kiek ir reikalauti kvitos už užmo- 
nesvarbu. Apie žmogų rei- kėtus kokius nors taksus, 
kia spręsti iš jo darbų, o ne Qali guti, kad nebus galima 
iš paeities. Kad jis buvo sa- išduoti kvitą tuojau, bet, jei 
vo laikų nacionalistas - re
voliucionierius, tai aišku, 
bet jam Lenkija ir Lietuva 
skaitėsi viena tauta (naci
ai ir už jos laisvę jis kovo

jo. -Jis buvo pirmutinis 
Lenkijoj ir Lietuvoj, kuris 
oareikalavo baudžiavos pa- 
įaikinimo.

tai jau ant visados.

DAR DĖL TAKSŲ NUO 
' INA1EGU

reikalausi, už mėnesio laiko 
bus prisiųsta. Kvitas nuo 
taksu nuo* įeigų reikia turė
ti, kad gauti pasportą išva-, 
žiuoti iš šios šalies.

Taksų nuo įeigų įstaty
mai, kurie dabar pildomi, 
kaip ir kiti įstatymai nėra 
tobulus, ir kaip kitų, taip ir 
tų įstatymų negalima viena' 
nakčia pataisyti. Klaidos 
atsitinka, ir pasitaiko, kad 
neteisingai pasielgiama.^ Gal 
istatvmai nėra gerai išaiš- 
kinti* Gal turi nesusiprati
mu dėl kvitos. Jeigu kas ne
aišku, tai kreipkitės į lietu
vių komitetą visuomenei in
formuoti: Lithuanian Bu-

(Released by the Committee 
on Public Infomation.)

Taksų nuo įneigų Įstaty
mai nėra taip lengva supra- ^eau, 6 West 48-th St, . .ew 
sti. Bet mes turime atsi- York City. Biure yra sutar
ianti, kad tai yra naujas da- t;s su Intemal Revenue De- 
lykas šitoje šalyje, ir netik 
kad per praėjusį šimtmetį 
niekas nemokėjo nei cento 
nuo jeigu, bet niekas nema
nė nei V?os įstatymus aiškin
ti. Tečiau valdžia reikalau
ja nuo mus pinigų, kurie jai 
reikalingi.

Taksų Įstatymai skirsto 
žmones i pastovius ir nepa
stovius gyventojus; svetim
tautis, kuris ateina Į šią šalį 
tik trumpam laikui ir grįž
ta atgal Į savo namus gy
venti, turi mokėti truputį 
daugiau, negu apsigyvenęs 
ateivys, kuris čia nuolatos 
gyvena, moka taksus ir pri
ima įvairias atsakomybes 
už savo apielinkes ir val
džias.

Sunku yra nuspręsti, ku
ris apsigyvenęs ir kuris ne-Į

partamentu, kad visus atsi
šaukimus ir nesusipratimus 
tinkamai apšviesti ir iš
aiškinti. Jeigu jūsų skun
das bus teisingas, pinigai 
bus sugrąžinti.

Dėdė Šamas nori išgauti 
kiekvieną centą, kuris jam 
priguli, kad atlikti savo dar
bą. bet nenori nei vieno cen
to*’ kuris jam nepriklauso.

Nuo Redakcijos: Infort 
macijų kiekvienas gali gauti 
taipgi ir savo mieste pačtoj 
ar bankoj. Nevedusieji vy- 

• rai, kurie neuždirbo pernai 
! $1.000, nereikalauja mokėti 
jokių mokesčių nei aplikaci
jų pildyt Vedusiems gi ne
reikia mokėti jokių mokes
čių nei aplikacijų pildyt iki 

apsigyvenęs ateivys? Tas '$2,000.

Baisus skandalas vienuolyne
eivvs - u F M1NYŠKA SU KŪDIKIU
enys, kuns mano pasilikti NUŽUDYTA IR UŽKAS

TA BAŽNYČIOS SKLEPE.

Kunigo gaspadinė taipgi ta
po motiną.

, Neženotų tėvelių abaze iš
eina į aikštę naujas skanda
las. kuris katalikų dvasiškį- 
jai ir jų "dorai” uždeda tie
siog "juodą akį.”

Skandalas toks baisus,kad 
jam tiesiog nesinori tikėti. 
Kaip rašo "Chicago Daily 
Tribūne” ir „Montreal Dąi- 
ly Star,” kurių iškarpas 
mums prisiuntė "Keleivio” 
skaitytojai, tai čia žada at
sikartoti antra stebuklingos 
Čenstakavos minykų istori
ja, kuri anais metais sudre
bino visą civilizuotą pasaulį.

Kaip rašo minėti laikraš
čiai, šito skandalo istoriją 
išrodo taip: Lenkų katalikų 
klioštoriuje, netoli Travesę 
City, Mich., prapuolė 1907 
metais viena minyška, kuri 
tenai buvo žinoma kaipo 
"Sesuo Marija.” Kur ji pra
puolė, niekas tuomet neži
nojo. Žinoma tik tiek, kad 
to klioštorio perdėtiniu tuo
met buvo kun. Bieniauskas 
ir kad jo gaspadinė su ta mi
nyška labai nesutikdavo, 
„pavydėdavo” jai ir keliatą 
kartų sumušusi ją.

Paskutinį sykį "Sesuo 
Marija” buvo matyta Isado- 
ros miestelyje, kur randasi 
minėtas klioštorius, po len
kų bažnyčia skiepe. Kartu 
su ja matytą tenai ir kun. 
Bieniausko gaspadinė. Nuo 
to sykio minvškos daugiau 
jau nieks nematė. Ji pra
puolė kaip akmuo vandeny
je-

Per penkioliką dienų poli
cija jos jieškojo po visą apie- 

! linkę, bet niekur nerado. 
Buvo atvežta net tam tyčia 
mokintų šunų, bet ir ti.e nie
ko negelbėjo. Prapuolusios 
minvškos padėjo jieškoti ir 
kunigas Bieniauskas. Ir jis 

, stebėjosi kartu su kitais,kur 
i ta mergina galėjo dingti. 
Išrodė visai nekaltas.

Buvusios tuomet kliošto
riuje dar dvi minyškos tuo
jaus apleido vienuolyną, sa
kydamos: „Turime bėgti,nes 
čia ir mums gali taip pat 
atsitikti, kaip Seserei Mari- 

i jai.’’ Nuo to laiko niekas a- 
pie jas daugiau negirdėjo.

Pagalios liautasi "Sesers 
Marijos” jieškoti, nes gauta 
žinių, kad Chicagoj matyta 
ją su kūdikiu vaikščiojant.
Kunigo gaspadinė išduoda 

paslaptį.
Kunigas Bieniauskas tuo 

tarpu iš Isadoros išsikėlė, o 
jo vieton atėjo kunigas Pod- 
Iewski (taip jo pavardę pa
duoda Chicagos "Tribūne”). 
Šitas tėvelis pasiėmė sau už 
gaspadinę netoli'gyvenančio 
farmrio dukterį, Mortą Mi- 
leriutę, vos tik 19 metų su
laukusią merginą. Ir šita 
mergina išdavė visą paslap
tį-

Begaspadiniaudama pas 
kun. Podlewskį Mileriutė ta
po nėščia ir kunigas nusiun
tė ją į Ann Arbor ligonbutį, 
kur ji pagimdė kūdikį. Taip 
ji pati dabar liudija polici
jai.

Ji sako, kad kun. Podlew- 
skis ją palydėjo ir kelionėje 
jai išplepėjęs, jog pereitą 
vasarą j’isai sužinojęs, kad 
„Sesers Marijos” kūnas bu
vęs užkastas skiepe po baž
nyčia.

Jis buvęs įprašytas 
niekam nežinant tą kū
ną iš skiepo iškasti ir palai
doti ant kapinių, nes para- 
pijonai buvo nutarę bažny
čios skiepą perbudavoti, to
dėl bijotasi, kad to lavono 
tenai kas neatrastų. Kun. 
Podlewskis susijieškojęs I- 
sadoroj žmogų vardu Jacob 

Flees ir su j’o pagalba vie
nuolės lavoną iškasęs.
Rado tik kaulus ir rąžančių.

Morta Mileriutė papasa
kojo apie tai savo tėvuko tas 
policijai. Policija tuojaus 
sujieškojo Jacob Flees. Tąi 
buvo apie pereitas Kalėdas. 
Flees patvirtino merginos 
žodžius ir po prisieka pada
rė affidavitą, išpasakoda
mas viską, kaip buvo.
Pereitą vasarą,sako Flees, 

rugpiučio ar rugsėjo mėne
syje, mudu nuėjom su kuni
gu Podlewskiu nakties laikų 
po bažnyčia ir iškasėm kū
ną, kuris turėjo būt Sesers 
Marijos lavonas. Jis buvo 
užkastas bažnyčios skiepo 
kertėj, kelios pėdos po že-t 
mę, ir ta vieta buvo užvers
tą malkomis.

Iš viso kūno buvo likę jau 
tiktai kaulai, rąžančius, ke- 
liatas gabalų supuvusių dra
panų ir juosta, kuria vie
nuolės susijuosia savo ploš- 
čių.

Flees sako, kad visas tas 
liekanas jiedu sudėję į ne
didelį medinį baksą ir tas 
baksas išbuvęs pas kun. Po- 
dlewskį dvi dienas ir naktis.

Trečią naktį, sako Flees, 
mudu su kun. Podlewskių 
nunešėm tą baksą ant kapi
nių ir netoli bažnyčios už
kasėme. Kunigas Podlews- 
kis prinešė žabų ir uždengė 
jais šviežiai sujudintą žemę, 
kad kas neatkreiptų į tai 
domos.
Merginos lavonas dabar po

licijos rankose.
Užpereitoj sąvaitėj polici

ja iškasė iš kapinių lavoną 
ir pasirodė, kad Flees sako 
teisybę. Ji tuojaus pradėjo 
jieškoti kun. Podlewskio, 
kunigo Bieniausko ir pasta
rojo gaspadinės.

Kunigą Podlevvskį surado 
Detroite,*švento Bonaventū
ro klioštoriuje, o „tėvelį” 
Bieniauską Manistee miesj 
telyje. Manoma, kad ten 
pat bus ir jo gaspadinė, kuri 
varžydavosi dėl jo su nužu
dyta vienuole.

„Tėvelis” Podlewskis da
bar laukiąs Detroite bažny
čios teismo.

Iškastus merginos kaulus 
policija pakavojo ir labai 
saugoja, nes jeigu kunigai 
juos pavogtų, tai nebūtų kuo 
prirodyt jų darbelių.
Mergina buvo paimta vie

nuoly nan 18 metų.
Sužinota jau ir biografija 

"Sesers Marijos.” Ji buvo 
gimus Chicagoje ir būdama 
dar 9 metų amžiaus išvažia
vo su tėvais į Detroitą. Mi
rus jos tėvui, jos motina iš
ėjo iš proto ir buvo paimta 
pamišėlių priegiaudon. Ma
rija paliko našlaitė. Ji buvo 
graži mergina ir kunigai 
pradėjo kalbint ją įstot vie- 
nuolnan. Pačiam savo žy
dėjime, nes susilaukus 18 
metų amžiaus, ji įstojo len
kų klioštoriun Detroite ir 
tajpo Felicionų zokono nare. 
Iš Detroito ji 1906 metais 
atvyko Isadoros vienuoly- 
nan, kur ir prasidėjo jos 
santikiai su kunigu Bie- 
niausku. __________ _

X -■ , I

True translation filed with the post- 
mcister at Boston, Mass., on March 
5, 1919, as required by the Act of 
October 6, 1917.

60, KARABINŲ RUSIJOS 
ŽMONĖMS ŠAUDYT-
Bridgeport, Conn. — Va

sario 28 čia išsiųsta Vladivo- 
stokan 60,000 karabinų są; 
jungininkų kariumenei,kuri 
veda tenai prieš bolševikus 
karę.

Tai jau antras toks siunti
nys bėgyje šešių sąvaičių. 
Per abu kartu bus išsiųsta 
Rusijon 105,000 karabinų, 
kurių vertė apskaitoma į $2, 
100,000. Karabinai daromi 
Remingtono ginklų fabri- 
koj. ' . _________



Km nieko neveikia 
To niekas nepeikia

haterbury, CONN. 
Musų judėjimas.

Vasario 18 d. buvo Water- 
burio Lietuvių Progresvvnu 
Draugijų Sąryšio susi
rinkimas, kame to sąryšio 
veikiančios komisijos išdavė 
savo raportus.

F. J. Bagočiaus prakalbų 
rengimo komisija raporta
vo, kad apmokėjus visas iš-

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
CLEVELAND, ohio. i 

Gražus vakaras.
t i sociali- materialiu žvilgsniu nu-1 Vasario 23d. čionai Acme ■ 
socialistai,sisekė, nes sakoma, davė a-^į1 ^^2

mažus kūdikius; jų verks
mas netik daro daug nesma
gumo kitiems, bet ir pačiai 
motinai, kuri nekartą būna 
priversta nei galo nelaukus 

i išeiti.
— , - . , Antras netikęs dalykas,
koncerto ii atvaidmimo; tai tas. kad tūli draugai su- 

______________ . Car.a£> ?blre ir-sirinkusioj publikoj pradė- 
I vyzdžius kitiems musu lie--”Tarnas įpainiojo. j0 pardavinėti LSS. 1 kuo-
tuviams. S. Svetvs. ! Komedija l amas ipai-jpos choro paveikslus. Tas 

niojo atvaidinta gana ge-;išrodo, kad publikai choro 
rai, tik Caras Sibire vei-1 paveikslai lig butų begalo 
"kalo aktoriai^ nevisai ^jautėsi svarbu turėti, tarsi, kokiu 

— - . TZ i j ? ? ■* ---- pasižymėjusiu
noka, taip kad toliaus nuo (žmonių. Choro nariams tie

bar, kada nėra patiems duo- da toli gražu prie progresy-j
nos, tie vargšai atkreipia sa- vių žmonių lygintis.
vo akis ne Į Šliupus, ne Į dva- R M. P. S.^ kuopai balius
siškus tėvelius, bet Į sociali- materialiu

pagalbos neduos, jie tik mo- pię 60 dolerių pelno. Tas ge- ° -
kino ir mokina, kaip darbi- rai, tik blogus papročius ^aras' . .e^°
ninkai patįs gali save gelbė- bent progresistės turėtu .J ,

paikinti ir duoti gerus pa- veikalų 
Paskaita.

Vasario 9 d. buvo Šviesos Juviams«

ROCHESTER, N. Y.

Vasario 15 d. čionai buvo saY° i pasaulyje
Lietuvos Atstatymo Ben- 1

j dinamų miegu. Tik vargas, PHILADELPHIA, PA.— 
j ir bėdos juos išbudins, tuo- J Gerbiamoji K. Bičkunienė 
! rr.^t iio norcitiVrinu Irnr ” Vz^lzJ.r.riz.” boki’nn mnnn

J
I

met jie persitikrins, kur bu
vo teisybė parašyta — kle
rikalų ar socialistų knyge
lėse bei laikraščiuose.

J. Mikalauskas.

laidas, liko $155.15, o Pliusą- Draugijos surengta paskai
tas (Ar ne Prusalaitis? ta. Paskaita temoje 
Red.) pranešė, kad jis da tu- mosfera:" 
ris surinkęs Į Lietuvos Lais- trika iš Brooklyno. Paskai- 
vės Fondą $35.00. ta buvo Įdomi, tik gaila, kad

P. Grigaičio prakalbų ren- prelegentas skaitė perdaug 
gimo komisija raportavo, tyliai, dėlto ne visi galėjo 
kad prakalbos Įvyks 16 die- ’ girdėti. Pertraukoje kalbė- 
ną kovo, š. m. j jo vietinis d. K. Anskis; sa-

Komisija Amerikos Lietu-, vo trumpa, bet smarkia kal
vių Suvažiavimo reikalu ra- jis išbudino apsnudusius 
portavo, kad ji tuo reikalu žmones, 
veikia; į 
mus "Naujienoms,’ 

ve ;
Tame pat susirinkime iš- narių; r__

rinkta komisija sutaisymui organizacija čionai taip 

suvažiavimo šaukimo. Ko- literatūros draugija; matyt 
misijon inėjo: S. Senkus, T. kad žmonės 
Matas, L. Natkevičius, J. S. skaitymo svarbą. 
Prusalaitis ir P. Plečkaitis. I Šviesos Draugijos susirin-

Nutarta šitos organizaci- kime, Įvykusiame 9 vasario 
jos vardą pakeisti. Iki šiol vakare, prie draugijos pri- 
ji vadinosi ”Waterburio sirašė 6 nauji nariai. 
Lietuvių Progresyviškų Į 
Draugijų Konferencija,” gi į 
dabar vadinsis Waterburio Į 
Lietuvių Progresyvių Dr- 
jų Sąryšis.

Vienas LSS. 34 kuopos de
legatas Įnešė, kad a) butų čionai buvo kun. M. X. Moc- 
priimtas už trustvsą vienas kaus misijų prakalbos. Kal- 
LSS. 34 kp. narys ir be jo lbėtojas, išparodvdamas 
sutikimo WLPDS. negalėtų skirtumą tarpe faktų ir ku- 
pinigų pasiųsti; b) WLPDS. nigų skelbiamų pasakų pai- 
neturi leisti parengtose kūmo, pridarė publikai la< 
prakalbose kalbėtojams taip bai daug juoko, kad ir da-, TTV - .. -
kalbėti, kaip p. Bagočius bar žmonės nesiliauja besi-' estrados įspuosi-
16 vasario kad kalbėjo, juokę iš to, ką jie pirma la- Į’}aTTeJ.ia tartl.aciu draugei 
smerkdamas bolševikus.Ka- bai šventu skaitė. Nors man Y- ?u , lr P.?s VF1’U1» ka
dangi Įnešimas likos atmes- teko pirmu kartu girdėti M. rieįa ...
tas, tai inešėjas, kuris pildė kąlbant, turiu pasakyti, kad ..... ..
Sąryšyje raštininko vietą, tai gabiausias laisvamany- į 
atsisakė nuo tos vietos. J ' ‘

S. Senkus pakelė klausi- , žai žinantis žmogus,

#’at- 
” skaitė d. A. Pe- I

ta buvo Įdomi, tik gaila, kad

Keleivyje” kaltina mane, i- 
tardama, buk aš, pranešda
mas apie velionio Bičkuno 
mirti, tyčiomis nepaminė
jau, kad velionis paliko mo
terį. Aš rašiau "Keleivyj’e,” 
bet ne aš rašiau "Laisvėje,” 
tečiaus ir tas antras kores
pondentas d. Burė nepami
nėjo. Aš rašiau, remdama
sis kalbėtojaus prakalba, o 
kalbėtojui buvo pastebėta, 
kad neminėtų velionio na
miškių. Taigi, pagerbda
mas tą namiškių valią, aš ir
gi nepaminėjau spaudoj. 
Aišku, kad neturėjau jokio 
pikto noro. Jeigu tas ger
biamai Bičkunienei padarė 
nesmagumo, aš iš savo pusės 
atsiprašau už klaidą, o kas- 
link Šv. Antano Dr-tės, tai 
turiu pasakyti, jog aš nieko 
bendra su katalikiška dr-ste 
neturiu. P. A. Laukus.

WEST LYNN, MASS. 
šis bei tas iš musų veikimo.

Pastaruoju laiku pasidar
bavus čionai p-lei K. Gaspa- 
ravičiutei, likosi sutverta 
LMPS. kuopa, kuri pradeda 
darbuotis.

Vasario 15 d. toji progre
sisčių kuopa parengė pir
mutini .-avo vakarėli, taip 
vadinamą "Kepurių Balių,” 

j kuris gana gerai nusisekė, 
į nors ir atsirado žmonių, 
kurie norėjo pakenkti. Tū
los davatkos, liežuvaudamos 
dagi ir labai balių boikota
vo, skelbdamos jį "bolševi
kišku" ir kitokiu. Visa tai 
tečiaus jokios naudos joms 
neatnešė, nes susirinkusi 

i publika pamatė, kaip ir ką 
dienas savaitėj',“kitos kasyki; progresyy-ės moteris pasiry- 
’ • ; a Bgjzusios veikti.

į skaitliu?’ 'smarkiai i. Parengtas vakarėlis^ susi- 
Su dirbančiais darbi- ^ėJ0 *s_ koncerto^ ir šokių, 

ninkais užveizdos apsieina Drauge M. Darzinskaite iš 
nepaprastai žiauriai; už iMonteHos sudainavo solo, 2 
menkiausi prasikaltimą be Sra^ias dame.es, pianu pa- 
jokių ceremonijų išvaro iš' - drg. Onai Zvingihu- 
darbo ir nei nemurmėk. |^ei 1S. kaipgi
Samdytojai, matomai, gerai I sesierls Žvmgiliutes padai- 
žino. kad tarpe darbininku i nav’° P01*? dairių.^ Pagarse- 
vienybės su žiburiu i.......
jieškoti, tai ir nesibijo jokių j 
grūmojimų; esant užtekti
nai bedarbių, kasdieną lau
kiančių darbo, samdytojai 
žino, kad i pavarytojo vietą 
greit pasisisiulo penki, nuo
lankiai maldaujantis darbo 
ir rankas bučiuojantis už 
davimą jo.

Bloga, kad darbininkai 
ne?usiklauso. Ir i uniją ku
rie priguli, tai daugiau iš 
prievartos, negu iš suprati
mo reikalo. Dauguma visai 
nepriguli ;juos raginant pri
sirašyti prie unijos, jie pa
prastai atsakinėdavo: "Kam 
čia tos unijos reikia? Galiu 
gyvent ir be jos.” Dabar 
supranta, kad nevisuomet 
galima darbininkui be jos 
gyventi. Darbininkams or
ganizacija — tai pamatas po 
kojų. Išvaryti iš darbo ir 
neprigulintis prie unijos iš 
niekur sau užtarimo negali 
tikėtis. Bloga. Vienintelė 
darbininkams viltis — tai 
kuoveikiausiai organizuotis 
ir bendromis spėkomis ginti 
savo būvi ir teisę gyventi.

LSS. kuopos vakaras.
Vasario 18 d. čionai buvo 

LSS. 46 kuopos, iš Mahanov 
City, surengtas vakaras. 
Vaidino veikalą "Gadynės 
Žaizdos."' Tarpe aktų buvo 
dainos, kurios padarė gerą 
ispudi i mūsiškę publiką. 
Pats veikalas atvaidinta ir
gi gerai, tečiaus vakaras 
materialiu žvilgsniu visgi 
nepavyko. Nors buvo gerai 
po visą apielinkę išgarsinta, 
vienok atsilankė tik apie 50 
žmonių. Kadangi Įžangos 
tikietai buvo po 50 c., tai 
rengėjams vargu bau ir lė- 
šo' apsimokėjo.

Berods, čia jau gyvuoja 
LSS., LDLD. ir LMPS. kuo
pelės, tečiaus išbudinti musų 
žmones iš snudurio visgi da 
negalima. Sakoma, kad pas 
mus stinga agitatorių, bet 
tuomi visgi negalima musų 
žmonių neveiklumą išaiš
kinti ; čia yra keli gana vei
klus draugai, kurie darbuo
jasi, kiek tik išgali, kad su
kėlus vietos lietuvius visuo- 
mėniškan darban, bet jų pa
sišventimas ir pastangos vis 
eina veltui. Parduok kokią 
naudingą knygelę, nors Įkal
bėtas žmogus ir nusiperka, 
tiek jis apie ją težino, kiek 
ant viršelių apie ją patyrė. 
Tasai neskaitymas ir yra 
vyriausia priežasčia, kad

drevės surengtos prakalbos pagrindų sėdintiems negali-; paveikslai gal ir idomus,bet: 
tj- ii -• • .r .. . . Ruva 7nfl7.ni onrnoti n„kKlzn - iKalbėjo jaunas inžinierius 
p. J. Žiuris iš Montellos. 
Kalbėjo apie Lietuvos atsta
tymą, apie jos pramonės 
steigimo ir organizavimo 

.reikalus ir ragino rašytis

ma buvo žodžių girdėti. publika gali tik juokus sau

pasiuntė atsišauki-1 Po paskaitų likosi sutver- . ^_Yes- Frisirasė,
---- ..aujienoms," "Kelei-.ta LDLD. kuopa. Nuo to su- regjs, vienas žmogus.
viui” ir "Laisvei,” bet "Lais- sirinkimo iki dabar toji kuo- , Kadangi buvo įskalno pa- 
’.’ė” atsišaukimo netalpinusi, i pa užaugo keliais desėtkais skelbta, jog niekam jokių 

Tame pat susirinkime iš- nariu; pasirodo, kad iokia klausnnų kalbėtojui statyti 
‘ čionai 'tain nebus leista, tai tuomi tos 

projekto kaslink tariamo smarkiai nėra augus, kaip ir uzsibaiRe-
.....- i.-, . , ’ .f Vasario 16 d. buvo LSS. 

jau’^upranta l kuopos surengtos prakal- 
■ 1 bos paminėjimui žuvusių

Karoliaus Liebknechto ir 
Rožės Luxemburg. Kalbėjo 
M. Duseika.Kalbėtojas sten
gėsi išparodyti, kad minėtų 
'draugų mirtis dar nereiškia 
darbininkiškam judėjimui 
galą, priešingai, tas revoliu
cinis darbininkų judėjimas 

M. X. Mockaus prakalbos, per tai dar sustiprėja. Ant 
Vasario 16, 17 ir 19 dd.

Tarakonas.

BENLD, ILL.

išparodvdamas

estrados buvo padarytas pa
vydamas kapo, apdengto gė
lėmis su užrašu ”K. Liebk- 
necht ir R. Luxemburg, gar
bė žuvusiems draugams.'’ 
Aplink tą kapą Aido Choras 
apstojęs sudainavo keliatą 
liūdnų dainų.

SLA. kuopos vakaras. 
____ ~__ _________ Vasario 22 dieną buvo S- 

bės aiškintojas. Kad ir ma- ^A. 69 kuopos parengtas 

mą kas link tų "provokato- klausęs Mockaus prakalbų, veiksmo komediją "Knarkia 
riškų” lapeliu, kuriuos LSS. Įgauna aiškų supratimą,kas.Pahepus. Atlošta gerai. Po
34 kuopos nariai platina,kad vra kunigijos skelbiamas ti- 
kenkus Lietuvos Laisvės kėjimas ir kokiems tikslams 
Fondui. Klausimas palikta visos tos žmonių protą hip- 
sekančiam susirinkimui, notiguojančios kunigų pasa- 
Reikia pastebėti, kad LSS. kos yra reikalingos. Vienu 
I Rajono konferencija vra žodžiu, ir čionai Mockaus 
nutariusi neliesti L. L F., misija paliko nemaža dvaa 
tik nurodinėti klerikalų bei sinės žmonėms naudos, 
tautininkų negerus darbus, Progresisčių balius, 
tečiaus tūli kuopos nariai ei- Vasario 15 d. čionai buvo 
giasi kaip tik priešingai. LMPSA. vietinės kuopos su
eitam nelemtam darbui jie (rengtas balius. Publikos at- 
neturėjo teisės panaudoti į silankė labai daug, skaitant 
rajono vardą, bet minimame ir vaikus, kurių privesta bu- 
Sąryšio susirinkime kuoposįvo tiek, kad iš šalies žiūrint 
nariai J. Vabalas ir J. Ke
mėšis su pasididžiavimu už
reiškė, kad jie tą "garbin-

vo tiek, kad iš šalies žiūrint 
nieku budu negalimą buvo 
manyti, jog čia progresyvių 

.žmonių pasilinksminimo va-
gą” darbą atlikę. Taip ne-j karas, greičiau kokių dievo- 
turi-būt. Kuopa privalo ap- baimingų davatkų... Dideli
sižiurėti, ką jos nariai daro.

Vargšas.

ANSONIA, CONN. 
Veik pusė darbininkų be 

dartfo.
Pastaruoju laiku darbai 

čionai taip sumažėjo, kad 
veik pusė darbininkų atsta
tyta nuo darbo. Daugelis, 
kurie turėjo kiek susitaupę 
pinigų, išvažiuoja į kitur 
darbo jieškoti, ypač kasyk
lose ar ąnt farmų. Kiek 
jau. žinoma, tai ir mamose 
vietiniai mainieriai jau tik 
po Uis dienas gauna dirbti 
ir tai nevisi. Taigi šiandien 
važiuoti kitur darbo yra tik 
eikvojimas pinigų: visur be
darbių minios. Dabar gal 
tie žmonės supras, kiek jiem 
naudos iš to, kad savo sun
kiai uždirbtų skatikų tiek 
daug sukišo klerikalų poli
tikai. Socialistai aiškino, 
kad nemėtytų bereikalingai 
savo pinigų, už kuriuos tie 
mulkintojai pasakojo Lietu
vai laisvę pirksią; nesusi
pratę darbininkai neklausė 
socialistų, dagi niekino juos 
už teisybės pasakymą. Da-

šoka, vaikai painiojasi, šoki
kų parstumti rėkia riša ger
kle, net ir šunyčių svetainėj 
netruko. Kaip sau norite, 
bet apšviestų žmonių susi
rinkimuose tokio jomarko 
niekur nerasi. Skaitantis 
save apsišvietusiais motinos 
ir tėvai turėtų žinoti, jog 
tokiuose susirinkimuose 
vaikam ne vieta. Reikia 
pastebėti, kad pas mus labai 
Į madą Įėjo šokiai. Susiren
ka darbininkų klesos žmo
nės, bet pažvelgk i jų, ypač 
moterų apsitaisymą, tai tuoj 
į akis metasi buržuazijos 
kvailystės ir visi jos išgal
voti- mados beprotiškumai: 
sijonai iki kelių, ant galvų 
didžiausi kuodai, nuo pra
kaituoto veido varva dažai, 
iš burnos trvška nuo kram
tomo gurno seilės, skamba 
tušti juokai ir kvaili šposai... 
Visa tuo auklėjama ir .jaunų 
vaikų siela, paikumo ir ne
rimtumo pavyzdžiai jiems 
duodami. Visa tai žinant, 
kaipgi rimti tėvai gali vestis 
Į tokius susirinkimus savo 
vaikus? Vadinasi, kad 
benldiečiams pirmeiviams

teatro buvo šokiai. Vakaras 
pavyko. Senas Kareivis.

LOWELL, MASS. 
Iš musų kolonijos judėjimo.

Vasario 16 d. vietos rusai 
socialistai surengė prakal
bas. Kalbėtojas buvo drau
gas Stoklickas, Rusų Soci
alistų Federacijos sekreto
rius. Žmonių prisirinko vi
sokių — lietuvių, Jenkų ir 
kitų tautų. Prisirašė prie 
socialistų 24 nariai, tarpe 
tų yra 18 rusų, 2 lietuviai ir 
4 lenkai, kurie pasižadėjo 
persikelti į savo tautų kuo
pas.

Tą pačią dieną vakare 
buvo surengtas tarptautinis 
mass - mitingas delei apkal
bėjimo streiko. Visose kal
bose kalbėtojai kalbėjo apie 
Lawrence’o streiką ir apie 
reikalą tą streiką paremti. 
Visi sutiko eiti Lawrence’o 
darbininkams pagalbon ir 
šaukė: ”Lai gyvuoja Law- 
rence’o streikas!”

Padengimui lėšų surinkta 
$39 su centais.

Išrinkta komitetas, iš kož- 
nos tautos po 5 ypatas, ku
ris veiks streiko reikalais 
Lowell’yj.

Vasario 18 dieną lietuviai 
ir rusai turėjo susirinkimą. 
Vienas sterikierių delegatas 
iš Lawrence’o paaiškino 
streiko stovi. Lowell’o dar
bininkai nutarė reikalauti 
44 valandų darbo savaitei ir 
25 procentų pakėlimo algos.

LSS. 203 kuopa kovo mė
nesio pabaigoje statys sce
noje 3 nedidelius veikalus: 
"Užkerėtas Jackus,” "Caras 
Sibire” ir "Niekam nesa
kyk.”

LMI?§. 61 kuopa savo su
sirinkime nutarė tuojaus 
parengti balių.

M. Karkuckiutė.

Prieš ir po vaidinimo dai- daryti iš pardavinėtojų. To-1 
ivo 4 choi ai, būtent d. kiug paveikslus geriausiai 

pardavinėti choro susirinki
muose. o ne teatruose.

LSS. Narys.

navo 4 chorai, 
Valentino vedamas mišrus j 
Mirtos Choras, ir slavų, fi
nų ir vokiečių chorai. Mir
tos Choras sudainavo Dar
bininkų Marsalietę, Franeu
zų Marsalietę, Jaunos Rusi
jos himną ir kitas. Visos 
dainos publikai labai patiko, 
ypač Mirtos Choras puikiai 
padainavo ir padarė dideli i- 
spudi taip, kad turėjo dai
nuot atkartotinai.

Be visa to buvo da ii- kitų 
pamarginimų. P-lė Misevi- 
čiųtė sudainavo solo dainelę, 
S. Žilinskas padeklamavo, o 
J. Naujokas ir J. Makauskas 
perstatė "Maiki su tėvu” (iš 
"Keleivio”). Atliko taip ty- 
piškai ir laviai, kad publi
koje darė be galo daug sma
gaus juoko.

Koncertui pasibaigus bu
vo šokiai. Visas vakaras 
puikiai nusisekė ir publiką, 
kurios buvo susirinkus apie 
tūkstantis žmonių,pilnai už
ganėdino.

Reikia pastebėti, kad vie
tos atžagareiviai, norėdami 
pakenkti LSS. 3 kuopos su
rengtam vakarui, tą pati va
karą surengė savo pramok 
gas. Kaip matosi iš to, kad 
socialistų parengtame vaka
re publikos buvo apie tūks
tantis, lengva pasakyti,kiek 
tų vyčių ir tautiečių pastan
gos pakenkti socialistam- 
naudos jiems davė; nieką ki
tą, kaip tik skaudų smūgį, 
nes kaip vieni, taip ir kiti jie 
publikos neturėjo, o be to, 
žinoma, ir nuostolio nemaža 
turėjo.

Ir tas faktas parodo, kad 
mūsiškiai atžagareiviai vel
tui mėgina kovoti prieš so
cialistus; jų laikai jau pra
ėjo ir darbininkiškoji minia 
iau žino, kokiu keliu ir su 
kuo jai dera eiti. LSS. 3 kp. 
vakaras davė apie keliatą 
šimtų dolerių pelno, ku
ris, žinoma, bus sunaudotas 
žmonių švietimui.

Rūtos Lapelis.

SAINT CLAIR, PA.
Darbai kasyklose sumažėjo.

Šioj apielinkėj anglių ka
syklose darbą sumažino 

įtiek, kad dirbame tik po tris 
<” 
los ir visai uždaryta 
darbių skaitli— 
auga.

I
I

1

PHILADELPHIA, PA. 
LSS. 1 kpu vakaras.

Vasario 22 dieną LSS 
kuopa statė scenoje du vei
kalu — Br. Vargšo dramą
"žmonės” ir komediją 
"Knarkia paliepus.” Dra

moje vargšo rolėje Julius 
Norvaiša lošė Įspūdingai.' 
Tai vienitelis čionai talen
tingas aktorius. Turtuolio 
Tubalskio rolėj J. Šukys 
nors ir neblogai lošė, bet jo 
kalba aktoriui neatsakanti; 
kalba tankiai, be aiškaus ak
cento, taip kad toliaus sėdin
tiems ji darosi tik sulietu u- 
žimu. Kiti artistai, kaipo 
mėgėjai, savo roles atliko vi
dutiniškai, nors plastikos 
žvilgsniu ir buvo trukumų, 
bet nuo amatorių daug ne
galima reikalauti.

Komedija, kaip paprastai 
juokai,padarė daugiau Įspū
džio. Dratevkos rolėj J. 
Norvaiša be galo daug pu
bliką prijuokino.

Publikos buvo susirinkę 
apie 600 žmonių, tai mate
rialiu žvilgsniu kuopai va
karas nusisekė gerai.

Reikia pastebėti musų 
noterims, kad jos blogai 
daro nešdamosios Į teatrą

Vtui Ii liti UI I . A • ’l* T •
Samdytojai, matomai, gerai! sesierls Žvmgiliutes padai- 
žino. kad tarpe darbininku i naY° Por? ^aiaU’_ Pagarse- 

..pu-i'jusi deklamatore J. Vm- 
— įkšnaičiutė iš Montellos,taip

gi O. Vingraičiutė ir A. Ba- 
sevičiutė puikiai padekla
mavo. Po visa to buvo šo
kiai.

Kaip minėjau, kad tai bu
vo "kepurinis” balius, tai už 
ypatingas kepures buvo ski
riamos dovanos. Pirmą do
vaną laimėjo D. Bakaniutė,

— A. Matulaitis, 4-tą 
Vikšnaičiutė, 5-tą - 
Skendelukas.

Taigi pirmas musų pro
gresisčių žingsnis nusisekė 
kuogeriausiai ir priduoda 
joms energijos tolesniai dar
buotis žmonių švietimui. 
TM1). Apskričio Konferen

cija.
Vasario 16 d. čionai buvo 

TMD. Apskričio konferenci
ja. Delegatų suvažiavo pu
sėtinas būrelis. Jokių svar
besnių, platesnę visuomenę 
apeinančių, nutarimų nepa
darė. Delegatai daugiausia 
skundėsi ant savo draugijos 
centralinės valdybos.
Po konferencijai buvo pra

kalbos. Kalbėjo "Sandaros” 
redaktorius K. Norkus. Rei
kia pastebėti, kad kiek esu 
tautininkų kalbėtojų girdė
jęs, tai p. Norkus yra iš visų 
jų pažangiausias. Jo pra
kalba buvo nuosaki ir publi
kai, matomai, patiko, išsky
rus Šv. Onos Dr-stės pirmi
ninkę, kuri visą laiką rau
kėsi,* kada kalbėtojas pasa
kojo apie musų kunigėlių 
politikos darbelius. Mat, 
Šv. Onos Dr-tė nesenai su
sitvėrė, nežiūrint žmonijos 
progreso, savo konstitucijon 
sudėjo visokias inkvizicijas 
ir prietarus, taigi ir tos dr- 
stės pirmininkė, žinoma, yra 
akliausia davatka ir kunigė
lių padonė. Tik klausimas, 
kaip tai atžagareiviškai dr- 
stei ilgai seksis? Žmonės, 
mat, šviečiasi ir visokias 
prievartas meta šalin, tai ir 
Šv. Onos Dr-stė bene greitu 
laiku turės mest šalin savo 
konstituciją ir taisytis nau
ją, jeigu norės gyvuoti.
"Keleivio” Korespondentas.

HOLYOKE, MASS. — 
Vasario 16 dieną buvo DLK. 
Keistučio Draugijos susirin
kimas, kuriame nutarta su
rengti prakalbas.

Tą pačią dieną LSS. 253 
kuopos susirinkime parink
ta aukų d. Dėbso ir d. M. 
Duseikos byloms. Surinkta 
$3.00. Aukos padalinta pu
siau. Nesmagu, kad dau
giau nesurinkta, bet drau
gai, patįs be darbo būdami, 
nuo savo burnos atitrauk
dami aukavo, dėlto jų auka 
yra gana didelė. Kaikurie 
jau nuo kelių mėnesių dar
bo neturi. S. Andrijauskas.

2-ra — J. Štalionienė, 3-čią 
......................... L — J. 

J.

. LIMA, O. — Vasario 4.d. 
čionai buvo Juozo Dimaičio 
vestuvės, šliubą delei jau
navedės noro ėmė bažnyčioj. 
Susirinkę svečiai gražiai pa
silinksmino. J. Ą. Stanci4 
kui paaiškinus apie reikalą 
kovoti už Lietuvos laisvę, 
susirinkusieji suaukavo $9. 
88, kuriuos parkirta Lietu
vos Laisvės Fondan.

Aukavo: Jaunavedžiai po 
$1.; J. A. Stančikas, D. 
Kandroška, T. Kui šis, J. 
•Jankauskas, J. Kavaliaus
kas ir Kavaliauskienė po 
$1.; P. Zaraitis 25 c. ir C. 
Greičiūnas 50 c.; viso labo 
$9.88. Aukavusiems ačiū, o 
jaunavedžiams laiminginau- 

sio gyvenimo.
J. A. Stančikas.

Pinigai priimti ir perduo
sim LLF. kasininkui.

J. G. Gegužis.

niusų žmonės miega neisbu- dėl i.

LOWELLIO AUDĖJAI 
NUTARĖ STREIKUOTI.

Lowell, Mass. — Audėjaj 
čia nutarė pareikalauti 25 
nuošimčių daugiau algos ir 
sutrumpinti darbo sąvaitę i- 
ki 41 valandų. Streikas tu
rėjo prasidėti pereitą pane-

ST. JOSEPH, MO.
Vasario 9, š. m., Did. Liet.- 

Kun. Algirdo Draugijos mė
nesiniame susirinkime buvo 
paduota sumanymas, kad 
dabartiniu taip svarbiu mo
mentu reikalinga surengti 
prakalbas, pakviečiant ge
riausių kalbėtojų. Išrinkta 
komisija tuo reikalu dai\ 
buotis.

Mes. žemiau pasirašiu
sieji, norėdami Įvykinti pra
kalbas šioj nedidelėj lietu
vių kolonijoj, turime jieško
ti prieinamų būdų; kadangi 
tie garsus kalbėtojai nuo 
mus yra toli ir jų parsi- 
kvietimas daug lėšuoja, tai 
atsišaukiame Į Omaha, Ne- 
braska, ir Kansas City. Mo., 
progresvviškųjų lietu viii ko
lonijas, * idant susitarti tuo 
pačiu laiku, tam pačiam kal
bėtojui surengti prakalbas. 
Tad sukruskime ir neapsi-. 
leiskime didesniųjų kolonijų 
darbininkams.

Patėmiję šią žinutę, rašy
kite laišku susitarimui tuo- 
jaus, vėliau draugijos ar 
kuopos susirinkime prane
šite, o organizacijos nutari
mą siųskite mums šiuo ad
resu:' D. G. Jusius, St. Jo- 
seph Furn. Co., St. Joseph, 
Mo.

Prakalbų rengimo kom.: 
D. G. Jusius, 
J. Jankauskas.

dame.es
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Teologija arba Dvasiškuos “Mokslas”

TEOLOGIJOS PRADŽIA, JOS IŠSIPLA- 
TIMMAS IR ŪKIMAS.

Pagal Daniel K. Tenney parašė Algirdas.

rė neišvengtinos. Pradėta muštis. Pasitai
kė laimėti ir pralaimėti. Bendrijos pradėjo 
rištis i sąjungas. Bent laikinai draugišku
mas užmegsta.

Tai ve, šitaip prasidėjo musų draugija 
Viskas slinko labai pamažu. Viskas ėjo, su
prantama, pagal neturales teises.

Kaip šiandien, taip ir tada radosi žmo-

1 PROLETARIATO i 
PSYCH0L0G1JA.

'Sulig P. Ginki.I
Religinis jausmas losią a- 

bai svarbią rolę darbininkų 
žmonių gyvenime. Neberei- 
kalo todėl Marksas 'ta )>a- 
sakęs: "Religija tai-.v‘^o- 

, tinoji žmonijos teoriją.^ vi
sų žmonijos klausiniu įsais- 
kūlimas, čiela pasauiiaz v al
ga suglaustoj 
Trumpai sakant, religiniu 
jausmu mes vadiname tai, 
ką žmogus sau peisistato 
kaipo Dievą ir užgrabini p’- 
venimą. Už šilą jausmą ka
daise žmonės nesigailėjo pa-

Mano mieriu yra atvaizdinti skaityto
jui, kaip žmogus išsidirbo įvairių nuomonių 

• apie Dievo buvimą; kaip tokios nuomonės 
išsiplatino po kiekvieną žemės kampelį, kur 
tik randasi kiek žmonių; kokių pasekmiųInių su visokiais talentais. Ir nereikia abe
jos davė; ir apspręsti tokių nuomonių liki- joti, kad kiekvienoje bendrijoje radosi bent 
mą ateityje. keli gabesni už kitus. Jie ir pradėjo patari-

Apie religijos plėtojimąsi priešistori- ,nus duoti kitiems. Suprantama, daugiaus 
niuose laikuose, žinoma, reikia spėlioti. Nė-| daugiaus į gyvenimo problemas no
rą, matote, užrašų — ar teisingų ar ne — 
kuriais butų ga.ima pasiremti. Sekant te
čiaus ap'inkybes ir puslaukinių žmonių pro
tavimą. kurių da ir šiandien galima kaiku- 
riose šalyse užtikti, galima įsivaizdinti ir 
pirmiaus gyvenusių žmonių įsitikinimus.

Tie nuotikiai, kurie marguliuoja istori
jos lapuose, nebuvo ištikrųjų tokiais, ko
kiais jie yra užrašyti. Teologų plunksna 
kraipė juos, kiek galėjo. Net ir šiaip jau 
istorikai, tai teologų įkvėpti, tai iš baimės, 
nepasakė teisy bės apie daugelį labai svarbių 
dalykų. Bet musų tikslui tatai nekenks 
daug: teisybę nuo melo visgi bus galimai 
atskirti.

Gi kaslink dabartinių ir ateities nuoti- 
kių, tai be galo sparti evoliucijos mintis ir | 
labai stambus žinybos progresas, ypač 
skutimu metašimčiu. labai daug mums 
sako.

žmonių rasė paeina nuo žemesnių 
runų. Kaip daug laiko ėmė, iki išsivystė 
iš monados arba protozos (viencėlio gyvū
no) žmogus, — sunku pasakyti. Kad mili
jonai metų ėmė, tai negali būti abejonės.

Kad žmogus paeina iš žemesnių gyvū
nų, tai šiandien jau visas galvojantis pašau 
lis pripažįsta. Nesutinka su tokiais išva
džiojimais tik tie, kurie negali ir nenori pro. 
tauti.

Nėra reikalo betgi mums tikėti, jog pa
einame iš beždžionės ar tam panašaus gyvū
no. Tačiaus faktas yra faktu, kad kaip bež
džionė, taip mes palys ir visi gyvūnai ir au
galai esame išsivystę iš protoplazminių ge
malų. Šitie gemalai, be abejo, buvo dalimi 
bepradinės ir begalinės visatos. Ir jie ne
buvo produktu, sakysime, kokio tai specia- 
lio tvėrimo. Visai ne. Jie užėmė visatoj 
rietą, kaip ir kiti elementai. Nei jiems buvo 
skiriamos specialės privilegijos, neigi jie 
buvo statomi augščiaus už kitas medegos 
dalis, esančias kitokesnėse formose. Iš jų sa
vo laiku turėjo pasirodyti ir žmogus, visai 
nepaisant jokių dieviškų žmogaus tvėrėjų.

Gamta visados buvo pilna gyvybės. 
Žmogaus protas, žinoma, negali pasakyti, 
kada buvo gamtoj tokis tarplaikis, kad tie 
gemalai, kokie šiandien egzistuoja, butų ne
egzistavę. Savaimis veisimasis, sakoma, 
nėra galimas. Bet yra aišku, kad gyvasties 
ypatybės, kokiomis gamta apdovanojo or
ganišką medegą. negali išnykti. Jeigu pa
prasčiausi gemalai turėjo ypatybių, vedan
čių prie žmogaus išsivystymo, tai nepaisant 
į ką jie panašėjo, iš jų vistiek turėjo išsivy
styti žmogus. Taip ir buvo. Juk patys esa
me žmonės ir matome žmones prieš save.

šitokiais keliais žmogus atėjęs ant svie-1 protą.— nei iš vietos jų nepajudinsi.
to, suprantama, galėjo turėti labai tvirtą 
kūną ir dvasią, bet kartu neturėti nei ma
žiausios tobulybės. Be tobulybės ir nuovo
kos, kaip ją įgyti, — kova už būvį turėjo bū
ti nepakenčiamai sunki. Primityvis žmo
gus turėjo vesti kovą netik su žvėrimis, bet 
ir su savo rūšies gyvūnai 
mis, kaip ir jis pats. Kova už būvį tęsėsi 
per nesuskaitomus amžius. Ir, kaip 
sta>. gabesmej. - tvirtesmej. etne tojI kovoj esv-ldtoahm^alra'
viršų. Apsukrieji pradėjo valdvti. Nepra- L - . . ... . •’ iv- gera v ana.leido nroros ir ralvbės. kuri smelkėsi i u P*- daug tokl,! gal,ngų es’'b”> tartos Dažniausiai darbiniu’-

P g g . oes. ^ padaro viską ir valdo viską, l’as vieną ben- prisieina iškovoti ja —

Laikai bėgo. Susidarė bendrijos. įgy
ta šiokių - tokių patyrimų. Išsidirbo kalba. 
Pradėta daryti ginklus. Padargai žemei 
kapstyti pasirūpinta. Pastogė prisiruošta. 
Ugnis atrasta. Drabužiai priprasta dėvėti. 
Apie dailę pradėta triusties. Prijunkinta 
laukinių žvėrių ir tuo budu įsigyta naminių] 
galvijų. Prasidėjo plėšimai. Karės pasida-l

į Imperialistai Rengia Nauja Kare

OcuI«\iusI!,,^u,rc<1 b> thc Act pakilo zvens?

Kaso Maksim Gorkij. 1-................. .. ...............r—
V<,kHij05 inlperiali2nw verto ir dar-j

lįlK) ...apgaleUs ir turės 
nukentėti už savo 

plėšikišką politiką. j
l«va°rgfs‘X ka'JfoTr™^:10.’ kad 'Tv?liu<:inėj Rusijoj

P°»V valstybėse ir visų tautų šir- plėšus ją, taip kaip pirm ka- 
TT1 «1vsa palriln žvpi-ir? j rėš jie plėšė Turkiją ir Ky-

Argi ne šita karė sunai- nūs, taip kaip dabar jie ren- 
L kino ir be to jau vos teįžiu- giasi plėšti Vokietiją.

__ __ _ ! Tai yra tikras imperializ-
topo, apgalėtaTi ““turės pįgūodojimą? < motikslas. ..................
~ i Ar Europos rr Amerikos Tai yra šventa jo misija.

pa- 
pa-

gy-

tokiais zmonė-

Iimperialistai užpuolė dabar, įgilinąs drūčiai laiko Ru- 
Į ant revoliucinės Rusijos dėl- sijos revoliucijos žibintuvą, 
izv L- o/l nni P11C11A1

",uu Kares ir nusu’ <ifin<ra kiihin-rts• ’ar dpftn pę* nuo bado, priverstas ba(igRnSiios revoli’uciia ura- 
orangiai pergalėtojams už- •• Rusijos revoliucija pra 
mokėti dėlto kad klan^ sizenge pnes žmoniją; o gal savo ' aldonų St kos delt0- kad RuiiJos darbini"- 

lUroi-* • •• 11 • ‘ kams stinga mandagumo
n ii a, !kune nese- ]jnkui ju apgalėtų klosimų
nai da skelbe visam pašau- 1)riešu? 
Imi, jog jie aukauja milio-l t- ’ - -- - •
rus gyvasčių, kad laimėjus' h,CdSiJ,"XitT taXai‘jI ,,a?u- 
kare ir ansaumnn, vto, t»i. “‘P .dalhd.!> neta.il> . idealu- vadas

aukoti savo gyvastis: prisi
minkime kryžkares Į>esty- _____ ; "farmazo- 

gabumo, gi vėliaus, negalėdami suprasti, I nais” ir tt. Pastaruoju lai- - - - - ..... ----
Modernusis

ąltišo. Lėtesnieji žiurėjo i juos su nusiste-.... ................ , ............ . minkime kryžkares
bejunu. Pirmiausiai tik stebėjosi iš jų su- nes su visokiais ’
kodėl taip yra, kodėl vieni daugiaus žino už ku tečiau dalykai ki.vpsta 
kitus, — pradėjo jų bijoti, pradėjo laikvti kiton pusėn. N!•? 
juos kaipir kokiais savo vadais ir virsiu m-. • htekmej įvairių aplink.'mų,

I • tolydžio praranda šitą jaus-
Vadovai žmonių visados buvo reikalin mą. Čia pažymėsime kelias, 

gi. Drąsuoliai buvo renkami kariaunos va- musu supratimu, svarbiau
siais. Gi užsimąstėliai, daugiausiai atsidavėJsias SIto Pr’^l;s . 

šnuuties darbams, pasiliko visų mokytojai^. R‘™aai 
pravadyrais. šitie valde ne kanumenę ar fjko ,1(, ••lluskriausti.W ūžta- 
bendriją, bet žmonių protą. Jie mpinosi Lj-toja," o galingu naudotojų 
stačiai dvasiniais žmonių reikalais. Tai bu- įrankiu kovai priešskriau- 
vo kunigijos perai. Dievo pašauktaisiais jie džiamuosius. Visur ir prie 
vadino save: vienok dievas niekados nešau kiekvienos progos ,ji stengia- 
kė jų. Jie įgijo galybę ačiū žmonių tamsu- d. užgniaužti sukilusių algi- 
nm ir prietarams. Tik Šitoms pnezastmu vo\ief,^n.,s _ karunuo- 
.jasidėkavojant, jie ir šiandien pasilaiko. tjcms jr nekarunuotiems.

Ačiū lėtesniųjų paramai, drąsesnieji Nenuostabu todėl.ka<l ir šio- 
jžsilipo ir ant sostų. Ir įsikūnijo juosna sa ,e šah’K daugiau kaip puse 
etiškumas, savimeilė ir pašėlusi ambicija "ebela"ko Jokl’f

Lrrie spėkos, noras valdyti. “wra.' Puolimas religi-
Bet niekas, o niekas, taip karštai nesie n0 jausmo yra pasekmė iš- 

I kė prie valdžios, prie galybės, prie kitų ak- Į 3’plėtojinio 
Į .mimo ir išnaudojimo, — kaip tie, kui:e va 
lino save dievo išrinktaisiais. Jie net pir- 
nutinį žingsnį padarė meluodami ir veid 
nainiaudami, buk jie yra dievo išrinkti ki
biems valdyti. Jie šitos veidmainystės ii 
šiandien laikosi.

Jie yra gabų< sukčiai. Ir butų labai 
keista, jeigu jie nebūtų tokiais. Juk pripra 
ę jau nuo pat pradžios melais ir veidmainy- 
)ėmis dangslyties. Kada gentės ar bendri
jos niūksojo didžiausiame aklume, jie jau ri 
io "neišrišamus" klausimus. Jie surado vi
sokias teorijas. Jie sumezgė pasakų paša 
kas apie mysteriškus dalykus. Jie viską ka 
ė ir zalatino.

Bet jie neturėjo faktų; žinoma, jiems ii 
įereikėjo jų. Už tai visas teologijos moks- 
as ir yra subudavotas vien tik ant pasakų 
nysterijų.

Labai anksti, o jau buvo atrasta tų se 
liovės "galvočių," kad žmogus yra kaipii 
dvigubas daiktas: jis susideda iš kūno ir dt 
kokios tai nematomos dvasios — jausmų.

Proto veikimas nebuvo taip indomus 
žmonėms, kaip ir šiandien jis nėra. Mat, jie 
prie to pripranta berišdami paprasčiausius 
gyvenimo klausimus. Bet jausmų veikimą.'- 
;ra lyg ir retenybė, lyg tai kas navatnesnio. 
misteriško. Ir ant tamsių žmonių smegeni 
jausmai kur-kas labiau veikia, negu šal 
fas protas. Pasakyk tamsunams karštą 
prakalbą, užkariauk jų jausmus — ir tada 
turi juos savo kišeniuj. Gali vesti juos, ta
rytum, avinus. Bet pabandyk atsiliept i į jų

prigimties ir 
iraugijinių mokslu. Astro
nomija su savo Kąnt'o-La- 
Mace’o teorija. Darvinas, 
Markso istorijos filosofija— 
visa tai nieku budu nebesu- 
sinka su senosiomis dogmo- 
mis. Dargi, istorija ir soci
ologija išaiškina pačios reli
gijos kilimą! Je, pasekant 
Marksą, "žmogus sutveria 
religiją, o ne religija žmo
gų"...

| O *

i Draugijinis proletaro jau
smas — apie jj mes buvome 
orisiminę — taipjau turi di
delės reikšmės. -Jisai gimė 
kartu su naujovine kapitali
sto dirbtuve. Visi žino, kad 
gyvenimas gali padaryt iš 
žmogaus arba kelmą, ant 
kurio kiekvienas mėgia pasi- 

l'ipti. arba "jausmų ir proto 
I genijų."

Draugijini darbininko 
jausmą brandina pirmiausia 
jo darbas. Gaminimo pro
cesas yra draugijinis proce
sas. Pasekmingas Gamini
mas yra galimas tik tuomet, 
kada darbas eina sulig nu
statyto pieno — bendrai. 
Naujovinis-modernusis ka
pitalizmas atliko ne vien tai. 
kad jisai minių minias suvi
jo i dirbtuvę, bet kartu su
telkė jas j milžiniškus žmo
nių judėjimo centrus- mies
tus. Draugijinis ir |M)liti- 
nis gi darbininkų padėjimas 
spiria juos vienytis ir kovo
ti už savo teises. Spiria ko
voti netik savo mieste ar val
stybėje. bet visame pasauly
je, kur tik yra įleidęs šaknis 
naujovinis kapitalizmas. 
Kad ir taip dar neapsišvie- 

_____ __ .tęs darbininkas, bet tiek 
I bei neparodžius miniai savo žioplumo. Tai-pau.£ ,į*s nusimano, kad |»a- 
Igi norėdami, kad "vilkas butų sotus ir oškapen^1 -83'0 H-vv£9.‘nv’e* 

nas jisai negali. Tik retame 
i______________________________________ latsitikime samdytojas padi-f? 
bė, arba daug tokių galingų esybių, kurios | Dažniausiai darbininkui

■ ži- 
driją tokia esybė buvo pavadinta "dievu”, Į norna- kartu su kitais savo 
pas kitą kitaip, pas trečią ir ketvirtą da ki- ®ra.u?a1?. darbininkais. Ne- 
taip. Viena, bendrųjų buvo paskelbta viena buriatas butų tas, ka lietu- 
tokia buity be, kitai kelios, da kitai — sim-1 - * ’• • ■
tai. šitos dievybės, buvo sakoma, myli pa
klusnius kunigams ir jų valdžiai žmones; 
bet labai neapkenčia priešų — tai yra prie
šų kunigijos ir valdžios.

(Toliaus bus.)

Pas mislyti mylintį žmogų, regis. 'įsa 
dos kilo šiokia mintis: "kaip atsirado žemė 
ir viri daiktai ant jos? kaip saulė, žvaigždės, 
dangus susiformavo?" Žinoma, šiokie klau
simai kunigams buvo nelengva atsakyti, y- 
pač kad baisu, idant nesusikompromitavus

draugais darbininkais. Ne
susivienijęs modernusis pro-

viai vadina lendrele — siū
buojama vėjo.

(iš ”N”)

Seniems lengva pameluoti,
0 gražuoliui ’ čeravoti”...

A. A. Jokūbaitis.

kuris skleidžia šviesą po vi
są pasaulį.
Proletariatas ir inteligenti

ja turi nutarti, kas jiems ge
riau: apgynėjai senosios 
tvarkos, atstovai atgyvenu
sios ir netinkamos ateičiai 

į valdžios, kur mažuma vieš- 
Ne, padėjimas išrodo ne- patauja ant didžiumos, ar 
\ ‘ *_ . ’ . _2—s ir skelbėjas naujos

'. .ka1, kaip jį aprašo įnųieria- draugijos idealų, kur vi-

nai da skelbė visam pasau
liui, jog jie aukauja milio-!' pils: 1... A _ t?____ ’

karę ir apsaugojus visų tei
ses ir laimę, dabar 
Vokietijos žmones priimti 
dešimts sykių sunkesnes . .........................
lygas, negu Brest-Litovsko, .... , . • I 1-----------
taikos sutartis. Pastatytos1, 1 įdėjimas ' ra labai met tautos jaučiasi esančios 
jų išlygos Vokietijai reiškia kus: ,.lrijų k?n.tin.ęnty inl’ išganytojum, kurio pareiga 
----- • • - penalistai susivienijo ir no- vra išgelbėti pasaulį, ir kad

is *i sutvarkyti politinius, pa- ju spėkos yra geriausios ir 
ideališkiausios... aišku, kad

vprėin'.. ’ r Ji *.■“1—*“ uiaugijus lutaių, kui vi-
spauda Anglijoj, k ran- sieros bus laisvas darbas ir

įcuzijoj, Amerikoj ir Japoni-Įžmonių brolybė?
Buna tokiu valandų, kuo*

i perialistai
• ri sutvarlneišvengiamą badą.

Su kiekviena diena vis 
daugiau ir daugiau aiškėja 
nežmoniškas imperialistų:UKriI1Ub -bau 
politikos cinizmas, kuris, 
gresia _______
naujomis karėmis ir kraujo kurių nežymi 
praliejimu. . - - - . .

Prezidentas IVilsonas. ku- "’a s^11 -į,dz,“T ir prie to da ple-
ris vakar buvo toks iškalbto-'fH8? I* ' draskol,,a-
iras apgynėjas tautų laisvės'na rUV0-tU'.v,Jg'i1.t,.C1>ra°’l Tarpe viso šito sūkurio 
ir demokratybės principų, I n,t;k!11?11!? tkerdy"?’j „J Rusija šaukia j pasaulio 
šiandien ginkluoja didelę , h1”?®1, kiekvienas darbininkus ir visus protau-
armiją "tSaikyniui tvare^^J^^i " ---------
kos" revoliucinėj Rusijoj, 
kur liaudis jau suprato savo 
teises, paėmė į savo rankas 
valdžią ir, sulvg savo išga
lės, stengiasi tiesti naujam 
Valstybės rumui pamatus.

Aš nesiginčysiu apie tai, 
kad paskui šitą statymo dar

(šaulio reikalus taip, kad už- ___________
. tikrinus sau viešpatavimą šitą didelę misiją isto-

.......... n.v.no an^ įmonių valios. (rija uždėjo ir ant rusų liau- 
Europos ^'žmonėmsl Ačiū toms sąlygoms, prie dies, kuri per tris šimtus

- - - - 1—--- — i mažuma ga- metų buvo kankinama ver-
lėjo niekeno nekontroliuoja- gijoj, pavargusi nuo karės,

_ _ . - jaučius žmones: 
riškas baisenybes, ta godu-' "Ateikit.ir žęngkit kartu 
■na ir žiaurumą, tai veikt- ?u !.n?u» gyvenimą,
mainvbes ir nele^tuma, ko- ,kuno sutvėrimui mes dir- 

* ‘ bam nesigailėdami nei sa-
tvęs, nei kitų! Dirbdami di- 
I delio džiaugsmo darbą, ei
dami su užsidegimu progre
so keliu, darydami klaidų ir 
kentėdami vargą, mes palie
kame visus savo darbus tei
singam istorijos teismui. Ei-

kie yra surišti su kapitali
stiniu draugijos surėdymu.
Rodos, laikas butų doriems 

___________ ______  ir protaujantiems visų drau- 
bą tankiai sekė nereikalin-' gŲ°s klesų žmonėms supra- 
gas griovimas. Aš nesigin- sti, kad kapitalizmas jau ne.- 
čysiu ir apie tai, kad paskui Įeko savo tvėrimo veikmės__ —-------- __________ _
šitą statymo darbą ir dabar h* kad jis liko vien tik ap- su mumis kovoti prieš 
da eina ardymo procesas,' sunkinanti praeities liekana senovės tvarką, dirbti nau- 
kurio pateisinti jokiu budu ir kliūtis pasaulio progresui, jaj gyvenimo formai! Pir- 

Bet aš, daugiau kad jis kelia nesutikimus įrtmyn į gyvenimo laisvę ir
, ..itas, turiu teisę neapykantą tarpe asmenų, grnyAj”

ir pareigą tatai paaiškinti, šeimynų, klesų ir tautų, ir, „Boston Sundav Adver- 
Rusijos darbininku vai- kad pakol tarpe darbo ir ka- tiser;- Fcbr. 2, 1919.

džius kultūros ir tvėrybos P*tolo eis nepermaldaujama | 
darbas, kuris vra vedamas! kova, patol gražioji svajone

’ . . . . 'nmn 7mnnni hi*nlvrw>

kuodidziausio - - -

negalima. I--------, —ox r
negu kas kitas, turiu teisę neapykantą tarpe asmenų, grožęJ

\ iri Iš ”Boston Sundav Adver-
i.o i.. ~_____y

prie sunkiausių apystovų ir 
reikalauja I-—- -----------
jiegų Įtempimo, ketina pa
siekti tokios formos ir apė- 
mio, kokio iki šiol žmonijos 
istorijoj da niekas nežinojo. 
Aš kalbu nei kiek neperdė
damas.

Nelabai senai da aš .buvau 
bolševikų valdžios priešas ir 
daugelyje dalykų su jos dar
bo budais-dabar da nesutin
ku. Bet visgi aš žinau, kad 
ateities istorikai, spręsdami 
apie vertę to darbo,kokį Ru- 
Jjos darbininkai atliko bė
gyje vienų metų, negalės ne- 
nusistebėt tuo milžinišku 
tvėrvbos darbu kultūros sri
tyje.

Čia ne vieta kalbėti apie 
atskirus dalykus; aš tik pa
sakysiu, kad kiekvienas, 
kaili yra brangus šitas pro
cesas, kurio pagalba Rusijos 
liaudies dvasia tapo tikra 
dalininke pasaulio kultūros, 
ir kiekvienas, kas kovoja už 
pasaulio atnaujinimą, turi 
ir privalo džiaugtis tuo grei
tumu ir užsidegimu, su ko
kiu Rusijos žmones stengia
si pastatyti naują gyvenimą 
ir kartu su kitais naudotis 
tuo, ką žmonija yra laimė
jus.

Taip, labai gali būti, kad 
greta to darbo, kuris turi vi- 
sa-pasaulinės reikšmės, Ru
sijoj buvo padaryta stambių 
klaidų; gali būt, kad per
daug žiaurumo buvo pavarr 
totą; bet ką-gi reiškia visos 
tos klaidos ir žiaurumas pa
lyginus su tomis baisiomis 
piktadarystėmis tos žvėris- 
kos kares, kurią buvo suren- 
ge Anglijos ir Vokietijos 
imperialistai ?

Argi ne dėl šitos prakeik
tos karės visose Europos

praKeiK- 
Europos

■ apie žmonių brolybę negalės

Aš neužginčiju, kad kapi
talizmas padarė daug gero 
dirbančiai žmonijos daliai, 
sutverdamas iš jos kūno ir 
kraujo tas sąlygas; kurios 
veda prie tobulesnės ir tei
singesnės draugijos formos 
— socializmo.

Bet dabar, kuomet šita 
prakeikta karė parodė visą 
senos tvarkos nelemtumą, 
nežmoniškumą ir beširdiš
kumą, kaip lygiai jos netiks- 
lingumą ir supuvimą, tai 
mirties dekretas kapitaliz
mui jau aiškiai paskelbtas.

Mes. rusai, esame žmonės, 
kurie teisingai buvome skai
tomi atsilikusiais nuo kultū
ros; mes esame žmonės be 
tradicijų ir, todėl, daugiau 
drąsus, daugiau revoliucio- 
niški, o mažiau prisirišę prie 
praeities: todėl mes pirmu
tiniai pradėjome drąsiai 
minti tą kelią, kuris veda 
prie panakinimo kapitalisti
nės valstybės tradicijų, ir 
mes manome, kad mes gali
me tikėtis pasaulio darbi
ninkų klesos pritarimo, kaip 
lygiai pritarimo ir tų, kurie 
da prieš karę aštriai ir tei
singai kritikavo tas sąlygas, 
kuriose žmonės gyveno.

Jeigu šita kritika nebuvo 
veidaininga, tai visi dori 
žmonės Europoj ir Ameri
koj dabar turėtų pripažinti 
mums teisę susitvarky ti sa
vo gyvenimą taip, kaip mes 
atrandam reikalingu.

Jeigu inteligentijai tikrai 
rupi socialio klausimo išriši
mas, tai ji privalo drąsiai 
eiti prieš tuos, ką stengiasi 
atgaivinti seną tvarką; 
prieš tuos, ką skandina re
voliuciją rusų kraujuose, i- 
dant pavergus Rusiją ir api-

True translation filed with the post- 
ma-ster at Boston. Mass., on March 
5, 1919. as required by the Act of 
October 6, 1917.

TRIS BŪDAI RUSIJAI
V

IŠGELBĖT.
Washingtone dabar yra 

N. Avksientievas, buvęs Ke
renskio ministerijos narys, 
o paskui ”visos Rusijos val
džios’’ pirmininkas Sibire, 
kurią diktatorius Kolčakas 
nuvertė. Pereitoj sąvaitėj 
šitas ponas patiekė Senato 
užsienio reikalų komitetui 
pieną,kaip galima "išgelbėt” 
Rusiją. Jisai nurodė tris 
budus, būtent:

1. Nusiųsti Rusijon sti
prią sąjungininkų armiją, 
kuri turėtų palaikyti šalyje 
tvarką pakol pereis rinki
mai ir žmonės nustatytų pa
tinkamą sau valdžios formą. 
Tai butų greičiausias būdas.

2. Pristatyti "organizuo
tai Rusijos valdžiai" amuni
cijos, maisto, drapanų ir ki
tokių reikmenų, taip kad su 
laiku ji pati galėtų tvarką i- 
vykinti. Tai jau ilgesnis bū
das.

3. Duoti "lojak'i Rusijos 
valdžiai" komercialių kredi
tų, taip kad jai lengviau bu
tų su bolševikais kariauti, 
pakol jie busią išnaikinti. Ši
tas būdas ilgiausias ir kova 
Rusijoj turtų eiti da keliatą 
metu.

Anot Avksientievo, bolše
vikai neatstovaują žmonių 
didžiumos. Jų valdžia esanti 
autokratinė ir turinti būt. 
nuversta taip kaip buvo nu
versta caro valdžia. Šitam 
tikslui atsiekti Rusijos žmo
nės norį j>agalbos iš Ameri
kos.

neta.il
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!S LIETUVOS
Šiomis dienomis Šveicari

jon atvažiavo finansų mini- 
slcris p. M. Yčas ir Tarybos 
narys p. P. Klimas, žymus 
soc i al-demok ratų vei kė jas. 
Jiedu važiuoja Taikos Kon- 
ferencijon, Paryžiun. Nuo 
jų atsižinojome daug naujų 
nuotikių Lietuvoje.

L Permainos Partijose. 
Sulyg ]>. P, Klimo pasakoji
mų, lietuvių partijos, pagal 
savo ekonominių programų, 
pažvalgų į socialį klausimą 
ir savo taktikos šiek-tiek 
persikeitė, būtent: dešinėje 
stovi Tautos Pažanga, vidu
ryje — Santara, o kairėje — 
socialistai - liaudininkai, so- 
<*ial-demokratai ir krikščio- 
nįs-demokratai. Kairiausią
ją poziciją užėmė krikščio- 
nįs - demokratai, kuriems 
vadovauja agronomas Stul- 
ginskas ir kun. Krupavičius. 
Aplink Stulginską sukasi 
šiek-tiek nuolaidesni ele
mentai. o aplink kun. Kru
pavičių tai patįs kairiausie
ji. labai radikališki ir griež
tai respublikoniški sluogs- 
niai renkasi, kurie smarkiai 
agituoja tuojaus konfiskuo
ti dvarus be jokio atlygini
mo ir išdalyti bežemiams ir 
mažažemiams.

Pastaruoju laiku krikščio
nis -demokratai padarę blo
ką su socialistais, mat, vien 
tik religija juos teskiria.tad 
jie ir sutarė šią sunkią va
landą religijos nekliudyti, 
palikti "status quo,” o vy
kinti sociales reformas ir 
ginti Lietuvos neprigTilmv- 
bę nuo Rusijos bolševikų ir 
kitų tautos priešų.

Nuo Fribourgo studentų 
teko atsižinoti ir apie kun. 
Krupavičių: tai esąs jaunas 
vyras, nesenai pabaigęs 
Dvasiškąją Akademiją Pe
trograde, iškalbus ir ener
gingas. Katalikybėje esąs 
ortodoksas. Organizavimas 
Valstiečių Sąjungos ir kiti 
jo darbai politikos dirvoje 
renio, kad jis yra ir radika
lės sociales reformos šali
ninkas.

Agronomas Stulginskas 
baigė dvasiškąją seminari
ją. mokinosi filosofijos Inn- 
šbruck’o Universitete Aus
trijoje ir baigė augštą Agro
nomijos Akademiją Vokieti
joje. Dabar, naujam mini- 
sterių kabinetui susidarius, 
jis taįx» paskirtas ministeriu 
l»e portfelio.

2. Naujas Ministeriu Ka
binetas. Prof. A. Valdema
ro kabinetas neparodė labai 
energin g< įveiki ūmo, vpač ka- 
riumenės organizavime, ir 
neturėjo visos šalies pasiti
kėjimo, nes jame nebuvo 
krikščionių - demokratų ir 
socialistų atstovų. Todėl 
prof. A. Valdemaro kabine
tas ir atsistatydino.. Vals
tybės Taryba naują kabine
tą pavedė socialistui - liau
dininkui adv. M. Šleževičiui. 
Naujame kabinete krikščio
nių - demokratų ir socialis
tų blokas turi didumą bal
sų ; bepartyyių, pažangie
čių ir santariečių ministeri
jose ir-gi yra, tad naują mi
nisteriu kabinetą galima va
dinti koaliciniu, kuriuomi 
pasitiki visa Lietuvos vals- 
tvbė.

’ 3. Lietuvos kariumenė. 
Naujas krašto apsaugos mi- 
nisteris, M. Velykis, ener
gingai stvėrėsi organizuoti 
Lietuvos kariumenę. Pra
džiai drabužių užsakyta 12,

IS VISUR
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Du pulku jau suorgani
zuoti, o antri du skubiai or
ganizuojami. Artilerijos 
batarėjos ir kavalerijos rei
kalingi priedai ir-gi jau su
daryti.

Liuosnorių užtenka. Dau
gybė vyrų stoja šalies apgy- 
niman ir neduoda priešui 
be mūšio nei sieksnio pra
bočių krauju laistytos šven
tos Lietuvos žemelės. Tik 
iš vienos Suvalkijos ir Kau
no artimų apielinkių tveria
si lietuvių kariumenė. Kad 
ir visą Lietuvą bolševikai 
užplūstų, bet suvalkiečiai 
nepasiduos. Jei lenkai iš 
pietų neužklups, tai genero
las Žukauskis žadąs nei vie
no bolševiko per Nemuną 
aeperleisti.

Bolševikai jau buvo prie 
pat Kauno vartų atpludę, 
bet čia lietuviai juos sumušė 
ir nuginklavo. Lietuvių ka
riumenė, sumušusi bolševi
kus ties Kaunu, pasistūmė 
apie 40 kilometrų į rytus ir 
prie Kaišedario ištiko ant
ras mušis jau su didesnėmis 
bolševikų spėkomis. Lietu
viai ir čia bolševikus smar
kiai sumušė ir daugelį nelai
svėn paėmė. Po šio mūšio 
lietuviai vėl stumiasi į rytus 
ir gręsia Vi’nių atsiimti. 
'Telegramos anądien sakė, 
kad bolševikai iš Vilniaus 
jau pasitraukė. Red.) Lie
tuvių karingas lipas smar
kiai kįla.

Jeigu lietuviai užvaldys 
lelžkelį nuo Kaišedarių iki 
Šiaulių, tai gaus pagalbos iš 
2ėmatijos ir bandys bolševi
kus iš visos Lietuvos atgal 
Rusijon išvaryti. Lietu
viams labai sunku kariauti, 
nes šalies tvarka labai pai
ras, o bolševiku spėkos ne
palyginamai didesnės: apie 
Denkis kartus viršija lietu
vių spėkas. Vien tik lietu
vių disciplina ir didelis nar
sumas musų tėvynei pergalę 
pranašauja. Žinoma, karė 
bus sunki ir ilga, bet lietu
viai prie sunkenybių jau 
pripratę.

Kazys Pakštas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Vėliausios telegramos 

Lietuvos praneša:
Lietuviai jau užvaldė gelž- 

kelio liniją Šiauliai - Kaiše- 
darvs, nors tai dar nereiš
kia, kad bolševikų pavojus 
būt pranykęs. Lietuvių su 
bolševikais karė dar tęsiasi.

Lietuvos konferencija 
Kaune prasidėjo sausio 16 d. 
ir užsibaigė sausio 23 d. Su
važiavo 160 atstovų, kurių 
93 krikščionis - demokratai, 
30 socialistų iš įvairių frak
cijų, 7 pažangiečiai, 2 santa- 
riečiai ir 28 bepartyviai, sa
vo daugumoje ėjusieji su 
krikščionimis -demokratais. 
Konferencija užtvirtino 
Valstybės tarybą ir pririn
ko jon 8 naujus narius: 3 
krikščionis - demokratus, 3 
gudus ir 2 bepartyviu. Mi- 
nisterių kabinetas pasiliko 
tas pats — koalicinis.

Smulkesnių Konferenfe- 
rencijos darbų telegramos 
nepranešė.

Tad dabar Lietuvos Vals
tybės Taryboje yra 44 na
riai: 34 lietuviai, 7 gudai ir 
3 žydai. Visi žydai sionis
tai. Gudai daugumoje soci
alistai. Gi lietuviai sulyg 
partijų dalinasi taip: 13 
(rikščionių - demokratų, 11 
l>ažangiečių, 8 įvairių frak
cijų (soc.-dem., soc.-liaud.),' 
socialistai ir 2 bepartyviai.

K. Pakštas.

iš

PAMEČIAU LAIŠKĄ.
Tūla p. Smith iš So. Bostono 

rašė man laišką, kurį pamečiau 
ir neatmenu adreso: todėl mel
džiu parašyt iš naujo.

J. Pakarklis,
23 Dean St., Norvvood, Mass.

True iraiislation filed witii the 
niaster at Boston, Mass., . r_. _ . .
•ctober 6, 191 i.

MASKVOJE SIAUČIA 
KARŠTINĖ.

Washingtone gauta iš 
Helsingforso žinių, kad Ma
skvoje dabar kas savaitė 1, 
000 žmonių apserga karštine 
ir kad ligonbučiuose nesą 
jau visiems vietos. Taip pa
sakoja atvykę Helsingfor- 
san iš Maskvos francuzų, 
anglų, amerikonų ir belgų 
šelpimo žmonės.

RENGIA ABLAV4 ANT 
SLEKERIŲ.

New Yorko "Tribūne” 
korespondentes praneša iš 
Washington*o, kad valdžia 
tenai rengia ablavą ant sle- 
kerių. Pirma, negu šita a- 
blava prasidės, justsicijos 
departamentas noris pa- 
skirstyt slekerius į tam ti
kros skyrius. Mat, yra daug 
tokių, kurie visai nėjo regi
struotis, ir yra tūkstančiai 
tokių, kurie užsiregistravo, 
bet šaukiami nėjo kariume- 
nėn. Tie yra skaitomi kai
po pabėgėliai iš kariumenės 
deserters) ir valdžia norin

ti juos išgaudyt, kad atida
vus kariškam teismui. Pa
galios daug yra ir tokių, ku
rie patįs pasidavė kariume- 
nėn, bet valdžios rekorduo
se yra užrašyti kaipo ”sle- 

boardaikoriai,” nes vietos 
negalėj) jų surasti.

Taigi
i visų vardus 

lomose 
surašus
•ic tarnavo kariumenėj, bet 
bus įrašyti "slekeriu" eilėse, 
tuomet atsišauksią į vietos 
boardus, kad pataisius klai
dą, o visus likusius tuomet 
jau busią galima gaudyt 
kaiix) tikrus slekerius.

manoma

vietose 
išstatyti.

surink- 
ir ma- 

tokius 
Ku-

AREŠTAVO 10 1WW. NA
RIŲ.

Bridgeport, Conn. — Ber
ytoj sąvaitėj policija padarė 
čia krata rytinėj miesto da
lyje ir suėmė 10 žmonių, ku
riuos ji mano esant IWW. 
unijos nariais.

SOCIALISTAI LAIMĖJO 
AUSTRIJOS RINKIMUS.

Pereitoj sąvaitėj vokiečių 
gyvenamo.) Austrijoj buvo 
rinkimai i Steigiamąjį Sei
mą. Daugiausia balsų rin
kimuose laimėjo socialistai. 
Suiyg Bazelio žinių, į Seimą 
išrinkta 70 socialdemokratų. 
64 krikščionių socialistų ir 
73 kitokių partijų.

7,354,000 KAREIVIŲ BU
VO UŽMUŠTA.

VVashington. —Iš surink
tų iki šiol žinių pasirodo, 
kad išviso šitoj karėj buvo 
užmušta bei nuo žaizdų mirė 
7,354,000 kareivių. Šitas 
skaitlines paduoda generali- 
štabas. Sulyg šalių užmušti 
kareiviai dalijasi šitaip:

Rusijos 1,700,000
V okieti jos 1,600,000
Suvienytų Valstijų 50,000 
Prancūzijos 
Anglijos 
Italijos 
Turkijos 
Belgijos 
Rumunijos 
Serbijos 
Juodkalnijos

1,385,000
800,000
460,000
400.000
102,000
100.000
100,000
100.000

Tas darbo sumažinimas 
geniau nebūdavo angiaka- 
£iams taip skaudžiai atjau
čiamas, kiek dabar. Mainie- 
.rys šiandien toli Kražu jau 
neuždirba tiek, kiek būdavo. 
Vis gudriau ir gudriau kapi
talistai sutvarko darbą taip, 
kad darbininkas kuodau- 
^iausiai padarytų ir kuoma- 
' žiausiai uždirbtų* Pasiprie- 
■ sinti gi tokiom sąlygom ne
labai galima, nes "kam tik 
negerai, gali sau sveikas iš
riti” — jo vietos laukia kiti.

Mt. Carmel kasyklų kom
panija jau parsitraukė sau 

rasit, 
Lnet iš Mexikos. Steigia ap
dink kasyklos kempės, steit- 
fkonstabelių skaitlių padau- 
1 ginę daugiau kaip 300 vyrų, 
.matomai; rengiasi karėn...

Turime U. M. W. of A. u- 
niją, bet kol-kas toji nei ne
protestuoja. kad kasyklų sa
vininkai samdosi pigius im
portuotus darbininkus. Li
nijų vadovai vis mums aiš
kindavo, kad galime ir pri
valome broliškai su kapitali
stais gyventi. Kada dar
bininkai klausė tų savo va
dovų patarimų, tie kapitali
stai "broliškai” darbavosi, 
kad daugiau mus pavergus.

Tai šitoks angliakasių pa
dėjimas. Jis neužvydėti- 

Kad juodi debesiai 
renkasi ant musų padangės 
tai jau tik aklas negali to 
matyt.

sitvėrimo musų vaisko mus 
pradėjo kikyt kun. Krasnic- 

i kas.
Nuvažiavom į Noruood, 

.Mass., grajiti bolių su Nor- 
\voodo vyčiais, ėmė ir iškilo 
kare. Norvvoodo vyčiai taip 
mus apšventino, kad turėjo
me bėgti daug kepurių ne-

I
i pamja jau parsitrau 
Spigesnių darbininkų,
■___ X • 1 z-s. a

i

Pajieškau sesers Onos Kimbaraus- 
kiutės, ir švogerio Lukošiaus Kimba- 
rauskio ir pusbrolio Puviio Aukšta
kalnio. iš Klebiškiu valsčiaus, Suval
kų gub. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu jų pačių atsišaukti ar 
žino malonės pranešti.

Mrs. Mary Yurevičienė. 
134 Belmont sL, Throop, Pa.

Pajieškau Jono Mikulskio ir Gra
sęs Misulskiutės, iš 'Gegužinės dvaro, 
Pumpėnų parapijos, Kauno gub. Jo
nas pirma gyveno New Yorke. Turiu 
svarbu reikalą ir meldžiu jų atsišau
kti ar kas juos žino malonės pranešti. 

Povilas Kriseliunas (11)
Eox 29, Lincoln, N. H.

kas

Pajieškau apsivedimui mergino# 
lietuvaites, nuo 18 iki 25 metų am
žiaus, as esu 25 metų. Geistina. kad 
su pirmu laišku prisiųstų savu pa
veiksią, atsakymą ir platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. Vyrų meldžiu 
nerašinėti.

M. P. K-gi-is <1«»)
Box 453, Aberdecn, Wash.

Pajieškau apsivedimui merginos 
lietuvaitės, be skirtumo tikėjimo, nuo 
19 iki 25 metų amžiaus, aš esu 23 
metų, f 
siųsti savo paveikslą, atsakymą 
plato ties žinias suteiksiu, 
meldžiu nerašinėti.

J. B-ka>.
924 Fairmont Avė., Philadelphia, Pa.

esu
Su pirmu laišku meldžiu pri- 

* ' )

Vyra 
(111

laisvėj palikę-
Pareikalavome Šv. Juoza

po Dr-stės, kad paaukau
tu mums pinigų ant bolių 
tji-ajinimo. Draugystė nors ’ 
katalikiška,bet atsisakė mu-; 
su reikalavimą išpildyti.

Atsitikimas Clevelande su 
kun. Halaburda ir Detroite 
su kun. Skrypka taipgi atsi- 
iepė ant mus. Cambridge’- 
aus lietuviai dabar tik juo
kus daro iš mus. Sako, anų 
liarapijų vyčiai daug smar
kesni už mus.

Šv. Juozapo Draugystė už
sinorėjo surengti koncertą. 
Kiek mes nevargome, kiek 
nedirbome liežuviais, kad į- 
Mikus musų, vyčių, vargoni
ninką iš Lawrence’o, liet kur 
.au! Draugystės nariai už
sinorėjo komp. M. Petraus
ko ir gana, ir jų buvo vir
šus.

Dabar vienas musų ky- 
triausias narys nusilpnėjo 
protiškai ir tapo nuvežtas į 
kreizauzį. Bet tai da nevis
kas. Musų geriausis ko
respondentas, kuris dau
giausiai yra prirašęs korės 
Įiondencijų į "Darbininką,” 
taipgi yra dideliam pavojuj.

štai da vienas atsitikimas. 
Musų kreposties fundato
rius, nors nepriguli prie vy
čių, liet geras katalikas, šio
ms dienomis susilaukė dide
lio smutko, ba jo sūnūs tapo 
suareštuotas už priiminėji- 
ną vogtų ”armabilių” ir pa
statytas po $3,000 kaucija.

Kad sustiprinus mus dva
sioj, tankiai atvažiuoja Ra- 
T.anauskutis iš So. Bostono 
ir pasako po gerą spyčių,bet 
mažai ką gelbsti. Jau ir ku
nigas syki pasakė: "Jeigu 
ir toliau lietuviai eis tokiais 
keliais, kaip dabar, tai už 
kelių metų nebus nei vieno 
tikinčio kataliko ir bažnyčių 
palaikytojo.” Ir jis turi tei
sybe. Bedievybė platinasi 
visu smarkumu. "Keleivį,” 
"Sandarą” ir kitus bedieviš
kus laikraščius rasi kožnam 
name, o katalikiškos gazie- 
tos ”Darbininko” ir už dyką 
niekas nenori imti, 
šiukšlė ir dacol!

Todėl mums, vyčiams iš 
visos apielinkės reikia šauk
ti greit suvažiavimą ir pasi
tart, ką mes turėsime toliau 
daryti. Aš manau, kad mes 
jau turim vyčių biznį kvityt, 
ba iš mus tik svietas juokia
si. Katalikas.

Pajieškau Zosės Žmitriutčs, iš Ge- 
iionių dvaro, Žaslių parapijos, Vil
niaus gub.. gyveno Lawrcnce, Mass. 
Jos pačios meldžiu atsišaukti, ar kas 
ią žino malonės pianešti. (H)

John Žmitra
2 Jay st., Boston, Ma«s.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
pusbrolių Mikalauskų ir Slušakių, iš 
Vilkmergės nav., Kauno gub. Jų ir 
kiji savo pažįstamų meldžiu Užsi
šaukti.

Kazimieras Gaidamavičius (11) 
119 Convvay st., Montreal. Canada

Pajieškau pusbrolio Antano Veri- 
ko, iš Kavarcko parapijos, Vilkmer
gės pavieto. Kauno gub. Jo paties 
meidžiu atsišaukti, ar ka° žino malo
nės pranešti. (Iii

Joseph Ramaviofsky 
11!) Convay sL. Montreal. Canada

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, ne senesnės 25 
metų amžiaus, laisvu pažiūru, sutin
kančios imti civilišką šliubą. mylin 
■ios dorą šeimynišką gyvenimą. Aš 
esu 25 metų. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti savo paveikslą, atsaky
mą i platesnes žinias suteiksiu kiek
vienai. Paveikslus gražinsiu.J. K.. (11)
315 Kenmore Bld.. So. Akrcn, Ohio.

Pajieškau apsivedimui mergino?, 
nuo 18 iki 20 metų amžiaus, aš esu 
24 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą, platesnes 
žinias suteiksiu laišku.

S. Balinskas
Box 97, Standard, III.

F. J. L.

Pajieškojimai
Pajieškau švogerio Kazimiero 

Stankaus, iš Veliuonos parapijos, 
Kauno pav., prieš tris metus gyveno 
Wallingford, Conn., ant farmos. Jo 
>r kitų savo pažįstamų meldžiu atsi
šaukti. (12)

Juozas Matuzas.
r»ox 51, Mexico, Me.

Pajicškau brolių Petre ir Jono Ben- 
■iikių. iš Malkinių kaimo, Naujamies- 
io valsčiaus. Raseinių pavieto. Kauno 

gub. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar 
as juos žino malonės pranešti.

Mikas Bcndikis, (12)
Bo\ 16, Bcnbush, \V. Va.

Pajieškau brolių Stanislovo ir Mo
tiejaus Žibiko. Kazimiero Baranausko 
ir Jokūbo Vaitkevičiaus, 
gėrio Antano Miškenio. 
gyveno Raymont. Wash., 
laikų girdėjau

taipgi švo- 
Pirmiau jie 

dabartiniu 
buk gyveną Illinois 

•alstijoj. Malonėkit pranešt kas apie 
iuos ž'no arba jie patis lai atsišaukia, 
nes turiu labai svarbų reikalą. (13) 

S. Žibiką. 551 — 41 avė.. East.
So. Vaneouver. B. C., Canada.

Pajieškau Al'usės Žemakiukės, iš 
liunipiškėnu sodžiaus, Panemunio pa
rapijos. Zarasų pav.. Kauno gub. Tu
riu svarbų reikalų ir meldžiu jos pa
čios atsišaukti, ai kas žino molonės 
pranešti.

Anelė Sinskiulė-Rakickienė.
75 Concord st.. Lav rencc, Mass.

Sako,

Iš angliakasių gyvenimo.
žinome, kaip da nese- 

nei |>ats šalies prezidenJtas 
kreipėsi į angliakasius su 
prašymu, kad jie netingi
niautų, nešvęstų, bet steng
tųsi, kiek tik galima, skubin
tis kastis gilyn ir gilyn že
mėn, nešti daugiau ir dau
giau tų juodų deimantų pa
sauliui, be kurių gyvenimas 
iekasi negalimas. Bet štai 

dabar netik nieks neragina, 
kad dirbtų, bet ve, net ir no
rintiems dirbt pasakoma: 

| gali eit namon.” Kuone vi- 
isame kietos anglies rajone, 
ypač Schuylkill paviete, kiek 

Į žinoma, kasyklos sumažino 
St.ianglies produkciją.

WATERBURY. CONN. 
Prakalbos!

Rengia Lietuvių Progre
syvių Draugijų Sąryšis nc- 
dėlioj, 16 kovo-March, 1919, 
svetainėje, 103 Green SLįanglies produkciją. She- 
’radžia nuo 7 vai. vakare. Įnandoah, Mahanoy City, Ta- 

Kalbės P. Grigaitis, iš Chi-įmaqua, M t Carmel, Shamo- 
cago, III. Įžanga 15 c. ypa-Jkin, Gilberton, Girardvilie. 
ai. lNew Philadelphia, ir dalinai

Kiekvienas, kuris tik turit,MinersyiHes apielnkėse an- 
vaiandelę liuoso laiko, malo-giiakasiams leidžiama są- 
nėkit atsilankyti. jvartėje dirbti jau tik po 3

Kviečia Komitetas, dienas.

Aš Katarina Juškiutė pajieškau 
dėdės Karolio Bankausko, Kiedainių 
parapijos, Kauno gub., meldžiu jo pa
ties atsišaukti ai žinančių pranešti 
labai greitai, nes turiu svarbų reika
lą. <10)
Katarina (Juškiutė) Ramanauskienė.

7 Hubble Avė., Ansonia, Conn.

Pajieškau savo pusbrolių Jono ir An
tano Juškevičių, iš Tilviskiu mieste
lio, ir Jono, iš Paežerių. Vilkaviškio 
pav., visi Suvalkų gub. Kas apie 
juos žino malonėkit pranešti arba 
patįs lai atsišaukia šiuo adresu:

Katrė Kalakfluskąutė (10) 
879 Bank st, Waterbury, Conn.

Pajieškau savo moteres Malvinoj 
Pranckienės, kuri apleido mane 26 
,-a.u.sio išveždama 7 metų .sūnų ir se
ną motiną. Ji yra šviesių akių ir 
plaukų. Kas apie ją žino, meldžiu 
pranešti arba pačiai sugristi, o aš 
viską dovanosiu. Jeigu iki 1 balan
džio 1919 nesugrjžš, busiu priverstas 
divorso jieškoti. (10)

Kostantas Pranokus
719 Main st., Cambridge. Mass.

Pajieškau pusbrolių Juigio ir Vin
co Pocių, Papilės parapijos, Trikšių 
kaimo, ir Stanislovo Ukso, \ iekšnių 
parapijos. Ramuniškių kaimo, visi 
Kauno gub. Kas apie juos žino teik
sis man pranešti. (10)

J. Yukna.
62 Front st., Montello, Mass.

Pajieškau draugo Antano Miežio, 
iš Bendoraičių sodos. Lygumų parap., 
Šiaulių pav.. Kauno gub., gyveno 
Philadelphiioj. Jo paties atsišaukti 
ar kas jį žino meldžiu pranešti.

Franas Vanagas (10) 
Rd. 34, Box 93, Kenosba. Wis.

Pajieškau (riminių ir pažįstamų aš 
paeinu iš Vilniaus gub. Trakų pav. 
Užuvaščių parap. Meldžiu atsisaukt 

Anele Juodyčė (11)
63 Malden st., Malden, Mass.

savo

(11)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 28 inetų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, mylinčios gražų, sva
rų gyvenimą. Meldžiu atsišaukti, su 
pirmu laišku prisiunėiant savo pavei
kslą. (10)C. K. P.. ....

1215 Maple Avė., Los Angeles, Cal.

PRANEŠIMAI.
šiuomi atsišaukiu į brolius lietu

vius, darbininkus ir darbininkes, |va>- 
i<> e kolionijose, kurie ziorėtumėūkad 
iš pasakyčiau prakalbą, tai malonėkit 
usinešt su manim, o aš galėsiu pri

eit paskirtu laiku. Aš turiu dau? 
.vaišių dalykų iš vietos gyvenimo ir 
įauju žinių iš Rusijos.

Adresas: (7)
Wiliin:t>. Stankieuicz.

P. O. Box 101 VVakefield. Mass.

PARDAVIMAI.

Pajieškau Adolfo Micevičiaus, iš 
Leipunų kaimo, taipgi Juozo Šoliuno, 
iš Vilaikių kaimo. Leipunų valsčiaus. 
Suvalkų gub.. gyveno \Vatcrbury.Ct. 
Jų pačių meldžiu atsišaukti ar kas 
•uos žino malonės pranešti.

Povilas Yurkonis
1811 Peoria Rd.. Springficld. III.

Pajieškau Onos ir Konstancijos 
Tribulauska'čių. gyveno So. Bostone. 
)ų pačių meldžiu atsišaukti, ar kas 
jas žino malonės pranešti, nes turiu 
.varbv reikalą.

Franas Juzėnas
9102 Chauncy avė.. Chicago. Ui.

Pajieškau pusseserės Onos Rusec- 
iutes-Velivienės. gyveno Girardvilie, 

Jos pačios meidžiu atsišaukti ar 
žino malonės piancšti.

Jonas Bciauskas
1U»7 So. Markei st.. Nanticokc, Fa.

Pajieškau pusseserės

Pa.
kas

Pajieškau švogerio Juozapo Vaš- 
kaus. iš Pandėlio parapijos. Kauno 
gub., gyveno Bridgeport, Conn. Jo 
paties meldžiu atsišaukti ar kas žino 
■nalon-'s pranešti. ,

Antanas Baltrenas
Const l»iv. Base llospital, 

Camp Devens, Mass.

TI-

%

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 40 metų amžiaus, aš esu 
40 metų. Mergina, sutinkanti su ma
nim apsivesti, malonės atsišaukti. Aš 
esu farmerys ir mergina turi sutik
ti gyvent ant faunos.

A. Y. R. (10)
Rd. 2 Box 37. No. Judson, Ind.

Tik ka iš korių išleisto 5 svarų 
(veik pusė gorėiaus) tyro medaus Mė
sines parduodama po $1.85. Siunčia
me j visur per expresa ir per pectą.

Taipgi turime pardavimui visokio 
didumo famų. Gražaus musu kaimo 
ūkininkų draugija (amas parduoda 
be agentiško pasipelnijimo. Leidžia 
lietuvių kalboj ir laikrašti "Amerikos 
Ūkininkų." kurio kaina metams tik 
$1. Norėdami žinių apie larmas, įdė
kite krasos ženklelį j savo laiške, o 
gausite "Amerikos Ūkininkų ir list.i 
farmų. kurios šiuo laiku parsiduoda 
musų apielinkėj. Rašykit:

"AMERIKOS ŪKININKAS."
Box Hari, Mich.

Pajieškau pusseserės Marijonos Ba- 
caitukės, iš Gaurės parap.. Raseinių 
pav.. Kauno gub. Jos ir kitų 
pažįstamu meldžiu atsišaukti.

Mrs. France Augaitikė- 
Sabaliauskas.

RFI). N. 52. Box 31. Bridgeport, Ct.

Pajieškau brolio Zenono Termeno, 
iš Pakepstėnų sodos, Kuršėnų vals
čiaus, Šiaulių pav., Kauno 
paties atsišaukti ar kas jį 
lonės pranešti

W. Termen.
Box 260 Maundsville.)

pub. Jo 
žino ma- 

dO)

W Va.

APSIV ĖDIMAI.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 

meiginos. ne senesnes 28 metų, gei
stina. kad atsišauktu iš Chicagos ar 
iš artimos apielinkės dėl ypatiško su
sipažinimo. Aš esu 28 metų. Pla
tesnių žinių meldžiu kreiptis laišku.M D. (1!

24:15 So. Lcavitt st- Chicago, UI.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio, kuris myli apšvietą ir šva
rų gyvenimą. Platesnes žinias su
teiksiu per laišką. (10)

’ Sofija l^eonsitė
P. O. Box 92, Cliffside, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 21 metų amžiaus, aš esu 
26 melų. Meldžiu atsišaukti, su pir
mu laišku prisiunėiant savo paveiks
lą. (10)

Joseph Jačikas.
C. H. 40 Inf., Camp Sherman. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
nu« 20 iki 33 metų amžiaus, aš esu 
35 metų, 5 pėdų, Kroliu augščio, liu
teronas. merginai tikėjimiskų pažiu 
rų neskiriu. Meldžiu atsišaukti, su 
pirmu laišku prisiunėiant savo pa
veikslą. Platesnes žinias suteiksiu.

Jonas M. Kanapka.
925 So. Grcgory st. Rockford, III.

' Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 iki 35 metų am
žiaus. sutinkančios imti civilišką šliu- 
bą. Su pirmu laišku meldžiu prisiųs
ti savo paveikslą. Paveikslus ant 
pareikalavimo grąžinsiu. Vyrų pra
šau nerašinėti.

J. A. B. (10)
Box 364, Frankfort, HeighU, III.

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės, sutinkančios 
Lietuva. Platesnių žinių 
kreiptis laišku, atsakymą 
kiekvienai.

• W. Sorki*
Box 7.3, Chicago, 111.

merginos 
važiuoti į 

meldžiu 
duosiu 
(10)

PARSIDl ODA DIDŽIAUSIAS IR 
GERIAUSIAI IŠDIRBTAS BIZNIS, 
vedamas per 8 metus ir žinomas po 
vairiu WOOD YARD. FORNITURE 
MOVING and JOBBING BUSSI- 
NESS. prie to yra kalvė su visais rei
kalingais įrankiais ir mašinomis, dau
gybė malkų ir medžio, arklys, veži
mai, rogės, įvairių ūkiškų padargų ir 
pakinkų. gasolininiš inžinas malkų 
ojjaustymui ir skaldymui, 7 tonai 
šieno ir daug visokių kitų daiktų. 
Visą tą turtą savininkas parduoda 
negirdčtinai pigiai. Be to išduoda 
jardą su visomis triobomis varymui 
to biznio, jardo didumas 120 x 12>l 
pėdų, prie to 4 akrai pievos, galima 
laikyti du arklius, 4 karves, 4 kiaules 
:r 100 vištų. Viskas atsakančiai įtai- 
yta; pieva ir jardas vielų tvora ap

gerti. Randa nebrangi. Geistina, 
kad atsišauktu žmogus. mokantis 
kalvio darbą, čia galima dirbti ratus 
l>ei automobilius, vieta tarr. atsakanti, 
nes galima ditbti lauke ir pastogėj. 
Biznis viduje miesto, arti karu stoties. 
Pardavimo priežastis ta, kad savinin
kas keliasi ant farmų gyventi. Taigi, 
jei nusibodo dirbti po boso priežiūra 
fabrike, nepraleiskit progos Ypa- 
tiškai ar laišku kreipkitės pas savi
ninką:

K. VELAVlčIA. (12)
14-3 A mes St.. Montello, Mass.

PARSIDUODA PIGIAI visai mažai 
vartota KONCERTINA. 102 notoms, 
51 perlo guzikais, augšto tono, vi.^a 
perlais papuošta. Kam ^reikalinga 
tokia koncertina, malonėkit kreiptis 
vpatiškai arba laišku įdėdami už 3 
c. krasos ženklelį. (11)

JACOB LAPENAS. BARBER.
5 094 Washington St.. Norwood, Mass.

NEPRALEISKITE PkOGOS!
Parsiduoda dveji namai su krautu- 

,e. sodu, daržu ir vištininkais; mieste, 
•arpe dviejų linijų karų, arti gelež- 
kelio stoties. Grosernės biznis išdir
btas per 7 metus Kreipkitės prie:

J P- (II)
24 Broad St- Montello, Mass.

PARSIDUODA ŠTOKAS, 5 ruimų 
narnas ir šaute automobiliui padėti 
lartas palei kelia 35 pėdų platus ir 85 
pėdų ilgas. Gera vieta bizniu' ir da- 
bar toj vietoj vedamas geras biznis, 
Parsiduoda dėlto, kad likau našlys.

Kreipkitės šiuo adresu: (12)
Jonas Zurįick,

P. O. BOK 254. Great Neck, L. i„ N Y

PAGELBA SLENKANT 
PLAUKAMS.*

Kam tiktai slenka plaukai ar 
pleiskanų yra galvoje, atsišauki
te greitai pas mus, prisiunėiant 
už 3c. štampą atsakymui, o ap
turėsite greitą ir gerą pagelbę. 
CLASSK AL BARBĖK SHOP.

102 Millbury str„ (13)
WORCESTER. MASS.

NUSIPIRK N0ST1ES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu balt n. 
Toji mestis išima plėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir štampomis.

J. RIMKUS.
P. O. BOX .36. Ilolbrnvk. Mass.

PARMOS!
parsiduoda lietuvių koliunijoj, Michi- 
gano valstijoj- tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Karmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klauski
te per laišką. Įdedant markę už 3 c.

TONV ZABELA. (13)
P. O. Box L Lake Co, Peacock, Nica.
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TAIPGI 15 VALO M IR IšPROSINAM
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 

Darbu geru ir užtikrintas. Kales 
prieinama.

Tikru Ju< brolis Betėvis

Ant Januška
222 W. BROADWAY, 
80. BOSTON, MASS.

Telefonu: So. Boston—Utis

nacionalisti-
savo papėdės, visur 

save tautinin- 
Ne mano tame 
kad taip vėlai

mane išgelbėjo 
čių ligų t Salutaras 

; per praeitus 4 metus--------... ■
Aš kentėjau nuo nevirinimc 

pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda- * « if *     . 1 - —j. ar|,
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl save 
sveikatos. Eet kada aš pradėjau rei 
kalauti Salutaras Bittens ir Salų ta 
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Kittcria. Kaina $1.25. 
Galima pauti geresnėse aptiekose, u 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žalės nuo visokių blogom*.

J. BALTRŪNAS, Prof. 
1707 S. Halsted SU Tel. Canal 6417.

Chicago. HE
•tta apgarsinimo turėtų jbrekaltyi 

kiainnonaa, ištirpt ir pasilikt
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Mes užtikrinam, kad Jus auėėdyait pinigų jį 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi £ 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri- % 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų X 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žino- -ft 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER-
KOTUS PASIUVAMI PIGIAI IR GERA L 3> 

n 
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H 
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VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
>>«

Tuk$tanči» Meni 
praleidžWfea teatrams ir įvairios 
rūšies koncertams. Ir Kam leisti 
pinigus, kuomet galima namuose 
girdėti geriausių daininku dainavi
mus ir gražiausias muzikos melr>- 
dijas pastačius musų triubini ar 
betfmbinį fonografą, kurį guįi* 
nusipirkt, išmokant po

$1.00 MĖNESIUI.
Priedo gaunate 36 dainas bei 

mužiko* šmotelius dykai. Kiekvie
na masina gvarantuoia. Rašvk 
mums ir gausi dykai iliustruotą 
katalogą

Eiįlt SraptaphoM Co.
104 EAST TS-th STREET

Dept 14 New York, N. Y.

I

DATnmifA ID KfDITVIfA' rimtųjų” socialistų, kokių 
rvLLlunA Ui Anll IAA tik tamista ir tamistos vien

minčiai norėtų, čia nas mus 
nėra; yra tik socialistai, ku
rie vieni kitiems teroro nes
kelbia, bet draugiškai vei
kia, kovoja su darbo žmonių 
mulkintojais ir išnaudoto
jais ir eina prie vieno ir to 
paties tikslo - darbo žmonių 
išliuosavimo, kas jums kon-į 
servatyvams yra taip baisuj 

Kas link "boltojo teroro," 
tai p-s Virbicke, jeigu neat
meni, nors pats sekretoria
vai tuomet, tai paprašyk L. 
M. D. sekretoriaus, kad tau 
atverstų protokolų knygų 
lapus ir parodytų, kiek su-, 
simkimų buvo neužbaigtai 
vien dėl to, kad susidedantis 
iš tautininkų LMD. komite
tas negalėdavo savo užma
nymų pervaryti; jei neat
meni, tai pasiklausk LMD. 
narių, kiek kartų jus, tauti
ninkai, grasinote policija 
Upirs. kurie taurininkams 
nepritardavo. Atmeni gerai, 
kiek slaptų susirinkimų ta
sai LMD. tautininkiškas ko
mitetas atlaikė, kaip laužy
davo sau gaivas, kad sura-’Lrf„ _________ _ r_____
dus_ būdą socialistams nu- išrišus, kitokio išėjimo nėra, 

kaiP stengėsi nepilie- kaip leisti lemtinei nulemti, 
čius iš LMD. išvaryti, kaip katram ta garbė priklauso, 
tasai komitetas net rusams: Meta burkes. Burkė puola 
atžagareiviams LMD. salę naudai kriaučiaus. 
parsamdydavo, o lietuviams i Kriaučius ištiesia stuki 
socialistams jos neduodavo.! baltos materijos ant stalo — 
Kaip visus tuos darbus pa-i tik ne kirpimui, ne, ne! Tai 
vadinti, jei ne baltuoju te-/3:'3'*i:~ 1----------- ;----- T—
roru?

Prieš šitokį buvusio LMD. 
komiteto elgimąsi turėjo 
stoti kiekvienas bent kiek 
protaujants darbininkas. 
Štai delko tas komitetas šį
met likosi draugijos narių' 
balsais pavarytas nuo vairo 
ir pastatyti valdvbon atsa
kantis žmonės. Vadinasi, 
meluoji pasakodamas, kad 
draugijos nuo 5-th avenue 
vare agitaciją, kad Virbic
kas nebūtų sekantiems me
lams išrinktas LMD. sekre
torium. Jeigu tamista pri- 
rodysi, kad bent viena iš 4 
nuo 5-th avenue draugijų 
yra nutarusi varyti agitaci
ją prieš Virbicką ar ką kitą, 
ai gauni mano skiriamų 20 

dolerių. Jei neprirodysi, tai 
pasilik melagium.

Tolesniąi tamista rašai, 
kad Kooperacijos susirinki
me bolševikuojantis kėlė 
šturmą prieš koop. krautu
vės gaspadorių: turiu užk
lausti kaip visa tai žinai, jei
gu pats tame susirinkime 
nebuvai ? Pagalios, jeigu 
tamista esi kooperacijos na
rys ir žinai, kad už tą gra- &*-**-, - ------;—
žų kooperacijos išsivystymą tvarė ožkom šieno piauti. 
visai ne gaspadoriui priguli 
dėka, o D. Lekavičiui, kuris 
tamstos akyse yra "bolševi
ką-,” karštagalvis ir kitkas, 
tai tamistos pasakojimas 
apie šturmavhr?. kooperac. 
krautuvės gaspadoriaus yra 
niekas kitas, kaip tik noras 
išniekinti socialistus, kurie 
Įr čionai prižiūri tvarką. To 
tamistos ginamo gaspado- 
riatis visas nuopelnas tame, 
kad vieną dieną jis pasakė 
krautuvės darbininkams ei
nąs "deportuoti bolševikus" 
ir deportavęs smuklėn savo 
protą. Tai ve kodėl tasai 
gaspadorius p-nui Virbickui 
taip geras. -

Tiek pat tiesos ir sąmones 
yra ir p-o Virbicko pasako
jime, kad LMI). organas nė
ra renkamas. Jeigu tamis
ta nemeluoji, tai susirinki
me turbut miegojai ir ne
matei, kad visi rankų pakė
limu balsavo už "Keleivį,” 
o tik 8 už tautininkų perša
mą "Dirvą”! Akyvaizdoje 
šito fakto, Virbickas nesi
gėdi pasakoti ir nevykusius 
išvadžiojimus daryti, kad 
savo žioplą melą pridengus. 
Turiu pastebėti, kad tie Vir
bicko niekimami bolševikai 
visi balsavo už nebolševi- 
kišką "Keleivį,” o tautinin
kai už "Dirvą"! Tasai j’ų 
skaitlius taipgi parodo, kaip 
jie čia nesmunka.

čia augęs.

PITTSBURGH, PA.
”Keleivio” num. 7, š. m., 

ponas Virbickas bando kri
tikuoti mano koresponden
ciją, tilpusią "Keleivio” nu
meryje 3, š. m.,

Aš neatkreipčiau atydost 
jeigu Virbickas prisilaiky
tų teisybės ;bet kad visas ra
šinys yra pilnas iškraipymo 
faktų ir šmeižimo tų žmo
nių, kurie nešoka pagal jų 
pučiamą dūdą, tad verčia
mas esu paaiškinti, kaip iš- 
tikrųjų yra.

Pirmiausia, Virbicke, tu
rėjai užginčyti faktus, kad 
aš rašiau neteisybę, o pas
kui savo tautišką psalmą 
giedoti, bet tamsta to nepa
darei. Sakai, kad nemanai 
išparodinėti "Čia augusio” 
prieštaravimus. Aišku, kad 
to padaryti negalėjai, tai 
kam da eikvoti brangų laiką 
ir užimti laikraštyje bran
gią vietą ? Ar kad pasirod
žius svietui, kad ir tamsta 
ant svieto da gyveni?

Kad tautininkai čionai vi
sai susmuko, tai jau veltui 
tamsta mėgini faktą užgin
čyti, nes nežiūrint ir tams
tos pasakojimu visgi faktas 
faktu pasilieka ir nors iš 
piktumo plyštum, o visgi 
kitaip nebus.

Tamsta, p. Virbicke, esate 
vienas iš žymiausių vietos 
tautininkų šulų, taip buvo 
garsinta "Dirvoj” ir ”Lietu- 
voj” ir ten tamstos rašytuo
se straipsniuose tiek daug 
buvo girtasi, tiek afišuota- 
si! "Lietuvoj” net ir "tuzu” 
save pavadinai. Nenoriu 
priminti tamstai, kame ta
sai "tūzas” dabar, pats ži
nai, kad net ir svetainės du
rų sargo garbės, (kuria no
rėjai pasigirti),— irgi nete
kai. Tai jeigu tautininkų 
"tūzas” tiek be verties liko, 
tai ką jau sakyti apie ditkus, 
džekučius bei devynakes?

Giriesi tamista Birutės 
choru, o LMD. 9 vasario už
draudė tam chorui dangsty
tis LMD. vardu. Vadinasi, 
tautininkai nesmunka , gy
vuoja ir jų galybė auga, ar 
taip?

Giriesi, kad surinkote ne
mažą sumą pinigų Nepri- 
gulmvbės Fondan. Aš to 
nėužginčijau ir neužginčiju. 
Tiesa, tai didžiausias jūsų 
nuveikimas, o Lietuvai iš jo 
tiek naudos, kiek iš Gabrio 
biuro.

Tamista tiesiog sapnuoji, 
kada šneki, kad pirma čia 
tautininkai padėdavo socia
listams, kitaip visgi butum 
nors pasigirdamas pasakęs, 
ką tokio jie (tautininkai) 
socialistams nuveikti padė
jo.

Bereikalo pyksti, kad pa
sakiau, jog tautininkai tik 
nuo praeitos vasaros čia at
sirado. Žinau, kad jus bu
vote ir pirma, tik nežinojo
te, kuo esate — vanagas, ar 
gegute. * Tik po Šliupo pra
kalbų jus atsistojote ant 
buržuaziškai 
nės 
skelbdami 
kais, 
kaltė, 
susipratote, jog skaityt sa
ve darbininkais jums jau 
gėda.

Kad Sandaros kuopa iš 5 
narių gyvavo, tai tik jus ir 
težinote, nes ją turbut po 
duonkubiliu užvožę laikėte. 
Džiaugiesi, kad 3 nauji na
riai prisirašė, bet nepasakai, 
kiek išbraukėte, o likusieji 5 
nariai, kad ir yra, tai kiek
vienas Į savo pusę traukia 
palcol galutinai išsiskirstys. 
Pagalios te sau gyvoja, tik 
tokiu gyvavimu nėra kas 
girties.

Geriau tamista nekalbė
tum apie "rimtus” ar "ne
rimtus" socialistus, nes nei 
apie vienus, nei apie kitus 
nieko nežinai. Jokių ”extra 
bolševikų,” nei jokių extra

rieji draugai veikia. O kaip
gi!

Kada nėra kas veikti, jie 
suranda, sugalvoja sau vei
kimui dirvą.

Neužtenka darbininkų 
spėkų skaldymo, palšosios 
nuo raudonosios minios 
skirstymo, reikia pačioj 
kuopoj tą skirstvma pradė
ti.

Kaip? Parašyt 133 kuo
pai skundą ant "negeistinų" 
narių.

Tam darbui atlikti sėdasi 
prie stalo du galvočiai, "ga
biausi literatai" (jie dieno
mis paprasti kapitalo ver
gai, vakarais didžiausi revo- 
liucionieriai-bolševikai).

Susėda prie stalo. Po il
gų galvojimų ir proto jiegų 
Įtempimo, nutaria rašyt 
skundą.

Katras gi turi rašyt?
Abudu "gabus literatai" 

— vienas ir antras nori ra
šyti. Kad svarbią problemą

didelis lapas popieros. Ima 
ne žirkles, bet auksinę plun
ksną rankon ir Įgulęs brai
žo net plunksna šniokščia 
sutartinai su nosies kVepa- 
virno šniokštimu.

Parašęs visą rašto eilę, ro
do diktatoriui.

—Raštas prastas — pašte-, 
bi diktatorius — žodžiai su
painioti, redaktorius neper- 
skaitys.

—Brolau — atkerta rašti-

—’uzreiškTa pirmininkas. — 
____ r apie moterį.

Vienas iš susirinkimo už
klausia: , .

—Kas "pruvina. įto. m 

Aš noriu balso tame klausi- 
H1C.

Ir nori ką tokio papasa
koti, bet pirmininkas sulai
ko ir užreiškia :

—Dabar visiems aišku ir 
balso nėra, tik balsavimas. 
Ura, kas už išmetimą, pa
kelkit rankas.

—Dac-rait — pasako pir
mininko pagelbininkas^ Da
bar prie balsavimo. n.e.kit 
rankas.

Iškelia. Skaito, 
šimts!

—Kas prieš?
Iškelia. Skaito.
—Dalykas užbaigtas, 

braukta.
Pasiaiškinimas.

Septyni!
Iš-

—Kaip vėlai apskųstoji 
parvažiavo iš muvin-pikčių ? 
Ar ištikrujų ant tavęs mu
rai gruva?

—Nei viena plyta nenu
krito!—atsako klausiamoji.

—Aš Įnešu, kad skundas 
atmesti.

Pirmininkas staiga pašo
ka.

—Aš nežinau, draugai, 
man širdis dreba.— ai min 
— kinkos virpa, kad jus lai
kote tokius narius kuopoj, 
kada ant jų murai verčiami. 
Taip būti negali!

Viskas palieka be pasek
mių.

Seka antras aktas.
Skundžiamojo vyro pati 

liudija:
—Mano vyras pamainė 

pavardę, išvažiavo ant ”by 
eių,” automobiliuje su kita 
moteria sėdėjo... 
aš nežinau, 

j Visi UŽ S:

gimdytojai, 
SKAITYKITE 

llaip tėvas išmoko sumažinti 
čeverykų išlaidas.

..Mano sūnūs labai daug čevery- 
Jl nuplėšia, užlaikyti jį atsakan
ti apautu man labai daug kaš
tuoja — taip rašo p-nas j. Alli- 
sou Alkn iš Amity. Arkansat.

„Nuo laiko, kuomet jam pradė
jau pirkinėti su Neolin padais če- 
r)kus paaiškėjo, kad jo apavimas 
atsieina tik trečią pirmesnių išlaidų 
dalj.”

1 ai todėl, joge: Neolin padai yra 
tvirti, pastovus ir labai ilgai nešio
jas. Išlaidos sumažėja, kad nerei
kalauji pirkinėti tiek daug naujų 
ceverykų. Čevervkai Neolin 
padais gaunama beveik kiek
vienoje geresnėje krautuvėje 
įvairiuose skoniuose-stiliuose visos 
šeimynos nariams. Neolin pa
dus taip-gi galima gauti visur. 
Jie pagaminti mokslišku budu, taip 
kad butų smagus, nepermirkstanti 
ir ilgai tverianti. Juos pagamina 
Goodyear 1 irę & Rubber Bendro
vė iš Akron, OJiio, jie taip.pat iš- 
dirbinėja ir kojasparniniųs užkul
nius, gvarantuojamus ilgesnį išlai
kymą negu visoki kiti užkulniai.

neolmSoles

I

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE

So. Bostone.
Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk 

kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymų kiekvieno laikrodžio 
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite, 
kad męs parduodame visk? daug pigiau :r už viską gvarantuojame.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainą. 
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit k rasos ženklelį at
sakymui.

P. VALUKONIS,
255 Broadwav, So. Boston, Mass.

įdomi Knyga
Šiomis dienomis išėjo iš 

spaudos knyga vardu:
KOKIUS DIEVUS ŽMO

NĖS GARBINO SENO
VĖJ.

Panašaus veikalo iki šiol 
da nebuvo nei lietuvių, nei 
kitose kalbose. Jo parašy- 
nui padėta daug laiko ir 

’.riuso. Surinkimui reika
lingų faktų perkratyta di- 
ižiausi knygynai ir perskai- 
:yta daugybė Įvairių kalbų 
knygų. Ir surinkta medega 
aip aiškiai sutvarkyta, taip 

lengva ir gyva kalba viskasj ’ *■* ** o<7 ’ —   

. ™ u. skundą. Nutarta.' aprašyta, kad pradėjęs skai- 
. _ £>iviau_ atnei u* rasų- Inešta ir nutarta susirinki-j tytb nepabaigęs
ninkas kriaučius. — Reakci- irias uždaryti.

>• .v. v • • • \nrwAAnnja siaučia, kareiviai grįžta, 
na, ir kur tau čia negerai ... 
Tai rašyk pats!

—Dac-rait, ai min, aš ra- 
' šysiu.-

" Rašo*
”Skundas LSS. 133 kp. 

"Draugai ir Draugės!
”Aš žinau — no, ai min,— 

aš numanau, kad jums,drau
gai ir draugės, nusibodo 
klausytis — ai min — tų na
rių nemalonumo, kokius ant 

i jų murus grauna, ir kaip 
matote, jie yra kalti ir aš 

i reikalauju, kad tie nariai 
įbutų išbraukti.

’T) Draugė — ai min 
narė, kuri Įsimylėjo burdin- 
gierių, o vyro nekenčia ir iš-

”2) Tasai burdingierius, 
būdamas krajuje ženotas, 
paviliojo vyrui pačią ir nori 
užvaldyti ją.

”3) Draugė—na, ai min— 
narė, moteris gyveno pas i- 
talus ant burdo ir vėlai par
važiavo iš ”muvin-pikčių," 
ant kurios žmonės mums 
grauna.

”4) Vyras, kurio vardo 
nepamenu—ai min, dac-rait 
— kuopos nario švogeris, 
permainė savo vardą ir su 
pačia nesutinka.

"Dabar, draugai ir drau
gės, suprantate, kad tie na
riai negali būti musų kuo
poj, jie yra prasižengę.’’

Skundas gatavas — už- 
reiškia po sunkąus darbo li
teratas. Perskaityta, užgir- 
ta, pasirašyta.

Paduoda susirinkimui. 
Perskaito.

Vienas kelia ranką, prašo 
balso ir sako:

—Skundas nepamatuotas. 
Apkaltinimas neparemtas 
jokiais prirodymais. Kalti
namos ypatos nejvardintos, 
kaip galime žinot, kas čia 
skundžiama. Įnešu skundą 
atmest.

—Aš Įnešu, kad pašaukti, 
gal kas atsilieps.

Šaukia:
—Ąr čia randasi 133 kuo

pos nario - draugo švogeris?
Niekas neatsiliepia.
—Tas palikta ant toliaus

j Knyga turi arti 300 pusla
pių ir joje aprašyta apie 
150 Įvairiu dievu. Kaina jos 
$1.00, o gražiais apdarais — _____ ”Redakcijos Atsakymai. .$l^GaunamaJKeleivyj.

jusi. Aš, Alena Kostovska,
atsišaukimo nedėjome, neši fa faj publikai altySB 
jis parašytas tokioj dvasioj,; ” r __1

WTlt-

J V J • M ' |

kad ji reikia versti anglų1 
kalbon ir paduoti pačtaii 
vertimą, o mes ir be to jau 
perdaug tais vertimais e- 
sam užimti.

P. Kvalkauskui. — Apie 
taksų mokėjimus mes skel- 

: biame valdžios paaiškini- 
_ 1 mus, aiškinti nuo savęs dau- 

įgiau mes negalime, lyginai 
į nežinome, ką valdžia darys 
su tais, kurie neturi iš ko 
taksų užsimokėti, 
dangi apie tai jau tilpo per
eitam "Keleivio” numeryje,' k?™- 
tai jūsų korespondencijoS vau°valgyti'ir suvalgytas maistas su 
nededame.

LMPS. II Rajonui. — Pri
siųsto mums kątik dabar, 
LMPS. II Rajono III-čiosĮ 
konferencijos protokolo! 
"Kelei vin" nedėsime, nes' 
kaipo informacija musų ■ 
skaitytojams jau labai pase-; 
nes dalykas. Grąžiname.

K. Z. G. — Ačiū už para
šymą, bet, dėdami kito mu
sų koresjymdento praneši
mą, jūsų to paties turinio; 
korespondencijos šiuo svkiui 
negalime sunaudoti.

STEBĖTINAS BUDAS GABI PIGIAI ČEVERYKUS
Nemokėk už savo čeverykus pini

gus iškalno, prisiy.sk mums tik savo 
varną ir adresą, o gausi musu išdir- 
bystĄs čeverykus. Mes Ui p esame i- 
'•itikine kaslink vertės musų prekių, 
kad norime, idant jus matytumėte ir 
; lusprestemet patįs — pjĮnai įsitikin
sit*. kau kojai patogumas ir ekono
mija yra perkant i J musu avalus.

Stiprus ir st>įniki čevervkai. 
Sjuntima* apmokamas.
Daromi gražios išvaizdos ir dėl 

patogumo avėjimui, galite gaut kokftj 
tik norite, dailius darbinius, fainią 
darbut bei nuolatiniam vaikščiojimui. 
Daromi iš storos geltonos skuros, siu
tais ir kaltais padais, auleliupąe Ųer 
/.uvelis prisiūtas taip, kad gąlima ir 
po vandeni braidžiot neprisemiant vi
dun. Musų kaina $3.85. Mstebėa* jas.

Didžiasatas Pasiūlymas.
Parašyk kokios mieros čeverykus nešioji, kokios spabros - juodus ar 

geltonus, įdėk 25c. ir pasiusk mnmZo gavęs cevepktis, užmokėsi ««<». Jei 
nepatiktų, gražink, mes pinigus «ąžinsrm. Jei patiks, v «avo
draugams.

Bl’RNS, MEAD & CO, DepL 27« CHICAGO, ILL.

J«t patiks, pasakjHk^«m>

ŠALIN SKAUSMAS!
> •' •

Budauia* sveika, darbe rasi suiasrutną, 
nepaisant kaip sunkas tas darbas batij-

Kiekvieno priederme yra'saugot save nuo ligų. Turint šalti ir neb-mdant 
ji pms>Iin|^ęali i**ivy<tyx i pavojingą lig:*. Nlehkiau*ts 
gali vviiaus būti labai pavojingu^ jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

P AIN - EiPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kjh-kvieno ua- 
rauose. Išgydymui šalęio krutinėję, stuisnin ir
r->je, ramatiznią ir neuralgiją, Trtminai sakant visokiu* '.kanti
nius raniuvnyse ar sąnariuose t*afn-Expeiler ira g riaus*^.
Neapsigauk pirkdama* pigius vaistu* didele 
Reikalauk geriausiu. Knoiuet pirksi Pain-Espede-r, i*er>i. 
t krinkn'r yra IK aRA. vaiUiažeuklia ant l>akxjuU> VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 <-entai ir G5 rentai už 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog fa la.lx)rat«-rijos.

F. AD. RICHTER & CO.
74—80 tVasfelngtun St.,.-

New Y«rk.

KARE IR LIGOS!
KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Karė padaro žmogų, o ypač tą, kūno vai
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos 

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 
rupinuaiu, o tas trukdo reguliariškam 

y t>l gi ui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktų 

p^hrangimo, delko paprastai žmones 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Tr e j aukos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite pri8iųsdami pinigus pačto ženk

leliais, šiuo adresu:

Siutus, Overkotus | 
ir kitokius Rubus | 
DUOKIT PASIŪT MUMS. į

prisiy.sk


KBEglVIB-

Laiškai iš Lietuvos 'Jokūbo Kiauleno ir Kazimiro A- 
i viženio.

* . , .......... 196. Kievai Vincui nuo Povi-
zemiaus paduoti laiškai atėjo io KiPVn 

tiems amenkieciams, kurie jieš-i 
kojo savo giminiu Lietuvoje. 
Reikalaudami tų laiškų, įdėkite 
už 3 c. štampą ir adaresuokite 
taip: Adv. F. J. Bagočius. 253 
Broadway, So. Boston, Mass.

nup

apie

Ka-151. Janušaiėiui Juozui nuo
Juozo ir Stanislovo Barauskų.

152. Januškienei Elžbietai 
nuo Dominikp Urbono.

153. Januškiui Petrui nuo
Antano Mačio, Vinco ir Antano 
Plonių, Onos Uksas ir Antano 
Lemeno.

154. Jasaičiui Kastantui nuo 
Jurgio Jasaičio.

155. Jašinskui Jurgiui nuo 
Daratos Jašinskas ir Jokūbo ir 
Daratos Sadauskų.

156. Jasinskui P. nuo Onos Ja-.
sinskas.

157. Jarušaičiui Petrui nuo A-į 
lexandro Suipio ir apie Barborą 
Jarušaitis ir Juozą Rimkų.

158. Jazelskiui A nuo Domi-
niko -Jazelskio.

159. Jakubeniui Mateušui.nuo
Elžbietos Jakuoenis.

160. Jerumbovskiui Antanui j
nuo Kleofos Rubienės ir 
Jerumbovskio.

161. Jodko Juozui nuo
ninos Jodko.

162: Joniškiui
Joniškio.

163. Jakubėnui
Frano Jakubėno.

164. Jokubėnui
Jono Jokubėno ir
Nindriunas ir Joną Markus.

165. Jokuboniui Dorotai nuo kas ir Adomo Kaspariškio. 
Kotrinos Stružas.

166. Jokuboniui
apie Mariją Jokubonis.

167. Jonauskiui Franui
Igno Jezdauskio, Barboros Na- 
vinskienės, Jono Zamelio ir Ko- Juozo Kairio, 
stanto Rudniškio.

168. Joneikis Barborai 
Agnieškos Joneikis.

169. Jonkunui Jonui nuo
rionos Jonkuns.

170. Jovarauskui Jonui
Silvestro Raučkos, Marcelės Jo- Kazimiero Pauliukonio ir Jono 
varauckiutės, Simono Vadeikio Kriaučiūno.
ir Simono Kuklio.

171. Jozefaliui Vincui nuo Ka- nuo Mikolo Karšo,
zimiero Jozefalio. | 223. Krikščionaičiui Jonui

172. Jukna Helenai nuo Anna Juozo Krikščionaičio.
Murauskis ir Helena Jukna. I 224. Kripaičiui Povilui

173. Juozupaičiui Stanislovui Partulos Kripaičio. 
nuo Helena Juozupaitis.

174. Jurenis Jadviga nuo Jono
Vagio.

175. Jurevičiui Izidoriui nuo Rožės Kucevič.
Izidoro Jurevičiaus.

176. Jurkevičiui Stanislavui 
nuo Stefanijos Borauskienė ir 
Jono Jurkevičiaus.

177. Kairaičiui Jonui
Plokščiu arba Pikščių šeimynos 
ir nuo Simono Kairaičio.

178. Kalakauskui Juozui 
Antano Zeikio.

179. Kalniečiui K. J. nuo 
zimiro ir Elžbietos 
Petronėlės Putrinskis ir Elžbie
tos Kerzulienė.

180. Karaliui
nuo Baltramiejaus Karalius ir Kumatis.
Petro Barakausko.

181. Karlioniui Elžbietai 
Marijos Palonis.

182. Karsokui Andriejui 
Juozo Kareckio.

183. Kaselioniui Jurgiui 
Viktoria, Igno ir Uršulės Kaše-, 
lionis.

184. Kasiuloniui Teofiliai nuo
Jono Kasiulionio.

185. Kaspar Annai nuo Petro- • --------------------------------------
nelė Kasputis. i fija Kušleikis.

186. Katkauskui Antanui nuo 240. Kušleikienei A. nuo Ve- 
Jono Katkausko, Jono Pikčinsko ronikos Valantis.
ir Jono Gečo. j 241. Kutrai Petrui nuo Jurgio

187. Kauliunui Liudvikui nuo Kutra.
Antonios Kauliunas. i 242. Kvederavičiui Krisiu!

188. Kavaliauskui Telesforui nuo Jono Kvederavičiaus.
nuo Jurgio Kavaliausko. | 243. Kvetkauskui Jonui

189. Kavoliui Kostantui nuo Uršulės Kvietkauskas.
Juozo Kavolio. j 244. Labeikai A. B. nuo

190. Keburiu Felixui nuo Ka- leslovo Labeikos.
zimir Steponavičiaus. ! 245. (žibiniui V. nuo Viktoria

191. Kaiziunui Kazimirui nuo I^ibinis.
Annos Vilkas ir Annos Keisiu-' 246. Irimai Kazimirui nuo 
nas. ' Antano Endricko, Antoninos

192. Kaizunui Marijai nuo Ju- I>aima ir Maria Strazdauskas.
lionos Kameklis. I 247. Lapieniui Povilui

193. Kapalui Antanui nuo Ka- Salomės Lapienės.
zimiro Kairiuno. | 248. Latvienui Steponui

194. Kesiliui P. P. nuo Frano Stepono Latvieno.
Kesiliaus. I 249. Latviui Jonui nuo Jono ir

195. Kiaulenui Albertui nuo Stanislovo Latvio. I

L. nuo

nuo

f
250. Lawreckis Antaninai nuo 
Jono Lawreckio.
251. Lędzinskiui Stanislovui

nuo Kazimiero Mačio ir Frano 
Ledzinskio. ;

252. Lemešiui Alexui nuo Fra
no Kemešio ir Augustino Danį 
levičiaus.

2q3. Lenkaičiui Jonui nuo Juo
zo Lenkaičio.

<254. Lenksis Barborai nuo Le
ono Višniausko, Igno Budrio ir 
Julionos Lesutis.

255. Lepenytei Magdalenai 
nuo Antano Lepeno.

1j

APSISAUGOKITE NUO I NESIŲSK PINIGUS
I6KALNO.

STEBĖTINAS LAIKRODĖLIS, 
TIKINTIS S RODYKLES.

P \TARMeS merginoms
APIE LYTIES DALYKUS.
Parašyta žinomos lytiškų daly

kų aiškintojos ponios M. H. SAN- 
GER Ta knyga reika.inga vi
siems: merginoms, moterims ir 
vyrams. Joje aprašoma lytiškų 
organų išsivystymas, jų veikme ir 
svarba visame moteries .1 vjro 
gyvenime; apsivaisinimas; vai
siaus augimas; nėštumo bygiena. 
Taipgi aDrašoma lytiškos ligos, sa- 
vižagystė ir daug kitų jdomių da- 

kKnyga turi 120 pusi, ir papuoš
ta paveikslais, .kurie palengvina 
aprašomus dalykus supraski.

Kaina tik 50 centų.
štampomis meloziam nes*ųst, 

nes nepriimam.
MRS. F. STROPUS.

8 Loring str_ So. Boston, Mass.

INFLUENZIJOS.

Jau ir vėl girdisi naujų 
susirgimų ta baisiaja epide
mija. Todėl patartina kiek
vienam apsisaugoti nuo tos 
ligos pirmiau negu ji apsi
reiškia. Nelaukit pakol ap- 
sirgsite, bet paimkite vartot 
tuojaus Plotkeles dėl apsi
saugojimo. Prekiuoja $5.00.

Taipgi turime visokių vais
tų, kokie tik vartojami pa
saulyje. Klausdami 
siųskite krasos ženkleli 
sakymui.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Provizorius,

226 Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

Rodo Valandas

Rodo M i nu tas
Rodo Sekundas
Rodo

5<—1ft Rodo

Sąvaitės dienas

Mėnesio dienas

mėnesių vardus 
mėnulio atmainas.

Tai labai stebėtina. Kas tik turi 
šita laikrodėlį, nereikalauja turėt „ ,

kalendoriaus. Gana žvilgtert laikrodįĮaikrodzra jus gante nustebint 
in, kad žinoti valandą, minutę, sekun-! -I? .lukštai labai gražų
da, kokia sąvaitės diena, kokia mene į1® saizo. Teisingai rodo laika ir gv- 
šio diena ir kokia mėnulio kvadra. Ir2ntu0tas. 20 metų. Jis vertas 

mažiausiai $16.00, bet per trumpą lai
I ką mes parduosime tik už $8.75, 
i sykiu duosime kompasą, rodanti ry- 
; tus, vakarus, šiaurius ir pietus, dai- 
' lų auksuotą retežėlį ir kišeninį peiliu- 
i ką vertės $1.50. Nereikalaujame pi- 
I nigų iškalno, lik iškirpk ir prisiųsk 
' čia tilpstanti kuponą, o $8.75 užmokė- 
si atsiėmęs. Jei nebūtum patenkin
tas, grąžink mums daiktus, o mes pi
nigus sugrąžinsime. Jus nieką ne- 
rizikuojat, bet mes tikime, kad jus 

"busite užganėdinti ir pasakysite savo 
draugams apie tą stebėtiną laikrodė
li. Štai delko mes taip pigiai par
duodame. Rašyk tuojau.

Į UNION WATCH CO„ Dept. 707,
; 1016 Milwaukęe Avė.,
* Chicago, III.

Rodo
Rodo

197. Kimtis Vincui nuo Teklės i 
Nimtis.

198. Kinčinui Kazimirui 
Frano Kinčino.

199. Kirbeliui Kazimirui 
Kirbelia.

200. Kireliui Petrui nuo 
zimiro Baukio.

20. Kiršliui Stanislovui
Juozo Kiršlio ir Juozo Kiršlio.

202. Kisieliui Juozui nuo Ami- 
lia ir Petronėlė Kisieliaus.

203. Kiseliauskui Jonui nuo 
Marcela Kiseliauskas.

204. Klasauskui Stanislovui 
nuo Rozalios Klasauskas.

205. Klastauskui Felixui nuo 
Frano Klastausko.

206. Klemonskiui Kazimierui 
nuo Apolonijos Klemonskis,Vin
cento Jurkus ir Antano Ruškus.

207. Klibui Jonui nuo Jono ir 
Onos Klibas.

208. Klikunui Stepui nuo E- 
vos Karalienės ir Mikolo Kliku- 
nc.

209. Klimašauskiui Valerijo
nui nuo Grasildos Klimaševski.

210. Klingai Dominikui nuo 
Petro Petro Marcinionio.

211. Kliviui Jonui nuo Onos 
Klivas ir Mikolo šilaikio.

. 212. Karmauskui Kazimiprui
'apie Juozą ir Jokūbą Jakubeną. 

213. Konstautis Alexandrui 
nuo nuo Frano Kačinsko.

| 214. Konutis Jonui nuo Marta
nuo ir Petro Konutis.

Marę 215. Krasnauskui Jonui nuo 
■Jono Srade, Kotrina Krasnaus-

Anta-

Juozo

Vincui

Jokūbui 
apie

Į 216. Krasnoskiui Beniui 
Stanislovui Petro Krasnoskio.

Į 217. Kraujaliui Zigmui 
nuo Zigmo Kraujalio.

218. Kreiviui Kazimierui

Į 219. Kriaučiunui Franui

*

LIETUVIŠKAS | 
IŠRADĖJAS, f

I
pri- 
at-

(

t
< 

(j

(

(
!
(

(

( 
I

nuo

nuo

nuo

nuo 
nuo Helenos ir Magdalenos Kriau- 

; čiunas.
Ma- 220. Kriaučiunui Jonui nuo O- 

nos Kriaučiūnas.
nuo 221. Kriaučiunui Jurgiui nuo

222. Krikščeliunui Staniui

225. Krukoniui Kostantui 
Tarno Krukonio.
226. Kucevičiui Kajetonui

nuo

Tokiu vardu išleidome naują 
knygutę dėl išradėjų, joj yra 20 IĮ- 
paveikslų ir iliustracijų, visokių X 
išradėjų ir išradimų, su aprašy- 
mais ir paveikslais miesto Nevv- 
Yorko ir Washingtono.

Tą brangią knygutę, mes iš- fe 
siunčiame kiekvienam ant parei- $(y 
kalavimo. W

BALTOJI VERGIJA

COLPON
Union \Vatch Co, Dept. 707.
1016 Miiwaukee Avė,
Chicago. Gentlemen: Please
send me a calendar \vatch and in 
addition to it I shall receive a 
Gold fi'.led vvatch-ehain and a po- 
cket knife valued at $1.50 ar.d 
compas. Upon delivery I will 
pay $8.75 and in case of dissatis- 
faction within”30 davs I wiil re
tu rn you the merenandise and 
you will refund me my money.
How meny vatehes ...................
Name ..........................................
Address .........................................

arba
tokis moterų pavergimas, 

kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.

šita knyga mylinčiam skai
tymą yra geriausia; mylin
čiam mokslą—naudingiausia; 
mylinčiam diskusijas—paran
kiausia prisirinkti faktų; no
rinčiam žinoti paleistuvybės 
pradžią ir visas jos baisybes 
— atsakančiausia; norinčiam 
pažinti lytiškas ligas .— rei
kalingiausia, nes nurodo tą li
gų symptomus; turinčiam ly
tiškų ligų — neišvengti na, 
nes nurodo, kaip reikia saugo
tis šundaktarių ir kaip, tik 
pas gerus daktarus einant, 
galima nuo šių ligų pasiliuo- 
suoti.

KNYGOS KAINA 50c.

Ant UI 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
šau. T tei
singas, ypatingai

gelžkelio ražiuojantienu žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai- 
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasinlyjimaa. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILJ

DYKAI. i
mJeigu Jus norite žinot, kiek tur- v 

to žmonės prasigyveno su pagal- ))) 
ba naudingų išradimų, tai rašyki- įjj 
te tuojaus reikalaudami tos nau- 
dingos knygutės. Kaip žinovai ŠĮ) 
(ekspertai) patentų, — bandome jjj 
išradimus DYKAI. Rašykite: ė’

« 
" i

i 
*>--.*** y y..— ,
NEW YORK, N. Y. fe

AMERICAN EUROPEAN
* PATENT OFFICE, Ine. 

j 256 BROADWAY, (Ks.)
(

((
)Į 
i) 
n'

LIETUVIS DENTISTAS ;

Dr.M, V, Casper’i*
ii!

iii 
iii )» D;)»
I
N

MOTERIMS PLAUTIS 
čIRKšLe $1.75.

(KASPARAVIČIUS)
425 BROADWAY, SO. BOSTON fe

Tel. So Boston 27
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12:30
Nuo 1:30 iki 6 vak
Nuo 6:30 iki 9 vak.

Nedėldieniais atiaara pagal 
sutarti.

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLEIGH & CO, Dept. 924, 
CHICAGO, 1LL.

Už Suv. Valst rubežių kaina $2, pi
nigai turi būt prisiųsti iškalno.

reikalaukite pas: (?)
A. L. MARGERIS, 

2023 St. Paul Avė., 
Chicago, III. 

arba "KELEIVIO” knygyne, 
So. Boston, Mass.

nuo

nuo

nuo

nuo

Telephone:
Richmond 1224-R 

į Dr. J. NARCUS 
I Gydo chroniškas ir slaptas 
į vyru ū" motery ligas.
i * VALANDOS:
i nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
| 11 PARMENTER STIL,
| netoli nuo Hanover ak.

227. Kučkai Stanislovui
Jokimo, Kleofos ir Onos Kučka.

228. Kučinskui Jonui nuoElž- 
bietos, Jono Kučinsko, Antano 
Povilausko ir Petro Baniulis.

229. Rudeliui Alexui nuo A- 
nastazijos Rudelis.

230. Kudlinskui Jurgiui nuo 
Kudlinsko.
Kulešai Justinui nuo Bar-

Šidlausku, boros Kulešos.
232. Kulešai Petrui nuo Bar

boros Kulešos.
Baltramiejui 233. Kumščiui D. nuo Vinco

nuo
1 x-i vinco 

Ka- 231.

nuo

■
■
■
■
I_______, I

BOSTON, MASS. Į
_____________ I

mn-
Ga-

j 234. Kurauskui Franui 
nuo .Juliono Kurausko.

i 235. Kurkliečiui Laurui 
nuo Motiejaus Kurklečio.

į 236. Kurkliečiui Motiejui 
nuo Uršulės Kurklietės.

237. Kurziškai Stanislovui 
Antano Kuržiškos.

238. Rusui Juozui nuo Barbo
ros Kusas ir Frano Blažio.

239. Kušleikai Juozui nuo Zo-

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

Bo-

nuo

nuo

DVI NEGALIMYBĖS.
Nėra galima nulėkti ant 

mėnulio, lyginai taip pat nė
ra negalima palyginti kitus 
vaistus su Trinerio Ameri
koniško Kartaus Vyno Eli- 
xeriu. Įvairios firmos mė
gina pamėgdžioti buteliukų 
panašumą, lėbeli, vardą ar 
bet spalvą bei skoni, tečiaus 
legali padirbti tos pačios 
/patybės, katra duoda nus
tebinančias pasekmes. Tri
lerio Amerikoniškas Elixe- 
’as nėra slaptybės vaistu. 
Visas jo suttisymas remiasi 
senovės žmonių patyrimu 
ape žolynų ypatybes. Tik 
kaip tuos žolynus ir skys
čius sudėti, kad jie turėtų 
augščiausią gydančią ypa- 
tybę —tai jau kitas dalykas. 
Tas žinojimas padarė Trine
rio sutaisymus vaistais, tei
kiančiais kenčiantiems tik
rą palaimą, prašalindami 
vidurių užkietėjimą, nevirš
kinimą, galvos skaudėjimą, 
abelną apsilpnėjimą ir tt. 
Aptiekose kaina $1.10. .Jei
gu kankina reumatizmas, 
leuralgija, strėnų gėlimai ir 
<iti panašus skausmai, var
tok Trinerio Linimentą. Tai 
yra vaistas, kuris veik ir ti
trai suteikia pagalbą. Ap- 
:iekose kaina 35 ir 65c., 
išrašant — 45 ir 75c. Joseph 
Triner Co., 1333-1343 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

KARĖ PABAIGTA
Ar nori matyt buvusius karės 

šius Franci joj, Rusijoj. Italijoj, 
’icijoj ar Turkijoj? Ar nori matyt
orlaivių susirėmimus ir kovas ore? 
Ar nori matyt submarinų kovą po 
vandeniu ? Visą tai galit matyt sa
ro namuose, išleidžiant tam kelis ska- 
ikus. Mes turime pagaminti; dau- 
rybe karės naveikslų steroskopui.

Kuomet žiuri j tuos paveikslus per 
steroskopą, rodosi, kad esi ant karės 
auko. matai gvvus žmones ir kovos 
laiscnybes. Steroskopas, kur; vir
ei matot, kaštuoja tik vieną doleri.

No. 1 200 skirtingų karės paveik
slų — $.‘>.00.

Mes taipgi turime ir kitokių stero- 
kopui paveiksiu 
ijų 
lūs

i

Dr. A. Alontvid Į
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas. į-

Chicago, III. jį
Miesto offisas:
1553 W. Madison Street, »
Suite 600—612 (j
Valandos: 10-12 ryte. Į)
Phone Haymarket 2563.

West Side offisas:
2225 So. Leavitt st. !! 
Valandos: 6-8 vakare, jį 
Phone Canal 4626. h 

Nedėldieniais priima tik iškalno I| 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albąny

I DRAUGAI, SKAITYKIT
> ' PI A TINK IT

!
IR PLATINKIT

wKfcLĖtVJ.”

KRUTOMĮJ PAVEI
KSLU MAŠINĄ.

f

Su šia Kamera jps galite rodyt krutumus paveikslus 
savo locnuose namuose. Tas nereikalinga, kad jus bū
tumėte ekspertu, kad operuoti ją, nes ir vaikas gali su 
ją dirbti. Kameros lempa taip pritaisyta, kad šviesa 
yra stipresnė negu elektriką. Ji neužima daug vietos ir 
galima padėti beveik bile kur- Lempos pritaikomos — 
kad jus galite rodyti didelius ir mažus paveikslus. Visi 
:eikalingi daiktai ir lempa taipgi lt) filmų su 500 pavei
kslų duodami dykai.

Filmos duodamos prie kameros yra tos pačios kurios 
rodomos krutamųjų paveiksiu vietose. Ir jus galite ma
tyti tuos pačius aktorius ir scenerijų jūsų pačių namuose. 
Mes atkartojame, kad ši kamera yra parodymui tų pa
čių kratomųjų paveikslų. Su "kiekvienai kamera duoda
ma spausdinti nurodymai.

Ši Kamera parduodama po $10.00 ir daugiau; nuo mus 
jus gausite ją už $4.50 ir priedu jus gausite 10 filmas su 
500 paveikslų DYKAI- 
paveikslų, tokias kaip meiliškas, liūdnas, juokingas, iš ka
rės ir daug įvairios rųšies. p--*-- - 
mėt daugiau filmų.

NESIŲSKIT MUMS 
PINK?

ny s
I' ii

1.

O**' ’;L'

-a

J

KUPONAS
Royal Sales Co, Dept. 180, 
1015 W. Huron St, Chicago, III.

Flease scr.d me the moving pic- 
ture camera together v.-itti all 
the irr.plenients and 10 films with 
500 pietures. On dclivery 1 will 
pay $4.50 and in casc of dissatis- 
faction you vili refund my mo- 
ney.
Vardas .’......................................

Gatvė ............................................
Miestas ........................................

Mes duodame filmas skirtingu

Reikale jeigu jus panorėtu- 
jųs visuomet gausit jas nuo musų, 

kadangi mes turim jų 1,000 skir
tingos rusies, mes nereikalaujame 
pinigų iškalno — iškirpkite šj ku- 

išpildykite ir prisiųskite jį 
pinigus $4.50 užmokėsite 

laike 3 mėne- 
šias kameras, 
bet atsiųskite

poną, 
mums, 
kuomet atsiųs. Tik 
šių mes parduosime 
todėl neatidėliokite, 
kuponą tuojaus.

ROYAL SALES CO„
ROYAL SALES CO, Dept. 180, 
1015 W. Huron str, Chicago, III.

štai surašąs jų se-
Kie! vienoj serijoj po 25 paveik- 
- 35c. už seriją.

SERIJŲ UŽVARDIS.
Kaina.

t

L. 3Valstija

*

*

♦

*
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♦

*

♦

*
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NATIONAL LABORATORY. Chicago, Uis. Sbeaa-idaab. Pe.

G 4 M uiTanedintas nuo £° ŠB '^^1%.

Nuga-Tone yra sudėti: Steliuklte vaiatas aa| tao
parankioje bonkuteje. Jie j NATI0NAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chkago, III. 
yra apvilkti su cukrau Qcrbiamieji: Prisiusiu $......... ir mgldžiu prisiųsti man
priimno skoni; rame cd j j^nLutč Nuga-Tone.
vartojimo; neatitrauka •
nuo darbo ar linksmumo. : Vardas ir pavardė..........................  ’ • • ........ ......................
Bandykite. Jus rako- Į ir No. ar R. F. D......................................................................
menduosite tuos vatstus ;
visiems sava pre te!err s. j Miestas...

• r

No. ... ,
101. Istoriškos vietos Amerikoj..
102. Apsilankymas Washingtone 
103 Niagara Falls vandenpuolis
104. Kelionė po Dixie Land ą .,
105. Kelionė po Vakarus ...........
106. Kelionė po Pacificc kraštą . 
107 Didieji Amerikos miestai ..
108. Apsilankymas Philipinuose
109. Kristaus gyvenimas.............
110. Aplankymas Palestinos ....
111. Kvnijos ir Japonijos žemė .
112. Roma ir Venecija ........
113. Italijoj ir Šveicarijoj .
114. Anglijoj ir Francijoj .
115. Švedijoj ir Norvegijoj 
110. Pasaulio stebuklai ... 
i 17. Vestuvių varpas (juokas) .
118. Lepūnai gyvuliai (juokas) .
119. Vaikai vis vaikai (juokas) .
120. AutomobUium kelionė

aplink New Yorką ...............
21 Kelionė per Panamos kanalą 

f 22. Mergaitės vis mergaitės 
(juokas) ..L.............................

Nesiusk mums pinigų, tik 25c., 
us užmokėsi atsiėmęs užsakymą.

K. PIASECKI, (i
149 E 15-1 h St„ New York City.

Telephone: Back Bay 42M

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINTUS.
Valandom:

Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakare. 

419 BOYLSTON STR. 
Snite 419, 420 ir <21.

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MA8B.

{ Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
1 Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
Į telpa laikraštyje įvairių firmų, lei- 

.« 'liejai neatsako.

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS
Padara Gaivą, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 

Vyriškumą ir Moteriškumą.
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 

nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketėjimo 
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl i

givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malariją viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regulariską, priduoda 
naujo "veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto raudix.no 
kraujo j visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

Mes tikrai gvarantojame. jog busitė pilnai užgapedinti vartojant Nuga- 
Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Koįna bonkutė talpina 
dešimtys 90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu >ra vienas ($1 .••) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutės už penktus ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (29) dienų nebusite pilnai užganedm- 
ti pasekmių, sugr<zikite lyktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrazisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Alės negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tona 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saRa «ple Naga-Tooc.
NATTONAL LABORATORY. Chic^o. IU. EIwood City. Pa.
0,1 Gavau jum lai£k» Ir Nug.vTone piliutes Ir turiu pasakyti, joe risal uigan«dtata» 
vaistai Mrid-iu prisiųsti dvi bonkutės Nu^-Tone pibutiu. aT4s«mi kukta»’• 
pnUHų 4ri pabandyma ir jam labai patika. As stehujU vien, bcr.kutė dėl ;>o. Priaunuu S2. 
Siuskite vaistus k» g«TKiaus«. GASPAR BERSEK. Bos 347.

i

raudix.no


True translation filed witli the post
master at Boston, Mass, on March 
5, 1919, as roųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Iš d. Šen Katayania prakal- 
_______ ________ , bos.

Pereitoj subatoj Lietuviu Grand Opera teatre, Bosto- 
Salėje L. M.P.S. Massachu- no sociaistų sušauktame vie- 
setts rajonas turėjo savo šame susirinkime kalbėjo 
metinį kostiumų balių, ku- Japonijos socialistų vadas d. 
ris visais žvilgsniais nusise- Šen Katayarna, aiškinamas 
kė kuopuikiausiai. Pelno kodel
rajonui liko apie 80 dolerių. jkaĮ keic?a sayo politiką hn-

Už navatniausią km Rusuos. Vvnansin nno_
mą E. Ūlčinskaitė laimėjo ^C1,a; 
gražų baksą 
popieros. kurį aukavo M. 
Šidlauskienė: ' “ 
šią kostiumą 
nienė laimėjo 5 svaru dėžę 
saldainių, kurias aukavo E. 
Ulčinskaitė; M. Šidlauskie
nė laimėjo sidabrinę špilką, 
aukauta P. Valukonienės; 
P. Jetulevičiutė laimėjo ba
ksą saldainių, aukautą B. 
Skerstoniutės; S. Zukienė 
laimėjo knygą "Gyvenimo 
mokykla,” kurią aukavo M. 
Michelsonienė; Matuzevi- 
čiutė laimėjo baksą saldai
nių. Stropienės auką.

Buvo ir daugiau gražių 
kostiumų, kaip tai: Z. Pui- 
šiutės. K. Tamošauskienės. 
A. Daukantaitės ir tt,, bet 
dovanų visoms neužteko.

Vyrams taip-pat reikėtų 
kostiumus įsitaisyti atei
nant ant tokių balių.

Vietinės Žinios ?
Kostiumų Balius.

T?

^€n Katayama, aiškinamas 
Pelno priežastis, kodėl sąj'unginin-

“FARMAZONAI I
1
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DIDELĖ. JUOKINGA IR PAMOKINANTI TRIJt tKll hOMEDIJA
STATO SCENOJE L. S. S. 6U KUOPA

Subatoje, 8 Kovo-March, 1919 m.

Vienintelė žmonių Organizacija. 1
So. Bostone įsikūrė organizacija, kurios svarbiausiu tikslu bus užganėdinti se- 

>‘ąi iau jaučiamus Lietuvių reikalavimus. Ši organizacija užsiims pirkimu ir parda
vinėjimu nejudinamo turto, skolins pinigus ant mortgiėio ir taip toliau. Tos orga
nizacijos vardas vra
SO. BOSTON INVESTMENT ASSOCIAT1ON, Ine., jos ofisas randasi po No. 
332 W. BR0ADWAY. SO. BOSTON, MASS.

Prie šios, organizacijos gali prigulėti kiekviena ypata, Hes akcijos labai pigios, 
$5.00 akcija. So. Boston Investment Ass’n. Ine., yra Kooperacija, suorganizuota su
lig .Mass. Valstijos Įstatymų ir turi 50,000 akcijomis, kurios turės būti išplėtotos. Vi
si Lietuviai ir Lietuvaitės turėtų prigulėti prie šios organizacijos, ne tik patiems pri
sirašyti, bet ir savo draugus ir pažįstamus raginti, kad prigulėtų; nes kuodaugiau 
tamstos ir tamstų draugai pirks akcijų So. Boston Investment Ass’n Ine. ir atliks vi
sokius reikalus, to didesnę naudą jus patįs turėsite. Kuomet jums reikės pasiskolin
ti pinigų dėl mortgičių, tad nereikės vaikščioti kitur prašinėti, bet galėsite atlikti 
pas savo žmones. Mes taipgi turim išmokti patįs varyti bizni su savo pinigais, vie
toj atiduoti kitiems, kad jie varytų biznį su musų pinigais. . Kuomet jus arba jūsų 
draugai perka, maino ar parduoda namą, ūkį ar bizni, visuomet partanautojams bū
na atlyginimas už jų darbą, dabar tas atlyginimas pasilieka vienai ar kelioms ypa- 
toms, o jus užsimokat bilą ir viskas. Bet jeigu jus prisidėsite prie So. Boston In
vestment Ass’n Ine., tai dalį to atlyginimo gausite patįs kaipo akcionierius. Mes tu
rim daug visokių NAMŲ brangių ir pigių, taipgi lTKIŲ ir BIZNIŲ. Jei tamstoms 
reikia, tai kreipkitės pas mus.

LIETUVIŲ SALĖJ E
Kampas E ir Silver St., SO. BOTSOM, MASS.kostiu- ^11^ Išsijos. Vyriausia prie- 

• - - -kalbėto jaus many
mu, yra Japonijos darbinin
kų galybės augimas. Sąjun
gininkai, sako* jis, Įsitikino, 
kad Japonija negali eiti Ru
sijon bolševikų revoliucijai 
slopinti.

”Nors Japonijos darbinin
kai nėra organizuoti, agituo
ti už streiką sulyg šalies į- 
statymų reiškia kriminali 
prasižengimą, už ką agitato
rius be jokių ceremonijų tu
ri būt areštuotas, japonai 
darbininkai susiorganizavo 
viena nakčia, rugsėjo mėne
siu padarė 40 streikų, darbi
ninkų klesinis susipratimas 
smarkiai išsiplėtojo ir to
liau plėtojasi taip, kad val
džia priversta buvo atšaukti 
savo kariumenę iš Siberijos, 
kad užgniaužus naminį dar
bininkų judėjimą.

"Japonija yra Rusijos 
slenksčiu. Mes esame arti
miausiomis bolševizmui du
rimis; mes esame daugiau 

oaliesti bolševizmo, negu 
Suvienytos Valstijos Ameri
kos.”

kvepiančios

už gražiau
si. Michelso-

Durys atsidarys nu< 6:39 vakare. 
Perstatymas prasidės nuo 7:15 vakare.

Šie vakaro perstatymui yra pakviesti gabiausi LSS. : k lepus *Lto- 
riai iš Cambridge. Komedija labai juokinga, antri: kartu - J «i'ic)inkėj 
statoma. Todcl nepraleiskite šios progos. Pelną- skiri.,"':1-' LSS. Apsi
gynimo Fonilan. Po perstatymo bus linksnius šokiai prie orchestros.

Kviečia LSS. 60 KUOPOS KO.M1TETV'. _______

“UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS”
Begalo juokinga opert t*- kaip Jaučius pavirto kunig--'š*1U-

Rengia Lietuvių Moterų Progresyvio Susi' ienyjimo kuopa

Subatoj, 1S Kovo, 7:30 vai. vak.
LIETUVIU KOOPERACIJOS SALĖJ

?<•. LINCOLN STREET. DKli.ll .rUN. MASS.

veika)* loš Dramos draugija "Gabija” pačiam kouip.'/.iivriu ■ Četrauskui
vadovaujant.t

Juokai ntio prad/io< iki pat galo.
Ateikit visi, nes ir daktarai pripažįsta, kad juostis žmogui veika.

Įžanga $1.00, 75c. ir 50<-.

♦

*

<•

332 W. Broadway, SO. EOSTON, MASS.

A. J. KUPSTYS
*1

s Manager So. Boston, Investment. Ass’n. Ine.
Tel. So. Boston 2101 W.

<■

Mirė J. Rūkantis.
Šiomis dienomis mirė 

plaučių ligos Jonas Kukan
tis, 34 metų amžiaus vyras. 
Velionis buvo laisvų pažiurti 
žmogus, mėgdavo apšvietą 
ir skaitymą. Mvlimiausiu 
io laikraščiu buvo ”Kelei
vis.”

Velionis prigulėjo, prie tri
jų draugijų, todėl į kapus jį 
lydėjo draugijų nariai ir 
šiaip būrelis draugu. Laido
tuvės, kurias tvarkė grabo- 
rius Akunevičius, buvo ga
na dailios, grabas labai pui
kus ir vieta ant Brocktono 
kaĮiinių taipgi graži. Prie 
kapo S. Michelsonas pasakė 
prakalbą ir paskutinį sykį 
su Jonu atsisveikinę visi 
grižo namo.

Velionis paėjo iš Kaunu 
gubernijos, Šiaulių pavieto. 
Užvenčio parapijos, Mina- 
polio kaimo. Amerikon at
važiavo 1904 ihetais. Pali
ko nuliudusią žmoną ir vie-j 
na seserį.

nuo

Sufragistcs šaukia didelį 
mass-mitingą.

Pereitą nedėldienį ir pa
gedėlį Bostono sufragistės 
visose joms prieinamose vie
tose praeiviams dalino tikie- 
tus, kviečiant visus į mass- 
mitingą, kurį jos rengia at
einančiam nedėldieniui Wil- 
bur teatre. ”jei iki to laiko 
visos kovotojos už moterų 
teisių lygybę nebus sugrus
tos kalėjimuosna.” Laukia- 
na susivažiavimo pagarsė
jusių sufragisčių iš visos ša- 
ies. Miss Lucy Burns. daug 
tartų nuteista kalėjiman ir 
■ra atsėdėjusi 260 dienų, mi
nėtame mass-mitinge bus 
vyriausia kalbėtoja.

TĖMYKITE. I
Eidami pro šalį neužmirškite i 

pažvelgti i musų langus. K,ek-|| Ą J K A POCIUS 
viena savaitę kaikune tavorai-T ; M

I

DAKTARAS I
> =5

MES PERKAM BONDSUS
REIKALINGA 10 AGENTŲ PRIE SO. BOSTON INVESTMENT ASS’N. Ine. 

Uždarbis nuo 15 dolerių į dieną ir daugiau. KREIPKITĖS TUOJAU PAS A. KUPS
TĮ, 332 Broadway, South Boston, Mass.

SE3E?

I* 
r

vieną sąvaitę kaikuric 
parsiduos labai pigiai.

Šią sąvaitę šilko pūkų matra-l Jį VALANDOS: No<> » iki 12 dieną.
Baltos Įsai, vertės $25, už $18.

vatos matrasai, vertės $18, už 
$12. Veltiniais viršais matra
sai. vertės $9, už $6.

C. P. YURGELUN.
371 W. Broadway, So. Boston.

LIETUVYS DENTISTAS.

251
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Nuo 2 iki 9 vak. į 
NEPCLIOMIS į

iki 1 v. po pietų. |

Ofisas "Keleivio” narna. >:
Broadway. tarps C ir D Sts.))

SO. BOSTON. MASS. H

Ncpr,^LSc,are\forničiai. visai nauji, parsi- 
Vasario 28 dieną buvo Lie- duoda pigiai. Galima matyt 

tuvių Tautiškos Bažnyčios nuo 1 iki 9 vakarais, 
surengtas žaislų vakaras.' Paulina Bukantis, 39 
Susirinko apie 200 žmonių. Swallow Si, tarpe O ir N 

Atsilankius tenai Lavv- §ts, So. Boston.
rence’o streikierių įgalioti- į 
niams aukų rinkėjams, kunniams aukų rinkėjams, kun. Parsiduoda automobilius, 
Geniotis paprašė susirinku- Studebaker. septyniomis sė- 
siųjų, kad paaukautu kiek dynėmis. 6 cilinderiais; par-
kas gali. Surinkta $10.90. 

Aukavo: L. Latvenas, F.
siduoda pigiai. Kreipkitės 
pas (11)

Davė nuodų dviem savo kū
dikiams ir pati išgėrė.

Anądien Florence Pimen
tai, gyvenusi po num. 530 
Re ve re St., Revere, pasikėsi
no ant savo gyvasties, išger- 
dama nuodų. Taipgi davė 
nuodų savo 11 metų amžiaus 
vaikui ir 6 metų mergaitei 
Vyras parėjęs namo ir ra
dęs savo moterį gulinčią lo
voj su užgniaužtais trimis 
laiškais rankoj, patyrė iš jų 
apie tragediją. Mergaitė už- 
n uodintos pigulkos nenuri
jo, nes jai ii neskanėjo, ir 
jinai tokiu budu išvengė 
tižsinuodijimo, vaikas gi bu
vo da gyvas, dėlto tėvas pa- 
g -iel)ęs ji ant rankų bėgo 
daugiau kaip mylią kelio 
pas daktarą. Po suteikimo 
pirmos pagalbos vaikas liko
si nugabentas j Massachu- 
setts General ligonbutį.

Priežastis to pasikėsinimo 
ant savo ir vaikų gyvasties 
kol-kas nežinoma. Rašytų 
moteries laiškų tik vienas, 
rašytas tūlai ”Ėlzei” sako:

’T^ai musų įnirtis nei va
landėlei nesurupina jus, ka
da musų jau nebus. Aš ne
matau jokios šviesesnės at
eities vaikams.”

Bostono lietuviai remia 
Lawrence’o streikierius.
Pereitą nedėldieni Lietų

jų salėj buvo LSS. 60 kp. 
parengtos prakalbos. Apie 
bėgančius nuotikius ir apie 
larbininkiškąji judėjimą 
raibėjo d. Ambrazaitis. Pu
blikos susirinko nedaug, te- 
naus Latvrence'o streikierių 
>agalbai suaukauto $36 su 
centais.

Lietuvių Labdarystės Dr- 
jos Fėrai.

Prasidedant nuo 15 d. ko
vo ir besitęsiant visą sąvai
tę, Lietuvių salėj bus Lietu
vių Labdarystės Draugijos 
surengti fėrai. Apie 14 Į- 
vairių organizacijų daly
vaus šitoj pramogoj. Pa- 
•kirta tris puikios dovanos 
iems, kurie laike fėrų pa

darys daugiausia dr-jai biz
nio. Užkviesti Bostono a- 
pielinkės chorai. Kalbės 
ndv. F. J. Bagočius ir K. 
Norkus.

Taigi meldžiame tų, ku
rie turite paaukavimui ko
kių daiktų, kad malonėtu
mėt tai padaryti labdary
stės Draugijos labui. Taip- 
gi visi bostoniečiai ir apie- 
linkės lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

M. M. Plepis, Pirm...

I J-'***-' \ — —

Palubeckas, S. Einigis ir ku-, Chas Butkus, 25 Story St. 
nigas Geniotis po SI: J. Ka- So. Boston, Mass. 
valiauskas ir K. Sašvinskas - 
— po 50 c.; F. švelnikas, K. 
Kuniginis, J. Jodviršis, A. tj 
Sabaliauskas, S. Žurelis, O 
na Rudauskienė, V. Kuraus

į

kas, A. Sabolienė, A. Jokas, d 
’?J. Matusevičius, S. Maiša, A. »■ 

Avikienė. A. Juškauskas, M. 
Geniotaitė. M. Pluta.J. Stan- 
čikas, P. Buketa. A. Palu- . < • _ T-*. r* • ' */•

2ii!f’
f*Š
2

1’1

beckienė. P. Sarapinas, P. 
Budrevičius ir Petrkas — po 
25c. Smulkių aukų surinkta 
65c.

Aukavusiems širdingą a- 
čiu tariame varde Lavvren- 
ce’o streikierių.

.J. Kuršas ir J. čulada.

ADVOKATAS |

u. 
i’
♦2
1

Adv. F. J. Bagočius !
25:) Broadw»y, So. Bo.-ton, Mass. 4, 
PERK \ l ž Al l.ši’lALSIAS Jį- 
K Al N \S

IU-Bl.il S. i
R ( SIJOS BOMISI S. i
IR LIBERTY BONDSUS.

Jei noi’ic pa au<»ti juos, Ą

F. J. Bagočius
Notarus i c Taikos Teisėjas. 

\ ėda provas vi.-uosc Teismuose.
253 Broaduay, So. Boston, Mass.

T.SS. 60 kuopa rengia 
gražų vakarą 8 kovo, š. m., 
Lietuvių Svetainėj, So. Bo- I "Keleivi 
;tonc. Bus atvaidinta 3 ak
tų komedija "Farmazonai.” 
Vaidins Catnbridge’aus LS- 
S. 71 kuopos artistai.

'i’.

P BARTKEVIčIA OLOS dova- 
, s--utcs į rankove, (goid fillcd) 

vertės $4. tani, kuris prisius jam $3. 
5" ^u' laikiai-tį metams —- 

Tėvynę" arba "Sandarą.”
Storo adresas: (11)

• Bartkcvičia, 
l 8,7 Cambridge St-,

E. Cambridge, Mass.
i
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I
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I
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į A. F. Christian t
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(Netoli Massachuietta avė.)

BOSTON, MASS.

{VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte. , 
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9 | 
vakare. '

(Šventadieniais ir nedėliomis J 
tos pačios valandos.) ■

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

Atlieka vusus leismiškus reikalus visur.
OFFICE:
735-736 Old South Bldg.
294 Waihington st.,

Boston. M s ss.
Tek: Fort H iii 3424-1972.

OEJiTCE:
332 Broathvay, 

So. Boston. Mass. 
Tel.: So. Boston 481 -M.

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

f — -v—v —-------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r- - - - - - - - - - |
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite .£■ 

<T( ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- ». 
(jį šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio rcu- Ii 
it matizino, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- to 
(( čiu, nuo kosulio' ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų h- T 

«ni ir puriausius natarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- (L

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
— ■■ kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- |

: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reu-’j

Areštavo už dalinimą litera
tūros.

Victorv Plant fabrikoj a- 
nadien likosi areštuotas 
John Jurgis, pasidavęs rusu, 
už dalinimą tolševikiškos li
teratūros. Policijos nuova
doj jisai užreiškęs nesąs šios 
šalies piliečiu ir nemanąs 
juo palikti. Jis likosi paves
tas Suv. Valstijų maršalui.

Pirmos prakalbos.
Rengia Liet. Darbininkų 

Literatūros Dr-jos 2 kuopa 
So. Bostone. Bus nedėlioj, 
9 d. kovo. 1919, 7:30 vai. va
kare, Liet. Salėje, kampas E 
ir Silver gatrių.

Publika kviečiama atsi
lankyti skaitlingai, nes bus 
aiškinama labai svarbus da
lykai. Kalbės nuoseklus 
kalbėtojai. Rengėjai.

Pataisymas.
"Keleivio” num. 9 

pranešta, kad LSS. (U) kuopa 
balandžio 5 dienai rengia 
puiku balių ir prašo Bosto
no ir apieiinkės draugijų ir 
kuopų, kad tą dieną savo1 
pramogų nerengtų, šiuomi 
gi pranešame, kad tasai ren
giamas balius likosi perkel-' 
tas 29 dienai kovo, bus toj 
oačioj, kaip pirma buvo pa-J 
skelbta. Lietuvių Salėj, So. 
Bostone. Rengėjai.

SUSIRINKIMAS.
Lietuvių I>abdar. Dr-stės 

mėnesinis susirinkimas bus 
seredoje, 5 kovo, nuo 8 vak. 
Visi nariai malonėkit atsi- 
lankvt, nes yra daug svar
biu reikalu. T. Greviškis.

Severo^ Gyduolei; užlaiko 
šeimynos sveikata

pa'- vaikus ar suaugusius niakuomst 
nereikia dėti niekais. Tai yra žen
klas Caliio dabartiniu laiku ir reikia 
pradėt: gydytis tuojaus. Niekuomet 
nesigauesi imdamas

Severa’s 
Balsam for Lungs

(Severos Baisamą Plaučiams) kuris 
yra pnimn'u vaistu nuo kosulio, 
persišaldymo, mišlunginio krupo, 
užkimimo ir skaudamos gerklis, 
•hs yra iš š rdies patariamas kudi- 
mams, vaikams ir suaugusiems. 
Kamei: SS ir S0 centu visom »p- tiekose.
SevereeTi.tuviik., Kalemlortae 
19lt metams yra gatavas dalini
mui aptiekose visur, arba gauna
mas tiesiog iš

w F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS. IOVVA
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401 Marlborough Street !
(Netoli MassachusetU avė.) J

BOSTON, MASS. Į
• • 1
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Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir 
priežiūros, užtikrinam, kad gaus 
geriausių priežiūrą, gerų valgį ir 
kambarį, ir gerus patyrusius 
daktarus visų laikų. Mano pri- 
vatiška Ilospitalč yra aprūpinta 
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora- 
Uuija dėl mikroskopiškų ir che- 
mikališkų analizacijų Kraujo, 
Šlapumų ir Pilvo ligų, {steigta 
23 metai!

■^1

I CT ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- 1
• terų. Dielių. iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patai nau- Į )
! sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už
I /'į dvka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suččdyt pinigus, tad (T
t ( ateikite j APTIEK Ą po numeriu (l)ffi

100 SALĖM ST,
(ii4-" i 4

Tel. liaymarket 4154
Gyvenimo Tel.; Cambridge 6098.

DR. AL FIDERK1EWICZ,
GYDYTOJAS IR ( HIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS: - (10)

Nuo 1 iki 3, nuo.S' iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

SI CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

BOSTON, MASS. i 
j įerioiotoioioioioooioo^^ 
? jTel.: Richmond 2957-M. 
•• iDr. David W. Rosen h 

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir h 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP-H

į Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

L ’ GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

i Taipgi Kraujo ir Odos Ligaa. 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto

iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir LenldškaL (42)

69 CHAMBER ST, BOSTON Į
Telephone: Haymarket 3390. i

|...8.jįb.{7^g9Į8{:.įgĮĮ..SB38BeB^
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TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki lo ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų.
Nuo 7 iki 8 vakare.

S21 HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

- i
i:-
h

BENJAMIN MEMDELSOHN
ADVOKATAS

Atlieka visokius leismiškus reiks 
lūs šioj šalyj ir Europoj. Suteikia 
sąžiningus patarimus.

931-932 Siatcr Bldg.
390 Main SL, Tel. Park 709

VVorcester, Mass.

ATYDAI TAUTIEČIŲ
PIRMIAU NEGU PARDUOSIT SAVO BONDSĄ, ATEIKIT PAS 

MANE IR GAUKIT TIKRĄ DIENOS KURSĄ.
Aš moku už Bondsus daugiau negu visi kiti. Todėl ateikit pas mane, 

persitikrinsite patjs.

PIRKIT RUBLIUS, NES KAINA JŲ BEVEIK KASDIENĄ K J LA.
Perkame ir parduodame Suvienytų Valstijų Laisvės Bondsus (Liberty 

Bonds) ir Karės Taupymo Markes (War-Sawings Stapms).
Skoliname pinigus ant morgičių. Su visais dalykais kreipkitės pas mus 

ir persitikrinkite, jog mes patarnaujame savo tautiečiams kuomandagiau- 
siai.
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CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.

32-34 CRO8S STREET, . BOSTON, MASS


