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darbd?frik^ALDŽ,A Siunčia Rusijon liuosno-
rii| kariumenę.

LENINAS GALI BŪT PA- FRANCJJA NORI’SIŲSTI 
KVIESTAS TAIKOS 
KONFERENCIJOM.

Amerikonų tyrinėtojas sa
ko, kad Tarybų Rusijoj už

vesta puiki tvarka.
Paryžiuje garsiai kalba

ma, kad greitu laiku taikos 
konferencija užvesianti su 
Leninu taikos derybas.

Lloyd George senai jau 
buvo pasiūlęs taikos konfe
rencijai pakviesti bolševikų 
atstovus konferencijon, bet 
Francuzijos užsienio minis- 
teris Pichon tą pasiūlymą 
atmetė. Prezidentas Wilso- 
nas tuomet padarė kitokį 
pasiūlymą: pakviesti visas 
Rusiios frakcijas Į konfe
renciją su sąjungininkų at
stovais ant Prinkipo salos 
Marmaros juroj, su ta išly
ga, kad iki konferencijos 
bolševikai netrauktų visuo
se frontuose mušius ir iš vi
sur atšauktų savo kariume
nę. Bolševikai su tuo suti
ko, bet pareikalavo, kad są
jungininkai taipgi atšauktų 
savo kariumenę iš Rusijos. 
Sąjungininkai tuo Įsižeidė 
ir konferencija neivyko.

Nuo to laiko tiesioginio 
susinėsimo tarpe sujungi-, 
ninku ir bolševikų valdžios 
nebuvo. Tečiaus Amerikos 
valstybės departamentas 
nusiuntė Rusijon savo ats
tovą, W. C. Bullitt, kad 
js patyrinėtų tenai dalykų 
stovi ir parvežtų amerikonų 
taikos komisijai informaci
jų. Bullitt dabar sugrižo 
Paryžiun ir parvežė labai 
sveikų žinių apie Maskvos 
valdžią. Jisai piešia gra
žiausi Rusijos paveikslą, 
koks iki šiol buvo žinomas. 
Jisai radęs tiesiog stebėtiną 
šalies organizaciją.

Sulyg Bullitto, Rusiją da
bar pradeda kontroliuoti 
dešinysis kairiųjų socialistų 
sparnas. Kaipo pavyzdi vi
dujinės tvarkos, Bullitt nu
rodo, kad traukiniai tarjie 
Maskvos ir Petrogrado vai
kščioja reguliariai ir pribu- 
na ant minutos. Kaimiečiai, 
Įgiję žemių, dedasi jau prie 
dešinesnių partijų.

Bullitt buvo nuvažiavęs 
iš Maskvos Į Petrogradą ir 
išgyveno tenai visą savaitę 
be jokio pavojaus. Jis ne
buvo Įgaliotas vesti kokias 
nors derybas, tik veikė kai
po tyrinėtojas. Jo raportas 
turės didelės svarbos taikos 
konferencijoj. Sentimentas 

jau pradeda krypti prie to, 
kad su Rusija reikia kokiu 
nors budu susitaikyt.
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VENGRIJON 500,000 KA
REIVIŲ.

Susivienijus Vengrijai su 
Rusija, prieš sąjungininkus 
kilo klausimas, kas dabar 
daryt. Francuzija Į tą klau
simą atsako: „Siųsti kariu
menę !„• Francuzija mano, 
kad pastačius tarp Vengri
jos ir Rusijos sieną, bolševi- 
Kai tų dviejų šalių negalėtų 
susivienyt. Šita siena turė
tų būt sudaryta iš Lenkijos 
ir Rumunijos ir turėtų eiti 
nuo Baltijos iki Juodųjų jū
rių. Lenkijai ir Rumunijai 
sustiprinti Franci ja pataria 
nusiųsti 500,000 kareivių. 
Šita armija turėtų būt su
daryta iŠ esančios dabar 
Francuzijoj lenkų kariume
nės po gen. Hallerio vado
vyste ir jungtinių sąjungi
ninkų spėkų, kurios dabar 
randasi* išmėtytos po Balka
nus. Tečiaus Anglija ir A- 
merika nelabai šitam pienui 
pritaria. Prezidentas Wil- 
sonas pasakęs, kad armijo
mis bolševizmo nesulaikysi, 
taip kaip sietu nagaiima su
laikyti vėjo; Anglijos pre
mjeras IJoyd George laikosi 
tos nuomonės, kad anksčiau 
ar vėliau su bolševikais rei
kės tartis geruoju.

Francuzų reakcininkai 
baisiai užpuldinėja taikos 
konferenciją, kad ji berei- 
kalo laiką gaišindama priė
jo prie to, jog dabar taika 
nasidaro jau visai negalima. 
Revoliucija Vengrijoj suda
rė naują situaciją ir reakci
ninkai sako, kad dabar jau 
prasideda nauja karė.

SIBIRE SĄJUNGININ
KAMS NĖRA VILTIES.
San Francisco. — Sibire 

saiungininkams nėra jokios 
vilties laimėti, pasakė Ka
nados Raudonojo Kryžiaus 
kapitonas Herbert B. Hol- 
me. kuris atvažiavo čionaime. kuris atvažiavo 
iš Vladivostoko.

„Bolševikai muša sąjun
gininkus tokiu pat budu, 
kaip Amerikos indionai ka
riaudavo,’’ sako Holme. 
„Nekuomet negalima žinoti, 
kur jie randasi.

„Pavyzdžiui, per kaimą 
eina sąjungininkų kariume- 
nė; jos pasižiūrėti susirenka 
minia kaimiečių. Už pusės 
valandos šitie ’ramųs’ žmo
nės apsiginkluoja ir užpuola 
sąjungininkus iš užpakalio. 
Niekados nežinai, kas yra 
bolševikas, o kas ne.”

RIAUŠĖS ARGENTINOJ.
Pereitoj sąvaitėj Argenti

nos miestuose buvo didelių 
riaušių dėl rinkimų. Kuo
met pasirodė, kad socialistai 
gauna daug balsų, tai radi
kalai. kurie palaiko prezi
dentą Irigoveną, pradėjo 

ališ kalinių traukinys su 40 grasinti socialistams kums- 
„nepageidaujamų” žmonių, |čiomis. Netrukus pradėta 
kurie buvo suimti vakarinė-, ir iš revolverių šaudyt. Bu
še valstijose už varymą tarp jenos Aires mieste buvo iš- 
darbininku agitacijos. Juos šaukta raita policija ir žan- 
gabena i Nevv Yorką, o iš darai su karabinais tvarkai 
tenai deportuos. I palaikyti.

1)A 40 DARBININKŲ 
DEPORTUOJA.

Pereitoj savaitėj per Chi- 
cagą perėjo da vienas sjieci-

Šiomis dienomis Bosto
nan atvyko iš Afrikos stam
baus biznio agentas Stan- 
ley Mobre. _______
greitu laiku, visa Afrika bu- išvažiavus šiaurės Rusijon 
sianti darbininkų rankose. Amerikonų ekspedicija po 
Johannesburge, būrų sosti- Suvienytų Valstijų brig. 
nėj,’ jau viską kontroliuoja generolo Richarsono vado- 
darbininkai. Visos kasyklos, vyste. Ekspedicija suside- 
dirbtuvės ir išdalies valdžia danti daugiausia iš inžinie- 
jau randasi unijistų ranko- rių, sanitarų ir oficierių. 
se. Ponas Moore labai su- Inžinieriai taisysią tenai ke- 
sirupinęs, nes jis mano, kad Rus nuo amerikonų fronto 
šitas judėjimas, kuri 
vadina „bolševizmu,” apims 
ir kitas Afrikos dalis.

Iš Londono pranešama,
Jisai sako, kad kad šiomis dienomis iš tenai

i True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on April 

i 2, 1919, as sequired by the Ac; of 
. October 6, 1917.

ANT AUSTRUOS GELE
ŽINKELIŲ APSKELBTA 

STREIKAS.
Austrijos geležinkelių 

darbininkai apskelbė gene- j 
rali streiką, išdalies reika
laudami didesnių algų, išda
lins norėdami parodyt prita- j 
rimą Vengrijos darbinin- i 

gali;
. i

rimą Vengrijos 
kams. Manoma, kad ' 
privesti ir Austriją prie so 
vietų respublikos.

True translativ,. filed with the postmaster at Bojton, Mass., on April 
2, 1919, as sequired by tne Act ofOctober G, 1917.

Balandžio 7 Vokietijoj bus 
naujas Sportakų sukilimas.

jisai iki jūrių. Visa šita ekspedi-
i n m c • X. r-u m * r*i V"» i-1 in

VENGRIJA VIENIJASI 
SU VOKIETJA.

Iš Budapešto pranešama, 
kad 'Vengrijos valdžia nu
siuntusi Berlinan delegaci- 
ią, kad padarius su Vokieti
ja sąjungą prieš sąjunginin
kus.

Buvusieji Makenseno ar
mijos oficieriai atvažiavo 
Budapeštan, kad sutvarkius 
naują vengrų armiją sulyg 
vokiečių pieno. Vengrų ar
mija turi jau 100,000 karei
vių.

KANADA IŠTRAUKS SA
VO KARIUMENĘ Iš RU

SIJOS.
Kanados milicijos minis- 

teris Newbom pasakė par- 
iiamente, kad Kanada jau 
ruošiasi savo kariumenę iš 
Rusijos ištraukti. Ištrauki
mo laiką valdžia norinti lai
kyti paslaptyje. Kanados 
kareivių buvo nusiųsta Ru
sijon 4,000.

Suvienytų Valstijų karės 
departamento viršininkai 
Washingtone sako, kad Ka
nados kariumenės atšauki
mas visai nereiškia, jog A- 
merikos kariumenė bus at
šaukta.

KARĖ LĖšAVO IŠVISO
$260,000.000.000.

Pgarsėjęs anglų finansis- 
tas Edgar Crammend ap- 
skaito, kad sąjungininkams 
ši karė lėšavo $141.000,000, 
000, gi Vokietijai ir jos tal
kininkėms — $68,375,000, 
000. Pridėjus da netiesio
ginius nuostolius, jis ap
skaito karės lėšas i $200,(XXI, 
000,000.

Panašaus turtų išnaikini
mo pasaulio istorijoj da ne
buvę. Pirmutinė tos kata
strofos pasekmė buvo negir
dėtas gyvenimo pabrangi
mas ir surištas su tuo algų 
pakilimas. Pasiremdamas 
vėliausiais patyrimais 
pranašauja, kad su I 
gyvenimo brangumas ir al
gos vėl pradės pulti.

Toliaus jis nurodo, kad 
Anglijoj didžioji karė ne
svietiškai padidino produk
ciją. Jis apskaito, kad šian
dien Anglijos darbininkas 
padaro 50G daugiau, negu 
1913 metais.

DARBININKAI REIKA
LAUJA SUSIVIENIJIMO 

SU RUSIJA.
Galicijoj siaučia revoliuci

ja. Lenkų kariumenė prisi
deda prie bolševikų.

Berlino ”Neuste Nachri- 
chten” praneša, kad 7-8 baL 
naktis yra paskirta naujam 
spartakų sukilimui, taip 
kad kova prasidėtų sykiu su 
atsidarymu visuotino tary
bų suvažiavimo. Laikraštis 
ako,_kad šiuo kartu sparta

kai yra gerai prisirengę, tu
ri daug orlaivių ir atakuos 
raldžios d ra t riete s dau
giausia iš oro, mėtydami 
bombas ir vilyčias. Ginklų 
spartakai taipgi turi daug, 
nes visą laiką jie gamino 
juos Spandau fabrikuose,ku
riuos. jie kontroliuoja. Val
džia tų ginklų labai jieško, 
bet kur jie pakavoti, nega
li rasti.

Valdžia esanti labai susi
rūpinusi dėl kariumenės iš
tikimybės, nes paskutiniu 
laiku spartakai veda tarpo 
kareivių didŲ" 
Beto, daug kaK 
’ytų frontan.

Ruhr apskrityje anglia
kasiai apskelbė jau generali 
streiką ir reikalauja, kad 
Vokietija vienytųsi su Rusi
ja-

Galicijoj tuo tarpu revo
liucija eina visu smarkumu. 
Sukilimas prasidėjo Droho- 
byczo mieste, netoli Lvovo. 
Darbininkai tveria Svietus. 
Lenku kariumenė Lvove 
prisidėjo prie revoliucionie
rių ir apskelbė streiką. A- 
pie tai praneša Trockis be
vieliu telegrafu.
BOLŠEVIKAI 3iORI UŽ
SAKYTI AMERIKOJE 

BATŲ.
Rusijos bolševikų atsto

vas Martens nori užsakyti 
Bostono, Mihvaukee ir St. 
Lauiso apielinkėse 2.000,000 
poni batų, jeigu valdžia 
leis juos Rusijon nuvežti 
Kad už^krinus Ameri- 

; kos fabrikantus, jog bolšo- 
'vikų valdžia už paimtą ta- 
vorą užmokės, Martens ke
tina padėti bankuose S200,- 
000,000 grynu auksu. Mar- 
tensui padeda darbuotis I». 
L. Bobrovas, kuris kares 
metu dirbo š os šalies val- 
džiai.

EBERTAS GAUNA 100 
TŪKSTANČIŲ MARKIŲ 

Į MĖNESĮ.
Berlihe oficialiai paskelb

ta, kad prezidentui Eber- 
tui bus mokama 100,000 
markių i mėnesi. Iš tų pini-

DĖBSO PETICIJA AT
MESTA.

Darbininkų apgynėjas turi 
eiti kalėjiman. Tas reiškia1 
generali streiką Amerikoj.

Vvriausis teismas Wash- 
ingtone atmetė Dėbso pra
šymą peržiūrėti jo bylą iš- 
naujo. Tas reiškia, kad ši
tas širdingas senelis, kuris 
su didžiausiu pasišventimu 
gynė darbininkų reikalus, 
turi eiti ant 10 metų kalėji
man vien tik už tai, kad jis 
nepritarė žmogžudingai ka
rei.'

Kada parodyta Debsui 
vyriausio teismo nutarimas, 
jis pasakė:

„Tas reiškia, kad 1 gegu
žės, kuomet man reikės eiti 
kalėjiman, turės prasidėti 
generalis streikas. Nereikia 
užmiršti, kad tą dieną pri
puola viso pasaulio darbinin
kų šventė. Mane užtikriąo, 
kad jeigu vvriausis teismas 
nieko nenutars, 1 gegužės 
bus sušaukta daugiau kaip 
5,000 mitingų ir darbininkai 
reikalaus pąliuosavimo ma

inęs.
„Pirmutiniai pradės veik

ti mano valstijos, Indianos, 
1 angliakasiai. Prieš išva
žiuosiant man paskutini sy
ki su prakalbomis, tie žmo
nės buvo atsilankę pas ma
ne Į namus Terre Haute ir 
pasakė, kad nuo tos dienos, 
kaip aš atsisėsiu kalėjiman, 
Indianoj sustos visos kasyk
los ir nepradės anglies kasti 
patol, pakol aš nebusiu pa- 
liuosuotas.”

J

TEIS KAIZERI.
Paryžiuje gauta žinių, 

kad Steigiamas Seimas su
dalys vyriausi teismą, kuris 
teis kaizerį, kronprincą Vil
helmą ir kitus karės kalti
ninkus. Buvęs užsienio mi-

cija susidedanti iš liuosno- 
rių, kurie užsirašė iš ameri
konų kariumenės Francuzi-
J°b nesenai buvo paskelbta, ™st<?ri; taipgi
kad Amerika daugiau ka
riumenės Rusijon nesiųsian- 
ti. Išrodo, kad vieną kalba, 
o kitą daro.

v —
|

busiąs traukiamas šitan tei
sman. i

I
į

RICHARDSON VADO
VAUS AMERIKOS KA- 
RIUMENĘ RUSIJOJ.
Iš Paryžiaus ^pranešama, 

kad gen. Pershing paskyrė 
brig. gen. Richardsoną va
dovauti visą Amerikos ka
riumenę šiaurės Rusijoj. Iki 
šiol vvriausis amerikonų 
viršininkas tenai turėjo tik
tai pulkininko rangą. Sa
koma, kad pavasaryje ame
rikonų kariumenė busianti 
atšaukta.

VILNIUS BOLŠEVIKŲ 
RANKOSE.

Pereitoj subatoj iš Stock- 
holmo atėjo šitokia telegra
ma:

Iš Kauno čia gauta žinių, 
kad i šiaure nuo Pripečio 
balų bolševikai traukiasi vi
su frontu atgal. Tikimės 
kad greitu laiku bolševikai 
apleis Lietuvos sostinę Vil

imų.
Taigi pasirodo, kad Vil

imus da bolševikų rankose, 
J todėl neteisinga buvo ta ži- 
Įnia. kuri andai sakė, kad 
bolševikai iš Vilniaus pasi- 

; traukė.

iis 
laiku

ANGLIJOS SOCIALISTAI 
REIKALAUJA BAIGTI 

KARĘ.
Anglijos socialistų parti

jos komitetas su parliameft- 
to socialistais išleido rezo
liuciją, ragindami valdžią 
kuogreičiausia vykinti tai
ką, „nes talkos atidėliojimas 
platina visoj Europoj sui
rutę ir anarchiją.”

GENERALIS STREIKAS 
VOKIETIJOJ.

Ęsseno darbininkų Įgalio
tinių konferencija nutarė 
apskelbti generalĮ streiką 
'".,0 Įdienos balandžio. Ži
nios iš Stuttgarto sako, kad 
tenai generalis streikas jau 
prasidėjo.

KARAMS SUSIDŪRUS 
SUŽEISTA 50 ŽMONIŲ.
Schenectadv, N. Y.—Per

eitą sąvaitę čia susidūrė du 
karai. Nelaimėj likos sužei
sta 50 darbininkų iš Gene- 
rai Electric Co. dirbtuvės.

ANGLIJA DEPORTUOJA 
100 BOLŠEVIKŲ.

Iš Londono pranešama, 
kad balandžio mėnesyje An
glijos valdžia deponuosian
ti Odeson 100 rusų bolševi
kų. Paskui ir daugiau bu
sią deportuojama.

LENKAI IMSIS SU BOL
ŠEVIKAIS IKI PASKUTI

NIŲJŲ.
Iš Varšavos pranešama, i 

kad Lenkijos seimas prie-; 
męs rezoliuciją, kad Lenki-i 
jos valdžia turi kovoti SU| 
bolševizmu visomis spėko-' 
mis.

VENGRIJOS SOVIETAI 
TVERIA RAUDONĄ AR

MIJĄ.
Vengrijos Sovietų Biuras 

išleido pranešimą, kad išlei
dus valdžiai paraginimą ra
šytis Raudonon Armijon, 
atsirado labai daug akvat- 
ninkų. Raudonon Armijon 
priimami tiktai proletarai 
kareiviai ir naujokai iš dar-į 
bininku organizacijų. Ofi- 
cierai bus renkami pačių ka
reivių, o generolus skirs 
karės" komisariatas. Veng-j 
rijos darbininkai organi
zuoja taipgi atsargos kariu- 
mene. . ,

Berlino Darbininkų ir. 
Kareivių Taiyba nusiuntė 
telegrafu Vengrijos prole
tariatui pasveikinimą ir už
tikrinimą, kad Vokietijos 
Sovietai rems naują Veng
rijos valdžią ir „nenurims 
patol, pakol visose šalĮse bus 
užtikrinta socialistų perga
lė.”

Naujas Vengrijos pasiun
tinys Viennoje pranešė, kad 
socialistai ir komunistai nu
tarė vykinti komunistų par
tijos programa Vengrijoj. 
Gyvenimas Budapešte einąs 
kaip paprastai. Darbas bu
vęs jiertrauktas tiktai ke
liom dienom, pakol nauja 
valdžia paėmusi .inventorių 
savo žinion. Socializacija ei
na laipsniškai, be jokio su
drebini mo.

Vengrijos

VENGRAI PAĖMĖ 350 
FRANCUZŲ.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad vengrai užpuolė ant 
francuzų kariumenės ir pa
ėmė 350 francuzų nelaisvėn. 
Francuzų generolui reika
laujant, vengrai prižadėjo 
suimtus francuzus vėliaus 
paleisti. Francuzų kariu- 
menė stovėjo „neutraliam 
ruože,” kurį sąjungininkai 
buvo Įsteigę tarp Vengrijos 
ir Rumunijos, kad apsaugo
jus Rumuniją nuo vengrų 
revoliucinės Įtekmės.

VOKIEČIAI LAIKYSIS 
\VIUSONO 14 PUNKTŲ.

Vokiečių užsienio mini
sterija paskelbė, kad dery
bose su sąjungininkais Vo
kietijos atstovai remsis vien 
tiktai Wilsono 14 punktų ir 
kitokios taikos nedarys.

I

UŽĖJO ŽIEMA. . p'Vengrijos atžagareiviai 
Rytinėse Amerikos valsti- ketina pakelti kontr-revo- 

jose. pereitoj sąvaitėj neti- iiuciją. I 
ketai užėjo žiema. Per ua<irvžus 
Connecticut, New Yorką ir 1 • 
Massachusetts perėjo baisi 
audra su sniegu, 
vėso iki 30 laipsnių. 
mis šaltis pridarė daug blė- jum. 
dies. . . <

ketai užėjo žiema.
Connecticut, New Yorką ir 

audra su^ sniegu. Oras at- 
i. Vieto-

Ik! tarybų valdžia 
............ ; kiekvieną pasi

priešinimą slopinti s]>ėka.

VENGRAI PASIUNTĖ
ULTIMATUMĄ ČEKAMS. __

iš Bazelio pranešama,kad g,, jjs (Uri užlaikyti savo o- 
Vengrijos valdžia nusiimtu- f j apmokėti savo rašti- 

Įsi Čeko-Slovakijos valdžiai cinkams ir visam persona- 
ultimatumą, reikalaudama algas. Jis turi vesti savo 
pasiaiškinimo, kokiais tiks- išlaidų smulkią apyskaita ir 
lais čcko-slovakų valdžia atlikusius pinigus gražinti 
mobilizuoja kariumenę.

I

Venecijos (Italijoj) uoste; 
ekspliodavo laivas su alie- 

Apie 30 žmonių užmu
šta ir tiek pat sužeista.

valstybei.

Iš Archangelsko nranesa-Cloradoj, netoli nuo Tri-j _
nidado, Empire Coal Co. ka- ma, kad bolševikų artilerija 
sykloĮ pereitą panedėlĮ išti- tenai pradėjo smarkiai bom- 
ko ekspliozija, kurioj žuvo barduoja sąjungininkų po- 
13 darbininkų. 1 zicijas.
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True traasl&tion filed with the post- 
master at Boston. Mass., on March 
26, 1919, a.- reųuired by the Act of 
October «, 1917.

KAS DARO Iš AMERIKO
NŲ BOLŠEVIKUS?

Senato militarių- reikalų 
komiteto pirmininkas 
Chąmberlain, sakydamas a- 
nądien prakalbą New Yor
ke, pasakė, kad karės teis
mas, sunkiai bausdamas ka- 
riumenėj kareivius, "dau
giausia pridaro iš jaunų a- 
merikonų bolševikų.” Jisai 
sako:

”šitos bausmės yra skiria
mos absoliučiai be jokios Įsta
tymų " administracijoj syste- 
mos ir jos yra užkrunamos tie
siog sulyg vadovaujamo ofi- 
cieriaus Įsakymo, nes jeigu 
teisino nutarimas tam oficie- 
riui nepatinka, tai jis gali pri
versti teismą susirinkti išnau- 
jio ir kartais duot jam Įsaky
mų.”

Kalbėdamas apie ilgas 
bausmes kareiviams už men
kinusį nusidėjimą, Cham- 
beriain užreiškė:

"Kareiviai gerai žino, kad 
ta bausmė neteisingai jiems 
užkrauta, o tas nepadarys iš 
jų valdžios šalininkų. Aš ži
nau, da nesubfendusių vaikinų, 
po 17—18 metų amžiaus, ku
rie buvo nuteisti ilgiems me
tams kalėjiman vien tik užtai, 
kad tie jaunikaičiai, išsilgę 
saviškių, be leidimo parvažia
vo namo atsisveikinti su savo 
motina arba mylima mergina. 
Vienas jų gavo 40 metų kalė
jimo už tąi, kad išbuvo 5 die
nas namie.’’

Pastaruoju laiku prasidė
jo agitacija, kad visas karės 
teismo paskirtas bausmes 
peržiūrėti išnaujo ir palen
gvinti. Iš laivyno kalėjimo 
200 kalinių tuojaus bus pa
leista.

kaip i šitą judėjimą turi 
žiūrėti socialistai? Ar jie 
turi prie šito darbo prisidė
ti, ar priešintis jam?

Musų manymu, socialis
tams nėra reikalo prie šito 
darbo dėtis, nes, viena, tai 
yra diplomatijos darbas, o 
mes diplomatijoms netikini; 
antra, musų politiniai tiks
lai yra visai kitokie ir su de
šinėmis srovėmis mums ne
pakeliui.

Bet mes taipgi neturime 
reikalo ir p r i e ši n - 
tis šitam jų darbui. Tegul 
jie sau protestuoja prieš są
jungininkų politiką kito
kiais tikslais, bet visgi tai 
begėdiškai politikai negali 
ir socialistai pritarti. Soci
alistai privalo reikalauti 
Lietuvai apsisprendimo tei
sės. Tegul patįs Lietuvos 
gyventojai nusprendžia, su 
kuo jiems geriau dėtis, o ne 
svetimi diktuoja.

NORI SURINKTI 1,OW)00 
PARAŠŲ.

Buvęs Lietuvos premje
ras p. Valdemaras prisiuntė 
tautininkų ir klerikalų ta
ryboms Amerikoje laišką, 
prašydamas jas supažindin
ti Amerikos visuomenę su 
lietuvių reikalavimais. Mat, 
paaiškėjo, kad taikos konfe
rencijoj sąjungininku diplo
matai Lietuvos visai nenori 
pripažinti; jie nori prijung
ti Lietuva prie reakcinės 
lenkijos ir sudaryti tuo bu
du tarp Rusijos ir-Vokieti
jos stiprų buferštata.

I Lietuvos atstovų reikala
vimus sąjungininkų val
džios, matomai, neatkreipia 
jokios domos. Tos ”tautų 
liuosuotojos” daro taip,kaip 
jų imperialistinei politikai 
naudingiau. Todėl su Lie
tuvos klausimu norima su
pažindinti Amerikos visuo
menę ir per ją daryti spau
dimą Į taikos konferenciją, 
kad ji žiūrėtų Į Lietuvą kai
po atskirą sali, o ne Len
kijos dalį.

Tuo tikslu tautininkų ir 
klerikalų tarybos nutarė i- 
vairiais budais reklamuoti 
Lietuvos reikalą Amerikoje 
per kelias sąvaites. Tam 
darbui varyti* likos pakvies
tas Carl Byoir, kuris tvar
kė šios šalies valdžios skel
bimus laike karės. Lėšoms 
padengti tautininkų ir kle
rikalų tarvbos paskyrė net 
$60,000.

Be visokių skelbimų ir ai
škinimų Lietuvos klausimo 
amerikiečių sjiaudoj, nori
ma surinkti da 1,000,000 pa
rašu po tam tikra peticija ir

LIETUVOJ JAU TREČIA 
MINISTERIJA.

Šiomis dienomis iš Lauza- 
nos (Šveicarijoj) atėjo šito
kia telegrama:

"Įvykus Lietuvoj ministe
riu kriziui, Dovidaitis tapo 
pakviestas sudaryti naują ka
binetą. Taip skelbia Lietuvių 
Spaudos Biuras Lauzanoje. 
Krikščionys demokratai bus 
daugumoj naujame kabinete. 
Socialistai pasitraukė.”

Tai reiškia, Lietuvoj jau 
trečia ministerija organi
zuojasi. Pirmą kabinetą bu
vo sudaręs Valdemaras, bet 
tas kabinetas buvo vienų tik 
atžagareivių ir jis tuojaus 
puolė. Paskui liaudininkas 
Sleževičius suorganizavo ko- 
alicihę ministeriją, kurion 
įnėjo visų partijų atstovai, 
išskyrus kraštutinius kai
riuosius ir kraštutinius de
šiniuosius. Tūliems rodėsi, 
kad Šleževičiaus valdžia 
bus labai stipri, nes ji rė
mėsi visomis partijomis. 
Mes tečiaus buvom kitokios 
nuomonės, nes atėjus Vil

niun keliems bolševikų agi
tatoriams, ta "valdžia” kuo- 
greičiausia turėjo bėgti 
Kaunan. Tas jau parodė, 
kad žmonės įos nerėmė.

Ir štai dabar ateina žinių, 
kad Šleževičiaus ministeriją 
ištiko "krizis.” Dovydaitis 
organizuoja naują ministe
riją.

‘ Dovydaitis yra klerikalų 
šulas, ir tai vienas atžagar- 
eiviškiausių klerikalų. Ži
nią sako, kad klerikalai nau
joj ministerijoj turės di
džiumą vietų. Socialistų jo
je nebus.

Jeigu taip 
Šleževičiaus 
buvo beveik 
mokratų, tai jau Dovydaičio 
valdžia, kurią kontroliuos 
vieni klerikalai, da mažiau 
turės šansų.
KUR DINGO KLIMAIČIO 

"ARMIJA?"
Amerikos lietuviai atsi

mena, kad tūlas laikas at
gal spaudoj buvo pasklydęs' 
gandas apie lietuvišką "ge
nerolo” Klimaičio "armiją.” 
Šliupas parvažiavęs iš Eu
ropos papasakojo Amerikos 
laikraščių reporteriams,kad 
"generolas" Klimaitis su 
”100,000 kareivių armija” 
stovįs Lietuvos pasienyje ir 
laukiąs tik progos, kad už
puolus ant kaizerio pulkų ir 
Lenino radonosios gvardi
jos.

šitomis žiniomis labai ta

ja pradėjo šauktis pagalbos 
prieš bolševikus, o jokia 
Kalba neatėjo. Amerikos 

iviai pradėjo klausinėti 
vieni kitų, kas pasidarė su 
Klimaičio "armija?" Kur 
dingo tie ”100,000 kareivių,” 
kurie stovėjo Lietuvos pa
sienyje ir ketino pasaulį nuo 
bolševizmo paliuosuoti?

Jie išnyko kaip kamparas.
Šita misterija dabar pra

deda aiškėti. Klerikalų pa
siuntinys Pakštas, rašyda
mas dabar apie buvusį Ga
brio "informacijų biurą” 
Šveica rijoj ,tarp kitako sako: 

”Apie Informacijos Biurą, 
kuri vedė p. Gabrys, ką ir be
kalbėti. Vos atvažiavę mes pa
tarėm tą biur^ kuogreičiausiai 
uždaryti, nes jis... pradėjo lei
sti klaidinančias žinias; Kli- 
maitį ne esančias armijos ge
nerolu padarė. Urachą išgar
bino, Lietuvos engėjo gen. 
Ludendorfo agentą baroną 
ven Ropp "lietuvišku’ padarė 
eta.”
Taigi pasirodo, kad tokio 

daikto, kaip "generolo 
Klimaičio armija," niekad 
ant svieto nebuvo. išmi- 
slino Gabrys, o Dr. šliupas 
tam patikėjo ir parvažiavęs 
Amerikon papasakojo, kad 
jis pats tą "armiją" mątęs.

Tai ve, kokie stebuklai lie
tuviškoj "diplomatijoj" da
rosi!

greitai puolė 
kabinetas, kur 
pusė sociai-de-

nusiųsti ją taikos konferen- da nudžiugo tautininkų ir 
cijon. Parašai busią renka- klerikalų spauda. Tuojaus 
mi 12 balandžio. Tai busian- kilo sumanvmas ir Ameri- 
ti lyg ir kokia lietuvių bal-:koje organizuoti "lietuviš- 
savimo diena. Parašai bu-!ka vaiską," kad davus Kil
sią renkami ir nuo kitatau- maičio "armijai” paramos.
savimo diena.

čių, kurie pritaria Lietuvos 
savystovybei.

Dabar kį-la

s

Bet vokiečiai iš Lietuvos 
pasitraukė, Lietuvos sienos 

klausimas, atsidarė, Lietuvos buržuazi-

BIRžliKA ŠVIETIMO | 
KOMISARAS.

"Komunistas” 12-tan1 nu
meryje rašo, kad boišeyik}’ 
valdžia Vilniuje paskyrė • 
Biržišką Lietuvos švietimo 
komisaru (ministeriu). 
Sausio 14 dieną senasis 
švietimo ministeris perda
vęs jam visus reikalus ir 
apie 100,000 rublių pinigų-

Darbininkų Taryba u- 
niųje išleidusi įstatymą 
apie žemės nacionalizaciją. 
Sulyg to įstatymo, visa Lie
tuvos žemė su visomis trio- 
bomis, gyvuliais ir ūkio į 
rankiais pereinanti valsty-j 
bes nuosavybėn.

Vilniuje esąs jau Įsteig
tas Revoliucijos tribunolas 
(teismas), kuris už priešini
mąsi Darbininkų Tarybos 
nutarimams kaltininkus 
sunkiai baudžiąs.

Ar Darbininkų 
veikią Vilniuje ir 
sunku pasakyti. 
ktJUllU.} Ori ---
vių kariumenei. bolševikai, 
nenorėdami muštis, • iš Vil
niaus pasitraukė. Tečiaus 
tautinė Lietuvos "valdžia, 
kąip rodos, iki šiol da i Vil
nių nesugrįžo. Taigi labai 
gali but. kad ži
nios apie b o 1 še y i - 
kų pasitraukimą iš Vilniaus 
buvo neteisingos, arba gali 
but ir taip , kad jie pasit
raukę vėl sugrįžo. Telegra
mos dabar ateina taip su
maišytos ir viena kitai prie
štaraujančios, kad jomis 
remianties orientuotis labai 
sunku.

Taryba 
dabar, 

sunku pašaknį, nes buvo 
žinių, kad artinanties lietu-

SAKO, Z, ALEKSA NUžtL 
BITAS,

Pereitam "Keleivio” nųm. 
mes išspausdinome kunigo 
Bartuškos pranešimą, kad 
5 d. sausio, užėmus bolševi
kams Vilnių, lenkų legionie
riai du bolševiku sušaudę, o 
keturi patįs nusižudę, tų 
tarpe ir Zigmas Aleksa, ge
rai amerikiečiams žinomas 
savo raštais, po kuriais jisai 
išpradžios pasirašydavo Mi
kolo Bevardžio slapyvar
džiu, paskui savo inicialais 
Z. A., o pastaraisiais laikais 
Angariečio slapyvardžiu. 
Paskutinį slapyvardį jisai 
pradėjo vartoti nuo to laiko, 
kada jis likos ištremtas Si
biran ir apsigyveno prie An
garos upės.

Taigi, kaip praneša kleri
kalų pasiuntinys, d. Aleksa 
jau nusižudęs. "Laisvė” te
čiaus spėja, kad jį bus nudė
jusi buržuazija. "Laisvės” 
nuomonė tokia:

"Sakyti arba rašyti, kad 
Aleksa pats nusižudė, galėjo 
tik tokie neišmanieliai, kaip 
kun. Dobužis ir jam panašus. 
Jeigu drg. Aleksa nesižudo, 
būdamas caro bernų naguose, 
jeigu .jis, būdamas katorgoje, 
apkaltas retežiais, nenustojo 
A tities, buvo pilnas energijos, 
tai kur protas sakyti, kad da
bar, pribuvęs į Vikrių. nusižu
dė? Jis nenusižudė, bet ji nu
žudė Lietuvos ir Lenkijos bur
žuazija. Ji nužudė tie ponai, 
kurie bėgdami iš Vilniaus Į 
Kauną, parašė manifestą, po 
kuriuo pasirašo ne tik klerika
lų ir tautininkų šulai, bet ir 
Biržiškos su Janulaičiais. Bu
vo pranešta, kad Biržiška ir 
Janulaitis esą suareštuoti. Ga
limas daiktas, kad jie yra vie
nu ar kitu budu surišti su drg. 
Aleksos nužudymu, todėl ir 
tapo suareštuoti.”

Z. Aleksa buvo begalo 
darbštus ir labai dąug yra 
prirašęs. Daug jo raštų y- 
ra išleidęs "Keleivis,” "Ko
va” ir kiti socialiatiški laik
raščiai, bet nepalyginamai 
daugiau yra da nespausdin
tų. L 
las yrą "lietuviai ir kitos 
tautos,” kuris tebėra da 
rankraštyje. Tai yra lietu
vių ir kitų tautų istorija. 
"Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas padavė LDLD. 
Literatūros Komitetui įne
šimą, kad LDLD. šitą veika-

DELEI LIETUVOS VAL
DŽIOS ATSIŠAUKIMO.
Užpereitame ''Keleivio” 

numeryje mes išspausdino
me Lietuvos "valdžios“ atsi
šaukimą, kad parodžius A- 
merikos lietuviams darbi
ninkams. kas per viena ta 
"valdžia” ir kas jai rupi.

Ajit to paties puslapio, 
kur tilpo tas lietuviškų mi
nisteriu "manifestas? buvo 
redakcijos ir pastaba padė
ta, kad spausdiname tą raš
tą kaipo gadvnės dokumen
tą. •

Tūli draugai tos pastabos 
nepastebėjo ir pradėjo da
ryti klaidingi išvedimu. Jie 
įsivaizdino, kad mes busią 
išspausdinę tą atsišaukimą 
iš pritarimo Lietuvos "val
džiai,” kuomet musu buvę 
jau nesykį pažymėta, kad 
tokios valdžios, kur šeimi
ninkauja Yčai ir jiems pa
našus reakcijos šalininkai, 
mes netik negalim remti, 
bet privalom kovoti su ja.

"Keleivis” buvo pirmuti
nis laikraštis, kuris pranešė 
apie velniškus lietuviu liur- 
žuazijos pienus, kada ii pra
dėjo kviesti sau i pagalba 
švedų kariumenę. "Kelei
vis” buvo pirmutinis laikra
štis, kuris persergėjo darbi
ninkus, kad jie neduotų at
žagareivių politikai nei cen
to pinigų. Ir "Keleivis” nie
kados atžagareiviams nepri
tars.

Lietuvos "valdžios” atsi
šaukimą "Keleivis" paskel
bė dėlto, kad tas atsišauki
mas parodo tikrąjį Y’čo 
kompani jos veidą. Slėpti to
kių dalykų nuo visuomenės 
negalima. Amerikos lietu
viai darbininkai privalo ži
noti viską, kas darosi Lietu- 

,.9 5°kie atsišaukimai 
. P. lr nušviečia politi

ni Lietuvos gyvenimą Tr_
Stambiausias , jo veika- da daugiau negu taš-itie 
~ e. 8teM?ukjmi(j mums

svarbus kaipo gadynės do
kumentai. Kada Seinų vys- 
kupi.ios valdytojas pralotas 
Antanavičius išleido anais 
metais . juodašimtišką ap
linkrašti prieš revoliucio- 

lą dabar išleistų. Rašto bus beįeik risi’
knkfc 4 tnmai - W). Tr kuk-

aplmkraštis mums yra gin-
gal kokie 4 tomai po 400-
500 puslapių.

I šitą veikalą d. Aleksa ra- klas
: šė sėdėdamas kalėjime. Me- laikas, kada Yčo
.degos pristatymu rūpinosi jos "manifestas” tainnat
1 Keleivio redakcija. mums susitaikvs. P P

Jo didybės tarnystėj
-------BTM * *

i: ae tr^ndation filed with the post- 
^ww*a.Boston-’ Mass” on 

6, by the

[Kada Rusijoje tapo į- 
kurta darbininkų respubli
ka, Anglija užgriebė daug 

j Rusijos Laivų visus juri
ninkus internavo kaipo ka
rės neląisvius. Vienas tų 
laivų kapitonas dabar tar- 

karaliaus 
York Call”

nauja Anglijos
, laivyne. ”New 
korespondentas Paūl Wall- 
ace Hanna, kuris dabar ran-į: ' __________
dasi Europoj, turėjo su tuo 
kapitonu pasikalbėjima,. ku- >•’ --- • ...n mes čia pasivelijam per- 
sispausdint. Dėl supranta
mų priežasčių koresponden
tas kapitono vardo neišduo
da, bet vadina jį "žmogumi 
iš Narvos,” nes jis yra es
tas, Narvoj gimęs ir augęs. 
Jisai nėra bolševikas; jisai 
pritaria dabartinei Estoni- 
jos valdžiai, kuri veda mir
tiną kovą su bolševikais. 
Taigi pasiklausyki t, ką jis 
pasakoja. Red.]'

"Aš atsimenu, kaip 1912 
melais buvo dideli rusų lai
vyno manievrai po admirolo 
D. komanda,” sako žmogus 
iš Narvos. "Mano priežiū
rai tuomet buvo pavestas 
vienas transportas, kurį ad
mirolas D. norėjo apžiūrėti. 
Jisai prisiirė valtyje, kuri 
audringoj juroj buvo labai 
blaškoma. •

"Kuomet valtis prie mus 
prisiartino, jurininkai su
stojo ant siūbuojančio jos 
denio į glitą. Vienas juri
ninkas neteko lygsvaros, iš
metė iš rankų šautuvą ir 
nusitvėrė už virvės, kad ne- 
nupuolus į jūres.

"Admirolo D. kardas švis- 
jelėjo iš makšties ir smogė 
jurininkui per veidą. Juri
ninko veidas tapo perskel
tas nuo antakio iki smakro, 
ir kraujo sruoga pasipylė 
ant valties denio. Admiro
las įsikišo kardą į makštį.

" 'Atsargiau, tų. kiaule, 
aivą apterši!’ drėbė jis su
kruvintam jurininkui. ’

"Pereitais metais latviai 
jurininkai Kronštate admi
rolą D. užmušė.”

Žmogus iš Narvos patylė
jo ir pridūrė:

"Rusas jurininkas y r a 
tamsus žmogus, o kartais ii 
žiaurus. Kuomet mano ju
rininkai būna šiurkštus, tai 
aš sakau, kad jie šiurkštus 
dėlto, jog jie tamsus, o jie 
tamsus dėlto, kad... Na, tai 
jau mano kaltė, kad jie tam
sus.

‘"Kuomet aš buvau da un- 
ter-oficierium, laivo kapito
nas piktus jurininkus tan
kiai liepdavo pririšti. pne 
lynos, įmesti i. jare?‘r.d” 
džiausiam šaltyje vilkti juos 
apie pusvalandi. Kuomet 
jurininkas išlikdavo po to
kio gydymo gyvas, jisai tuo
jaus pavirsdavo į bolševiką.

”Aš nesu bolševikas,” sa
ko kapitonas iš Narvos. "Aš 
remiu nepriklausomos Es- 
tonijos valdžią. Bet ji neiš
laikys. Estonija prisidės 
prie Sovietų. Tas pats bus 
ir su kitais Rusijos kraš
tais. Lenkija sutirps Vokie
tijos ir Rusijos Sovietų vie
nybėj. Taip, Vokietija bus 
bolševikiška. Bolševizmą 
Vokietijoj įvykins patįs są
jungininkai. Jie visą Eu

ropą verčia į Sovietus. .
"Aš jums papasakosiu: 

per trejis metus aš su savo 
jurininkais plaukiojau ant 
jūrių gindamas brangiau
sias sąjungininkų paslaptis. 
Bet kain tik pas mus tapo į- 
kurta žmoniškesnė tvarka, 
jie tuojaus durtuvais nuvijo 
mus nuo musų laivo ir su
grudo kalėjiman kaip ko
kius piktadarius.

" 'Rusija atsimetė nuo są
jungininkų ir padarė taiką,’ 
jie mums sako.

’Bet mes prieš jus ne- 
prasižengėm,’ mes jiems ai
škinam. Jie nieko į tai 
neatsako.

"Musų laivas atplaukė į

ukių 20,000,000 vyrų, nors 
drapanų ir ginklų turėjo 
vos tik 5.000,000 kareivių. 
Ūkusieji 15,000,000 žmonių 
turėjo sėdėti susirinkimo 
punktuose per ištisus metus 
basi, be drabužių ir be mai
sto. Tūkstančiai žmonių 
buvo išsiuntinėta .tai šen, tąi 
ten, o kuomet jie nuo bado

Bordeaux, kuomet Trockis « ^.išpurdavo. taikus 
į Brest-Litovska. “» atsimindavo, kad tenaivažiavo į

Musų laivas tuojaus tapo 
apsuptas kulkasvaidžiąis. 
Žmonėm neleidžia išlipti 
ant kranto. Aš kreipiuos į 
franeuzų admirolą.

” 'Tavo žmonės yra bolše
vikai, ar ne?' jis manęs 
klausia.

” 'Kas jie yra, aš nežinau,’ 
aš jam atsakiau, ’bet per 
trejis metus jie ištikimai 
tarnavo sąjungininkų rei
kalams ir dabar jie nori iš
ėsti į miestą nusipirkti sau 
reikalingų daiktų.’

’’ 'Jie negali išeiti,’ jis 
man atsako.

”Aš pradedu jo maldauti. 
’Leiskite jiems išeiti bent 2 
valandom ant kranto, nuo 6 
iki 8. Aštuntą valandą jie 
visi sugrįš. Aš pats už tai 
atsakau.’

"Galų gale admirolas suti
ko ir aš sugrįžau pas savo 
žmones. Man nebūnant jie 
jau sudarė ant laivo Sovię- 
7 • v - • ■■ • • T-* 1ą ir as , _ 
’ie pasitiki manim.

” 'Mes esam bejėgiai,’ aš 
jie rus paaiškinau. 'Rusijai 
mes čia nieko negalim pa
gelbėti. Bet kantrybė su
laužo plieną. Bukime kau
rus. Eikit į mjesią, tik ne

sidėkit su franeuzų jurinin
kais ir 8 valandą sugrįžkit’

"Išėjo visi miestan. Aš
tuntą valandą ateina fram 
aižai ir krečia laivą. Visi 
nano žmonės savo vietose.

"Bręst-Litovske rusai pa
tarė taikos sutartį ir Cam- 
den uoste mus tuojaus išvi- 
:o durtuvais ant krašto. An
glijos nelaisvės kempėje 
mes turėjom laiko daug Kla
styti. Aš atsiminiau pergy
ventas Narvoje dienas. Man 
prisimena, kaip mokslą bai
gusi parvažiavo namo 
no sesuo ir negalėjo gauti 
jokio užsiėmimo. ,

"Mes turėjome erdvų na
mą Narvoje; mano sesuo 
atidarė jame mokyklą ir 
jwadėio mokrti vaikus, nes 
kitokios mokyklos jiems ne
buvo. Susirinko apie , 100 
vaikų. Jiems patinka šiltas 
kambarys ir jie nori moky
tis. Bet ateina caro bernas.

” 'Jums nevalia eia laiky
ti mokyklą!’ suriko jisai.

"Mano sesuo nusiminė. 
Kode! nevalia?’ ji klausia.

” 'Tas priešinga įstaty
mams,’ paaiškino caro či- 
novninkas.

’’ 'Bet aš mokinu vaikus 
o paties, ko aš išmokau ca

ro mokyklose,' sako mano 
sesuo.

’’ 'Visvien nevalia,’ atkar
toja urėdninkas.

"Noroms nenoroms mano 
sesuo turėjo išvaryti bėdiną 
žvejų vaikus ant sniego ir 
’aukti, pakol revoliucija ati
darys jiems mokyklas. Re
voliucija atidarė rusų vai
kams mokyklas, o mee sė
dim Anglijos kalėjime...

"Sėdėdami kalėjime ma
no žmonės taipgi ima pro
tauti. Anglijos darbininkai 
matė, kaip mus varė nuo 
laivo, taigi priėję jie ir sa
ko: 'Mus siunčia vykinti lai
svę Vokietijoj, o žiūrėkit, 
kokia laisvė pas mus!’

"Belaisvių stovykloj ma
no žmonės kalbasi apie savo 
vargus. Tūli kaltina save, 
kafljie didelę klaidą padarę. 
Kiti klausia, ką bolševikai 
padarė bloga, kad juos rei
kėtų taip nekęsti ir bijoti, 
ir jų draugus persekioti? 
Jie nurodo, kad caras buvo 
žiaurus ir kvailas ir jį rei
kėjo senai jąu nuversti. Pa
vyzdžiui, 1914 metuose jisai 
sumobilizavo iš dirbtuvių ir

.reikia nusiųsti maisto ir 
drabužių.

”Mano. žmonės atsimena, 
kaip 3.000 galvijų buvo va
roma 100 mylių per sniegą \ 
i Archangelską, kad iš tenai 
išsiimtus juos Angiijon, bet 
niekam neatėjo j galvą, kad 
galvijams reikia šieno, to
dėl pąkol atvaryta juos ant 
laivo, gyvų beliko tik 300. 
Ant laivo taipgi nepristaty
ta šieno ir mes turėjome iš
plaukti be pašaro. Ir mano 
žmonės atsimena, kad kuo
met mes pasiekėm Angliją, 
galvijų beliko jau tiktai 75 
gaivos, o kada jiems paskui 
duota ėsti, tai ir tie išstipo.

"Anglijos nelaisvėj męs 
išbuvom daug sąvaičių ir 
mano žmonės atsiminė 
daug d a k.i tokių 
dalykų. Pavyzdžiui, 1916 na. 
vasarą, kuomet submarinai 
skandino po 50 laivų i dieną,

“Tiek, iu taniasBet Plukėm su an^limis iš s iieKU jų tanias. oei vrAWPflefu ; nihMifQro pQ_Mevcastle į Gibraltarą. Pa
siekus mums Gibraltarą, 
viršininkas klausia:

” ’Ką jus darote? Anglių , 
mums visai nereikia!’ Ir . 
mes išstovejom toj anglų 
tvirtovėj ištisą sąvaitę be 
jokio reikalo, kuomet lai
vų visur stigo.

” 'Plaukit Į Korfu/ jie 
mums sako. Mes prašom ap
saugos, jie neduoda.

"Nuplaukėm į Korfų. Te
nai viršininkas sako: 'Ko 
jus čia atvažiavot ? New- 
cąstle anglies mes megalime 
vartoti. Kariškiems laivams 
mums reikalinga Cardiffo 
anglis.'

"Mano žmonės šnabždasi 
tarp savęs: 'Lygiai taip, 
kaip Rusijoj! Niekas nieko 
nežino, bet kiekvienas duo
da Įsakymus, o žmonėliai 
bėgioja apie juos akįs išver
tę, kaip žąsis.’

"Išstovėjus mums prie 
Koriu daug dienų, viršinin
kas liepia plaukti Į Maltą. 
Mes prašom apsaugos, bet 
jis atsako, kad mes negalim 
jos gauti. , Mano žmonės 
nusiminę, o kaikurie jau 
pradeda ir pykti. Jie žino, 
kad laivas, anglis, žmonės 
ir laikas negali but gaišina
mi, nes tuomet Vokietija 
tikrai laimės karę.

” 'Kantrybės!' aš jiems 
sakau. Kantrybė sulaužo 
plieną.’

” Maltoje vėl tas pats. Jie 
vartoja tenai tiktai Cardi- 
fŪo anglį. Jie nori siųsti 
mus į—į—. Jie ir patįs neži
no, kur mus jau besiusiu 
'Lygiai taip, kaip Rusijoj,' 
šnabždasi mano žmonės 
tarp savęs. 'Visos -valdžios 
yra kvailos.’

” Maltoj aš pareikalavau 
privilegijos iškrauti anglį į 
kitus prekybos laivus, jeigu 
uosto viršininkas neleidžia 
man jos iškrauti ant krašto. 
Jis su tuo sutiko ir per trįs 
sąvąitės laiko tenai atsilan
kė tiek laivų, kad didžiumą 
anglies jie nuo mus paėmė; 
bet liko da 300 tonų.

” 'Rytoj jus turit išplauk
ti,’ sako uosto viršininkas.

” ’Bet mano laive tebėra 
da 300 tonų anglies,’ aš jam 
aiškinu.

” 'Vistiek jus turit -.rytoj 
išplaukti,’ jis kartoja.

”Aš griežtai atsisakau ir 
uosto viršininkas leidžia 
man iškrauti anglį ant kra
što.”

Kapitonas iš Narvos nu
tilo. Po valandėlės jis vėl 
pradėjo:

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

t •
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CLEVELAND, OHIO. 
SLA. kuopos koncertas.

Tautininkai prie klerikalų 
linksta.

Vasario 16 dieną čionai 
buvo SLA. 14 kuopos suren
gtas muzikalis-vokalis kon
certas, j vykęs Germaniu 
Turaverein salėj. Vokalę 
koncerto dalį išpildė social
istinis Mirtos ir tautininkų 
Varpo chorai. Buvo taipgi 
ir keliatas solistų, ypač pasi
žymėjo Pranas Rimkus, su
dainuodamas bent kelitą į- 
vairių kompozitorių dainų. 
Reikia pastebėti, kad daina
vo taipgi solistas A. Zdanis.

Pianų solo bei > dainuoto
jams palydint skambino p-lė 
M. Jansoniutė, rusų šokį 
puikiai pašoko p-lė EI. Jan
soniutė.

.Vienu žodžiu, koncertas 
buvo gražus ir vakaras nu
sisekė.

Prieš šio vakaro rengimą 
buvo SLA. 14 kuopos susi
rinkimas, kame renkant rei
kalingus vakarui darbinin
kus, tautininkai atsisakė pa
tarnauti kuopai, nes, mat, 
klerikalų teatralis choras tą 
pati vakarą rengė savąjį 
koncertą, tai musų tautinin
kams buvo svarbiau būti 
klerikalų koncerte, negu sa
vo kuopos reikalai.

K. Varpa.
Musų draugijų veikimas.
Vasario 23 d. buvo LSS. 3 

kuopos surengtas vakaras. 
Apie tai jau buvo „Keleivy
je” rašyta.

Kovo 8 d. turėjo įvykti 
sandariečių V arpo choro 
rengiamas J. Butėno kon
certas.

Ta proga pasinaudodami 
• socialistai sumanė taipgi pa

rengti Butėnui koncertą,pel
ną skirdami bolševikiškos 
„Laisvės” naudai. Ir tauti
ninkai ir socialistai garsino 
savo koncertus, pardavinėjo 
tikietus ir vieni ant kitų py
ko nežinia už ką, stengda
miesi vieni kitų rengiamam 
koncertui pakenktu Galų- 
gale gauta žinia, kad Butė
nas nei į tautininkų 2 kovo, 
nei į socialistų 7 d. kovo ren
giamus koncertus nepribus. 
Socialistai vietoje nepasise
kusio koncerto s u re n g ė 
draugišką vakarėlį: tauti
ninkai, matomai, ir tam no
rėdami pakenkti, pakišo de
tektyvams liežuvi, tie gi at
vykę Į „bolševikų susirinki
mą” padarė nesmagumų, te
čiaus nieko panašaus, kaip 
jiems buvo pripasakota, čia 
nerado.

Kovo 9 d. klerikališkos 
draugijos surengė Tautos 
Fondo naudai prakalbas. 
Kalbėjo Česnulis, kuris buvo 
garsinamas kaipo „advoka
tas.” Kalbėjo kaip vaikė
zas, pasakodamas apie kle
rikalų didelius nuveikimus. 
Tamsus žmonelės da vis ne
moka suprasti klerikalų po
litikos ir aukauja savo pini
gus dykaduoniams šerti. Sa
koma, kad čionai surinkta 
aukų arti $1,000. Net ir mū
siškiai tautiečiai nešė savo 
penkines klerikalu kišenin. 
Ir kaipgi tie klerikalai nesi
juoks iš tų vargšų musų tau
tininkų ir neniekins jų?

Aukas berenkant^ koks 
ten tautietis kažką ten 
burbtelėjo — paklausė kal- 
bėtojaus —, susirinkimo ve
dėjas tuojaus parodė jį ant 
balkono vvčiams,šie visa ro
ta tuojaus puolėsi balkonan 
ir už minutės laiko musų 
tautietis jau ritosi laiptais 
žemyn, tasai tautietis kol 
gyvas neužmirš, ką reiškia 
klerikalų prakalbose užduo
ti kalbėtojui klausimą.

Jonulis.
Lietuvių Progresyvių Drau

gijų Sąryšis.
Kovo 6 i buvo SLA. 14 

kuopos susirinkimas, kame

— KELEIVIS. g -

Km nieko neveikia 
To niekas nepoikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

buvo svarstyta iš centro pri
siųstas reikalavimas mokėti 
extra mokesčius delei miri
mo daugelio šios organizaci
jos narių nuo influenzos. 
Buvo dėlto didelis nepasi
tenkinimas, nurodinėta, kad 
jokia apdraudos korporaci
ja mirimams pasidauginus 
ant apsidraudusių nededa 
extra mokesčių, o SLA. cen- 
tralė valdyba nesilaiko tų 
taisyklių ir narius apsunki
na visokiais nepaprastais 
mokesčiais.

Tame pat susirinkime nu
tarta prisidėti prie vietos 
Lietuvių Progresyvių Drau
gijų Sąryšio. Tam prisidė
jimui pasirodė labai priešin
gi musų atžagareiviai tauti
ninkai. kadangi prie sąryšio 
origuli socialistinės organi
zacijos, kaip ve: LSS, LMP 
S. ir LDLD. kuopos, taipgi 
Mirtos Choras. Tokis atža
gareivis, kaip A. Zdanis- 
Zdanavičia, tiesiog plėšėsi 
prieš šitą įnešimą, tečiaus 
balsų didžiuma nutarta prie 
sąryšio prisidėti ir turėti sa
vo * atstovus centraliniame 
sąryšio komitete.
Tautininkai bijosi parodyti 

savo pažiūras.
SLA. 14 kuopos susirinki

me buvo įnešta, kad kuopa 
pradėtų ką-nors visuomenės 
švietimui veikti — rengti di
skusijas ar šiaip viešus susi
rinkimus ir budinti miegan
čius žmones prie bendro dar
bo. Šitokiam sumanymui 
pasirodė priešingu net ir 
vienas progresyviškiausių 
musų tautiečių, būtent J. 
^emantaitis. Jis, stodamas 
-iries įnešimą, argumentavo, 
kad SLA. negalinti liesti ti
kybinių bei politinių klausi
mų, nes ji bepartyvė, dėlto 
negalinti rengti susirinki
mų, kur butų diskusuojama 
politikos ar sektų įsitikini
mai. Susirinkimas paprašė, 
kad pats Žemantaitis pa
skirtu diskusijoms temas, 
bet jis ir to nepriėmė. Su
sirinkimas tad nutarė kartą 
į mėnesį rengti diskusijų su
sirinkimus, nežiūrint, kad 
musų atžagareiviški tauti
ninkai ir bijosi viešai paro
dyti savo pažiūras, turbut 
jausdami, kad anskčiaus ar 
vėliaus jiems reikės nueiti į 
klerikalų abazą. Pažangesni 
kuopos nariai pasiryžę žen
gti progreso keliu, nepai
sant, kas atsilieka.

Kasp. Vasp.
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Kovo 1 d. L. A. U. P. N. 
Kliubas parengė maskaradų 
balių; žmonių prisirinko, 
daug ir kliubas turės kelio- 
liką dolerių pelno.

Amunicijos dirbtuvė pa
leido keliatą tūkstančių dar
bininkų ; taipgi daug atleido 
ir iš kitų dirbtuvių. Minios 
žmonių jieško darbo, nori 
dirbt, bet nėra darbo. Dar-’ 
bininkai klausia vienas kito, 
kas bus?... Paskutiniu lai
ku pradėjo rengti susirinki
mus ir svarstyti bedarbės 
priežastis. Pirmas susirin
kimas įvyko 28 d. vasario; 
kalbėtojai ragino darbinin
kus organizuotis ir šviestis, 
nes darbininkai neorgani
zuoti negali pagerinti būvio.

Aukų surinkta padengi
mui lėšų $17.13.

Antras susirinkimas atsi
buvo 2 d. kovo didelėje 
Grand Teatro svetainėje, už 
kurią užmokėta $75.00. 
Žmonių čia prisirinko kiek 
tik galėjo tilpti.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $120.15.

Buvo daugybė guzikuotų 
ir slaptų, bet jokio triukšmo 
nebuvo. Susirinkime liko 
išnešta rezoliucija, kuri bu
vo pasiųsta vietos majorui 
ir laikraščiams, šį susirin
kimą rengė visų tautų vie
tiniai socialistai.

Ant rytojaus „The Hart
ford Times” pašiepdamas 
pasakė, kad majoras gavo 
orderi nuo kompanijos 300 
žmonių kapoti ledus. ' 
kaip kapitalistai elgiasi 
darbininkais.

J. P. Kuzliorskis.

Mat, 
i su

ANSONIA, CONN. 
Socialistų prakalbos.

Kovo 9 d. čionai buvo LS- 
S. 186 kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėjo K. žu- 
rinskas. Prie kuopos prisi
rašė keturi nauji nariai.

Tą pačią dieną vakare bu
vo Šviesos Dr-jos susirinki
mas, kame buvo perskaity
tas Lawrence’o streikierių 
atsišaukimas, kad gelbėti 
juos sunkioj jų kovoj. Švie
sos Dr-ja iš savo iždo paau
kavo 10 dolerių ir atskiri 
nariai da sumetė $3.75.

. Kovo 8 d. vakare su pa
galba rusų socialistų likosi 
čia sutverta lenkų sociaiistų 
kuopa. Buvo pakviestas iš
kalbus lenkų kalbėtojas iš 
N. J. valstijos, kuris pasakė 
lenkams puikią prakalbą. Į 
naują socialistų kuopą susi
rašė 14 narių.

Vietos lietuvių katalikai 
nuo 8 d. kovo iki 11 dienai, 
turėjo didelius 40 valandų 
atlaidus. Jei da buvo katro 
kišeniuje doleris, tai ir tas 
apleido šio kišenių ir nuke
liavo i šiltesni kunigėlio ki
šenių. Vytis.

PROVIDENCE, R. I. 
Lietuviai progresuoja.

Nors čionai lietuvių ne
daug tegyvena, bet vis dau
giau ir daugiau pradeda 
bruzdėti ir eiti progreso ke
liu.

D. L. K. Gedimino Dr-ja 
savo susirinkime, laikytame 
16 d. kovo, apsvarsčius Lie
tuvos žmonių padėjimą, nu
tarė išnešti rezoliuciją, rei
kalaujančią Amerikos Lie
tuvių Visuotino Suvažiavi
mo, be kurio nėra galima 
pradėti bent koks bendras 
pozityvia darbas minėtais 
reikalais.

Suvažiavimui įvykus dr- 
ja pasiryžus iš savo iždo au
kauti keliasdešimts dolerių 
bendran fondan, kad pagel
bėjus Lietuvos žmonėms at
statyti savo išgriautąjį gy
venimą.

Rezoliucijos pagaminimui 
išrinkta tam tikras komite
tas, kuris rezoliuciją turi 
paskelbti musų laikraščiuo
se.

D. L. K. Gedemino Dr-ja 
paprastai rūpinasi ir žmo
nių švietimo reikalais. Di
džiuma jos narių—progre- 
svviški ir veiklus žmonės. 
Nebeto, kad joje nebūtų ir 
tamsių fanatiškų žmonių 
Pav., kadangi sekantis dr- 
jos susirinkimas pripuola 
Velykų dieną, tai tie sufana
tizuoti žmonės, skaitvdam 
tikėjimišką šventę svarbes
niu. dalyku, negu draugijos 
reikalai, pareikalavo, kač 
jis bent vieną sąvaitę anks 
čiau Įvyktų, nes, jų numone 
Velykų diena šventa—mat 
jiems reikia pasilinksmini 
„šventintu” alum ir degtine 
kad apsvaiginus protą, visa 
nešventais savo darbais te 
dieną pažymėjus. Tų varg 
šų tamsių žmonelių išmin
tingiausiais argumentai; 
neįtikinsi, nes į argumen
tus jie paprastai atsako y- 
patiškais užsipuldinėjimai.- 
ir prasivardžiavimais.

Draugijos Narys.

j platų svietą, kad išvengus 
| teismo ir belangės. Kiti vy
čiai, nors ir suskaldytomis 
galvomis, nutarė už sveika
tą po tris sveika marija su
kalbėti ir išsigerti, kati jų 
vadas laimingai pabėgo ii 
jiems visiems dabar nerei
kės stoti prieš augščiausioje 
tribunolą. Tai visas musų 
atžagareivių veikimas.

MONTREAL, CANADA. 
Pradedama bruzdėti.

Karės metu delei suvar
žymų beveik visokis vieša, 
eianykščių lietuvių veiki
mas buvo apmiręs. Daba.mas buvo apmiręs, 
orą dedama šiek-tiek bruz
dėti.

Neprigulmingas lietuviu 
Vytauto Kliubas, vadovau
jamas pirmininko Igno Ski- 

g’dna veiklios 
> veikti

alioti iš kuopos ir dedasi 
irie rimtesnių draugų, kad 
’r svetimtaučių organizaci
jose. Tas apsireiškimas ne- 
’inksmina mus, priežastis jo 
—tai musų karštųjų draugų 
netolerentiškumas ir per
daug išbujojusi vaidentuvė.

K. J. Dargia.

»•.

.. Pastaruoju laiku darbai 
čionai labai sumažėjo. Ge
rai ir piiną laiką dirbama 
tik prie laivų statymo, taip 
gi „American Ix>comotive 
Works,” „Grand T runk” ii 
karų išdirbvstėse darbai 
pradeda smarkiai eiti. Dar
bininkai organizuoti, dau
gelis dirbtuvių pripažįsta 
unijas, neunijistai negali 

Mokama po 
už vaiandą ir daugiau. 

Vincas Kanadietis.

gauti darbo.
68c.

DUQUESNE, PA. 
Musu progresas.

Nors čionai jaunimas ne
senai pradėjo eiti progrese 
keliu, bet kaip sykį suskato 
darbuotis, tai pilnas energi
jos per 5 mėnesius nužengė 
zana toli. Jau musų kolo
nija šiandien visai ne ta. ko
kia buvo metai atgal. Šian 
dien žmonelės, kuriems pir
ma būdavo tik karčema 
mylimiausiu daiktu, prade
da į gyvenimą žiūrėti visai 
kitomis akimis ir pamatyti 
<ad žmogui laimė ir smagu- 
nas ne svaiginančiuose ge
imuose.

Taigi sutverta vakarinė 
nokykla, kurią lanko apie 3 
lesėtkai žmonių mokinda 
niesi skaityti, rašyti ir ki 
:okių reikalingų šioj gady- 
lėj dalykų, kurie žmogų pa
daro galingesniu jo kovojf 
už būvį. Reikia pastebėti 
kad tos mokyklos įkūrime 
reikalu daugiausia pasidar
bavo d. Čelkis, kuris piln? 
energija veikia ir toliaus.

žmonių sielos patobulini
mui. kibesnių jausmų ii 
gražesniu troškimu sukeli- 
nui veikia teatralė draugi- 
a „Varpas.” Savo vaidini
mais šita draugija jau pa
garsėjo visoj apielinkėj.

.L M. Kupris.

CHICAGO, ILL.
Bolševikiškos prakalbos.
Musų kairieji draugai be- 

bolševikuodami išsivaikč iš 
savo tarpo visus šviesesnius 
ir nuosakesnius draugus, 
dėlto netekę ir kalbėtojų pa
darė garsiais "oratoriais” 
tokius bemokslius, kaip kad 
d. Jukelis, kuriam net VIII 
Rajonas prakalbų maršrutą 
parengė.

Taigi tasai oratorius kal
bėjo 6 d. kovo saliunininko 
Malinausko svetainėj LSS. 
37 kuopos vardu. Turiu pa
sakyti, kad be šmeižimo 
„Keleivio,” „Naujienų” ir 
senesnių socialistų iš šito 
kaibėtojaus darbininkai nie
ko daugiau geresnio išgirs
ti negali. Grigaitį, Michel- 
soną ir kitus neboiševakuo
jančius socialisttis Jukelis 
neblogiau už Račkų pataiko 
išniekinti ir šmeižti. Mat, 
šiandien toks apkvaišimo 
momentas, kad tas, kas 
geriau pataiko šmeižti ir 
niekinti „social-patriotus,” 
tas tyresnio vandens bol
ševikas. Jukelis stengiasi 
irgi užsipelnyt bolševikų 
didvyrio garbę. Neužvy- 
džiu jam jos, tik apgailes
tauju, kad šitokios prakal
bos sėja socialistuose di
džiausią demoralizaciją.

Po Jukelio kalbėjo kitas, 
da negirdėtas „kalbėtojas,” 
tūlas Šiugžda, atvykęs iš 
Rytų. Bandė kalbėt apie 
Socialistų Internacionalo 
tarptautinį kongresą Berne. 
Matyt, kad iš „Laisvės” pri
siskaitęs, epitetų tam Soci
alistų Internacionalui nesi
gailėjo. Net šlykštu klau
syti, kad asmuo, save soci
alistu skelbiantis, šitaip 
purvais drabstytų visasvie- 
tinę darbininkų organizaci
ją—Socialistų Tarptautinę. 
Juodašimčiai pasaulio pro
letariato judėjimą niekad 
pikčiau neapspiaudė, kaip 
tie mūsiškiai bolševikai.

Jukeliui buvo pastatytas 
klausimas kaslink metimo iš 
Sąjungos dešiniųjų socialis
tų. tai Jukelis atsakė: ’ži- 
loma, jei kas prirodvs. kad 
lešinieji kuomi nors kenkia 
Sąjungai, galima bus juos 
išmesti. Bet mes, kairieji, 
turime kitokį skymą apva
lymui Sąjungos nuo social- 
patriotų—tai agitacija prieš 
iuos.” Vadinasi, išsiplepė
jo. Nėra prirodymų, kad 
tie dešinieji kuomi nors 
kenktų Sąjungai, dėlto jų 
kairieji iš Sąjungos išmesti 
negali, bet jie griebėsi šmei
žtų ir purvų, kad bepuryi- 
nant rimtus sąjungiečius iš
vesti juos iš kantrybės, ir 
kad jie natįs iš Sąjungos iš
eitų. Už tokį darbą da pora 
metų tam atgal galima buvo 
Šitoki disorganizatorių ir 
larbininkiškos vienybės ar
dytoji be ceremonijų iš Są
jungos prašalinti, prisegant 
jam da ir provokatoriaus 
vardą, šiandien tokiais dar
bais viešai giriasi net virši
ninkas tos Sąjungos. Blogi 
dalykai musų pastogėj.

Tiesa, kad musų bolševi- 
kuojančių „kairiųjų” intek- 
mė pradeda pulti: tai mato
si kad ir iš to, kad paprastai 
Chicagoj į prakalbas žmo
nių susirenka daug, į Juke
lio plačiai išgarsintas pra
kalbas susirinko anie 89y- 
patų ir iš tų daugelis išėjo, 
nenorėdami klausytis šmei
žtų. Tečiaus visgi negalima 
leisti, kad tie musų !xilševi- 
kai delei atsiekimo savo ti
kslo, kaip Jukelis nurodė — 
išvaikymo iš Sąjungos visų 
rimtesnių ir nuosakesnių 
socialistų — galutinai nu- 
puldytų ir suardytų musu 
organizaciją, kurios labui 
tiek daug vargo ir darbo 
musu yra padėta.

šapos Darbininkas.

3HICAGO HEIGHTS, ILL. 
Iš musų judėjimo.

Kovo 16 d. čionai buvo I.S 
š. 126 kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėjo atlie- 

.tantis čionai, maršrutą d. 
Jukelis.

Reikia pasakyti, kad čio- 
įai buvo da pirmu syk soci
alistų prakalbos ir žmonių 
susirinko gana skaitlingai. 
Jukelio prakalba žmonėms 
patiko, nes visi atvdžiai 
klausėsi ir išsinešė gerų Į- 
spudžių.

Štai faktas, ko žmo- 
įes Dievo agentai išmokina. 
Rengiant čionai prakalbas 
"eikėjo gauti svetainę, krei
ptasi prie vienos ypatos, ku
ri turi reikalingą susirinki
mams svetainę, bet ta ypata 
tuojaus paklausė, kas pra
kalbas rengia, o išgirdusi, 
kad socialistai, atsako su 
kokia tai žiopla baime, kad 
kunigėlis veivkinės nepri
ims, jei socialistams svetai
nę pasamdytų. Girdi, nei 
už jokius pinigus socialis
tam? neparduotų, nekalbant 
iau apie parsamdymą. Aiš
ku, kad toji kunigijos išauk- 
'ėta ypata nei tiek proto ne
turi, kad supratus, jog viš
tiena tuomi bedievių neiš- 
naikins.

Aukų surinkta 19 dolerių. 
Prie kuopos prisirašė 6 nau- 
ii nariai.

Kreiptasi delei svetainės 
■prie vietinio pieniaus žyde
lio. Ir žydelis atsako, kad 
jam kunigas pasakęs, kac 
jei socialistams svetainę pa
samdytų, tai jis (kunigas) į- 
sakvs moterims nepirkt pas 
?į pieną. Tai ve, kaip mūsiš
kis Dievo agentas žmonėms 
’aisvės geidžia. Jis net boi
kotu grasina svetainės savi
ninkui. jei tas leis darbinin
kams susirinkti ir patirti 
kas reikia veikti, kad išbri
dus iš visų tų nelaimių ii 
vargų, kokiuose šiandien 
darbo žmonės priversti yrr 
gyventi. Vadinasi, kunigi
jai žmonių vargai ir tamsu
mas kaip tik ir yra tucr šal
iniu, iš kurio jie sau laime? 
■emia.

Nežiūrint visų juodvarnio 
pastangų neleisti socialistų 
•prakalboms Įvykti, jos visg: 
:vvko ir skaitlingai susirin
kę žmonės patyrė, kodėl ku
nigija prieš socialistus taip 
atkakliai kovoja.

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
•įutarė parengti 12 d. balan
džio balių. Kadangi tas ba
lius bus prieš pat Velykas, 
tai vietos dūšių ganytojas 
grasina, kad neduos išriši
mo tiems savo parapijo- 
nams, kurie i tąjį balių eitų. 
Protaujantis žmogus žino, 
kad kunigija niekada iš ne
laisvės pančių neišrišo; ji 
vis tik pančiuoti žmones te- 
pančiuoja, tai tie kunigiški 
„išrišimai” žmonėms nieko 
daugiau, kaip tuščią žodi, ir 
nereiškia. Geriau, kad ku
nigėliai tuos savo išrišimus 
i.uotų sau ir tokiems nelai
mi ngiomsąsavo konfratrams 
kaip kun. Skrypka, Siamas, 
Macochas, Schmidtas ir 
daugeliui kitų, pagarsėjusių 
savo šventablyvais darbais. 
Tiems gi. kuriems kunigas 
nei už dešimtine neparduos 
velykinės, patarčiau parsi
traukti kun. M. X. Mockų, 
jis už 10 centų geriau ap
valys protą, negu vietos 
klebonas už 12 dol. apvalo 
davatkų siela.

Batakių šleivis.

GLENDALE, W. VA. 
šis-tas iš musų padangės

Šioje mažai musų lietuvi
škoje spaudoje žinomoje ko- 
onijoje lietuvių gyvena a- 
)ie 12 šeimynų ir keliatas 
pavienių.

Kuone visi dirba anglių 
kasyklose, nes kitokių dar
ių lietuviams čionai beveik 
:r nėra. Darbas kasyklose 
sumažėjo: kai-kuriose kasy
klose dirbama tik po 2 bei 3 
dienas savaitėje, tik keliose 
d a dirbama po 5 dienas.

Netoli nuo G1 e n d a 1 ė s 
Moundsville lietuvių gyvena 
apie 40 šeimynų ir apie tiek 
pavienių, čia lietuviai gana 
progresuoja: kuone visi
skaito pirmeiviškus laikraš
čius. Gyvuoja LSS. 262 kp. 
ir LDT.D. 101 kuopa. LSS. 
kuopa turi apie 30 narių.

Nesenai čia buvo sureng
tos LSS. kuopos prakalbos. 
Kalbėjo d. Jukelis iš New 
Yorko. Apart to, Ką tasai 
kalbėtojas papasakojo, buvo 
ir literatūros gana apsčiai 
išparduota.

Tik reikia pastebėti, kad 
daugumui musų kuopiečių 
stinga da nuosakumo ir 
draugiškumo.Susirinkimuo^ 
se dažnai būna y pališki už
sipuldinėjimai ir pasikara- 
čiavimai. Tatai kenkia ir 
pačios kuopos augimui. Tū
li musų draugai, berišdami 
įvairius dienos klausimus, 
nesistengia dalyko giliau 
permatvti, nesiskaito su sa
vo žodžiais, dėlto rimtesnie
ji draugai pradeda rezig-

ko ir visos ų...... 
valdybos, pradėjo HH... 
kad pastačius sau nuosavu 
namą-svetainę.

Kliubas gana pasiturin
tis ; savų pinigų ižde turi a- 
jie $11,000, narių gi apie 
pustrečio šimto. Taigi jau 
yra užtektinai spėkų, kad 
J ta reikalą-sumanymą gy- 
veniman įvykdžius. Save 
i įaskutiniame susirinkime 
kliubas be ginču vienbalsiai 
nutarė namą statyti ir dar
bą tuo jau pradėti.

Taipgi nutarta ir šiems 
metams prenumeruoti visus 
lietuvių pirmeiviškus laik
raščius, kurie pareina kliu- 
bo skaityklon.

Iš čianykščių lietuvių ka
rėje žuvo tik du, būtent An
tanas NaikeKs ir Antanas 
Bakis. Jiedu buvo Vytau
to Kliubo nariais. Buvo ka- 
rf-n i** daugiau šio
kliubo narių, bet apart mi
nėtu dviejų, visi kiti sugrižo 
sveiki. '

Apie kitas musų draugi
jas, ypač kunigų globoja
mas, nėra nei ką paminėti, 
nes jos nieko gero visuome
nei neveikia. Vietos vyčių 
33 *u°pa nesenai turėjo pa
rengtą balių, tai, žinoma, 
liemanebruojant prisiėjo ir 
tikros karės griebtis. Gar
sus peštukas, narsiausias

HARTFORt), CONN.
Šis miestas labai puikioj 

vietoj, ir pats miestas dai
lus: namai dideli, gatvės 
plačios ir švarios (žinoma, 
yra ir prastų). Bet dirbtu
vių pagal miestą nejierdau- 
giausia, ir kurios yra, tai 
daugiausia plieno išdirbys- 
tės ir mašinšapės.

Čia yra daugybė parkų, 
kur vasarą darbininkai gali 
pakvėpuoti liuosu laiku ty
rame ore ir pasidžiaugti va
saros grožybėmis. Apart 
to da pro šalį sriovena Con- 
necticut upė, apie kurią yra 
gražus bulvarai.

Lietuvių priskaitoma i 2, 
500; biznierių irgi yieper- 
daugiausia: keliatas valgo
mųjų daiktų krautuvių, ke
liatas smuklių, vienas auksi
nių daiktų, vienas kriaučius 
ir viena restoracija. Tai 
turbut ir viskas iš lietuviš
kų biznių.

Vasario 23 d. LSS. 49 kp. 
buvo surengus prakalbas. 
Kalbėjo J. Bekampis iš Phi- 
iadelphijos. Jis kalbėjo dau
giausia apie Rusiją, Lietu
vą, bolševikus ir abelnai a- 
pie viską. Prie kuopos pri
sirašė kelioklika naujų na
rių.

Pertraukoje buvo renka
mos aukos į LSS. Aps. Fon.; 
surinkta $57.75. ki valiai. Pasaulio Pilietis, lyg tas kaizeris, nešdintis i

MONTELLO, MASS. 
Teatrai.

Kovo 8 d. LMPS. 22 kuo
pa vaidino du veikalu: „Sve
timas Dievas” ir „Paskuti
nė Banga.” Atvaidinta pu
sėtinai gerai, žmonių buvo 
atsilankę daug ir vakaras 
rengėjoms davė ir materia- 
lio pelno.

Kovo 9 d. buvo vietos san
dariečių parengtos „prakal
bos,” jeigu tai galima pra
kalbomis pavadinti. Kalbė
tojais buvo, vietiniai «anda- 
riečiai. Vienas tų kalbėto
jų p-nas Petras neblogai su
lošė pajaco-klauno rolę. Pa
sistatė esąs dideliu moksla- 
vvriu, lankiusiu mokvklą-u- 
niversitetą, užreiškė kalbe- 
siąą apie ekonomiją ir ”ci- 
cologiją”—na, ir ta jo. atsi
prašant, prakalba buvo ti
kra „cicologija.” Vargiai ir 
pats oratorius žinojo, ką jis 
pasakoja ir ką nori pasaky
ti. Tai buvo tikras cirkas. 
Publika nors juoko turėjo i- vytis P. Petrauskas turėjo.
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tįP stovint Ame-
turėfn^^ W f'rancuzija 

RusJJą apleisti?”
l ; 181 Rusijoj to
kio padėjimo nėra ir negali 
out, atsakė Keadie.
i J, /^leiskime, kad taipi
butų. Ar tamsta manai,kad 
sąjungininkai privalo iš- 
trau .t! kariumenę būdami 
IsitiKinę, kad tuojaus po to 
prasidės teroras?” 
/Tamsta neteisingai klau

siimą statai,” atšovė Keadie. 
Kariumenė turi būt atšau-

Kv<»«
, .Ar. tamsta gavai nuo 
bolševiku pinigų?”

"Ne.”
Norėtų revoliucijos Angli

joj.
"Tamsta sakei, kad grei

tu laiku Anglijoj kilsianti 
revoliucija. Ar tamsta, kai
no sąžiningas karės priešas, 
dalyvautum revoliucijoj?” 
paklausė maj. Humes.

"Revoliucija nereiškia 
prievartos. Aš tik prievar
tai priešingas,” atsakė Kea
die.

"Bet tamsta socialistas?”
"Taip.”
"Ir pacifistas?"
"Taip.”
"Ir sąžiningas karės prie

šas?”
"Taip.”
"Ir tamsta nori revoliuci

jos Anglijoj, savo tėvynėj?” 
"Taip, aš noriu geresnio 

visuomenės surėdymo. Aš 
stoviu už surėdymą, kur bu
tų nauja ir geresnė tvarka, 
netokia. kaip bolševizmas, 
airį jus suprantat, bet ide- 
distiškas bolševizmas.”

"Ir tamsta norėtum, kad 
tai ivvktu Anglijoj?” •

"Taip."
"Na. tai prie kokios tam

sta bažnyčios priklausai?”
"Prie Škotijos bažnyčios." 
"Tai yra presbiterionų ba

žnyčia. o Škotijos presbite
rionai kariavo,” pastebėjo 
senatorius Nelson.

"Kaipgi tamsta išsisukai 
įuo kariumenės?” paklausė 
enatorius Overman.

"Aš perstačiau jiems sa
vo įsitikinimus.”

"Tai matyt, kad tamsta 
ik vienas esi juoda avis 

Škotijoj,” drėbė senatorius 
Nelson. .

Tuo ir užsibaigė šito liu
dininko kvotimas.

už Sovietu valdžią Ameri
koj?”

"Ne, aš neagituo^u. Kaip 
aš rakiau, da negalima žino
ti, ar Sovietų valdžia pasi
rodys praktiška. As tik 
tvirtinu, kad Rusijos žmo
nės ne orgijas kelia, bet do
rai stengiasi išbandyti la
žybų valdžios pieną, lodei 
aš laikausi tos nuomonės, 
kad mes neprivalome jiem 
kliudyti, bet duoti progą 
laisvai dirbti.”

"Tai reiškia, kad tamsta 
nenori, kad tokia valdžia 
butų Amerikoj?”

"Ne. Pats Leninas sako, 
kad kiekviena šalis turi tei
sę nusistatyti sau tokią 
tvarką, kokia jai patinka. 
Tik Trockis nori vesti kru- 
sadą.”

Kiti liudininkai.
Kovo 5 d. komisija jiašau- 

kė du kitu liudininku, pane
lę Bessie Beatty, McCall’s 
Magazino redaktorę, ir 
Franką Keadie, arbatos ek
spertu Iš Londono. Pasta
rasis išvažiavo Rusijon 1916 
metais ir išbuvo tenai iki 
pereito rudens. Jis pasiro
dė karštas Trockio ir I arti
no šalininkas, ir pasisakė 
norįs, kad tokia pat revo
liucija įvyktų Anglijoj. Se
natorius Nelson iškoiiojo jį 
užtai "juoda avimi."

Frank Keadie yra škotas. 
Rusijon jį buvo nusiuntusi 
Anglijos Draugų Draugija 
(B r i t i s h S o c i e t y o f 
Friends) kaip* pramonės 
•jžvęizdą. Jisai buvęs Pe
trograde. Maskvoj, Omske 
ir kitose Rusijos dalįse. Jis 
aplankęs apie 40 kaimų ir 
gerai susipažinęs su Rusijos 
ūkininkų pažiūromis.

"Kokios Petrograde buvo 
sąlygos, kuomet tamsta ta
me mieste viešėjai?" pa
klausė maj. Humes.

"Sąlygos buvo nekokios. 
Žmonės norėjo taikos su vo
kiečiais. Su maistu buvo la
jai bloga. Bolševikai tuo
met da neturėjo kontrolės."

"Ar tamsta tiki į žemės 
nacionalizaciją?” jiaklausė 

senatorius Sterling.
"Taip, aš tikiu, kad visos 

gyvenimo reikmenis turi 
prigulėti žmonėms." 
Petrograde nėra duonos, o 
Sibire iš kviečių degtinė da

roma.
"Aš žiūriu į Rusiją kaipo 

į tvėrimo bandymą, kuris iš
sivystė iš dabartinės ka
rės,” sako Keadie. "Jie 
jando sutverti naują visuo
menės tvarką. Tiesa, kad 
ai tiktai bandymas ir jis 
gali da nenusisekti, bet 
žiūrėkime teisybės. Sąjun
gininkai dabar' sudarė iš če- 
co-Movakų, amerikonų, an

glų ir japonų geležinį lanką 
įplink bolševikus. Sibire 
ų palaikomas Kolčakas re
kvizavo 100.000,000 bušelių 

kviečių degtinei varyt, kuo
met Petrograde. Maskvoj ir 
kituose miestuose alkani 
žmonės neturi duonos. Dėl 
šitos sąjungininkų inter
vencijos net ramieji Rusijos 
socialistai virsta bolševi- 
kais.

"Ar tamsta pritari bolše
vikų valdžiai taip. ' kaip ji 
dabar yra ir veikia?”

"Aš stoju už tai. kad Ru
sijos žmonėms butų 
patiems susitvarkyti 
eikalus. Amerika 

Monroe doktriną, tai 
gi Rusija negalėtų

Amerikos Darbininkų Kova
ško progos, kad savo darbo 
spėkas kapitalistui parda
vus nors už duonos plutą, 

i neišdrįso sustreikuoti, nes 
j savo streiku tik pasunkintų 
j patiems Lawrence’o strei- 
jkieriams jų padėjimą, ati- 
: mant dalį tų aukų, kiek dar- 
. - - a • • w » 1 .1*

MAINIERIŲ REIKALA
VIMAI.

Amerikos Angliakasių li
nijos U. M. W. of A. prezi
dentas, Frank J. Haves, Pil
domojo Komiteto suvažiavi
me Indianopolis’e, atidary- 
damas posėdį savo 1^’kle^’"čan"^ 

reika" į aukauti, kad neleidus kovo- 
šSi^valandų darbo die-!badu išn'ir]‘‘- .

nos; penkių darbo dienų są- Kada buvo paskelbta, jog 
vaitėj ir pakėlimo algos ska- 3 d. kovo darbininkai mes 
lės. Taipgi nacionalizavimo darbą, tai audinyčių sayi-

važiavimo?” užklausė se
natorius Wolcott.

"Sulyg mano apskaitlia- 
vimo, o tas apskaitliavimas 
nesumažintas, aš sakyčiau 
tarpe 40,000 ir 50,000 žmo- 

, nių," atsakė Williams.
"Kiti liudininkai mums pa

sakojo. kad žmonės gatvėse 
krinta nuo bado, kad šinp 
tais žmonės žudomi kalėji
muose ir kitokiais budais. 
Tas visai nesutinka su tuo, 
ką tamsta kalbi,” pastebėjo 
senatorius Woleott.

"Bet tamstos galite iš
šaukti daug ištikimų liudi
ninkų, kurie mano kalbą 
patvirtins,” atsakė Wil- 
liams. ”Tarp tokių liudi
ninkų gali būt Raudonojo 
Kryžiaus majoras VVard- 
well, Y. M. C. A. veikėjas 
Humpreys, panelė Beaty ir 
daug kitų da galima butų 
nurodyt, jeigu tamstos no
rėtumėt juos jiašaukti.”

"Bet kalbant apie bolše
vikų žiaurumus,” tęsia ‘to
liaus Williamas, ”aš norė
čiau tamstų paklausti, ar 
tamsta skaitėt, ką rašė 
iš Sibiro New York 
Times korespondentas Carl 
Ackerman? Vienam savo 
straipsnių šitas korespon
dentas parodo, kaip į vieną 
traukinį buvo sukimšta 
2,100 paimtų nelaisvėn bol
ševiku. Kada tas traukinis 

•’tėio i paskirtą vietą, • tai 
800 bolševikų jau nebuvo. 
Tie 800 išmirė nuo bado, bu
vo išžudvti ar kitokiu budu 
sunaikinti. Bet apie šito
kius žvėriškumus laikraš
čiai niekad nerašo, nes tai 
buržuazijos darbeliai.”

Toliaus liudininkas papa
sakojo. kaip kazokai vesda
mi pirmyn sąjungininkų ka
riumenę skerdė žmones ir 
net lavonų nuo gatvių ne
rinko.

"Bolševikams gi imant 
Petrogradą į savo rankas 
užmušta tiktai apie 20 žmo
nių. Kijeve buvo užmušta 
apie 2,000, Maskvoj apie 1. 
000, Rostove 2,000, o Irkut
ske daugiau kaip 1,000. Su
traukus visus tuos, nuosto
lius į krūvą, aš manau, kad 
išviso nuo caro nuvertimo 
bus užmušta nedaugiau 
kaip 45.000 žmonių,” sako 
kun. Williams.
Kaltina sąjungininkus už 

Rusijos badą. «
"O kaip su nuolatiniu ba

du,” paklausė senatorius 
Wolscott.

"Aš pripažįstu, kad mais
to klausimas prie bolševikų 
valdžios nei kiek nepagerė
jo. Porcijos tapo net suma
žinto-. Tą reikėjo padaly
ti. Dabartinį badą surengė 
sąjungininkai, kurie atkir
to nuo europinės Rusijos vi
są maistą iš didžiųjų Sibi
ro aruodų.”

”0 kaip apie plėšimus?”
"Taip, pasakų apie plėši

mus yra labai daug. Dau
giausia apie tai pasakoja tie 
žmonės, kurie išvažiavo iš 
Rusijos tarptautiniais mie
gamais traukiniais. Bet 
Rusijoj yra tūkstančiai a- 
merikonų ir, kiek aš žinau, 
nei vienas jų nebuvo užmuš
tas nei apiplėštas.”

"Ar nebuvo tie ameriko
nai sukimšti į kalėjimus?” 

"Taip, kai-kurie buvo." 
"O kaip apie anarchiją?” 
"Anarchija kįla ačiū ka

pitalistų ir buržuazijos šuo- 1 
kalbiams. Vienas jų viešai ' 

jog jie padarysią, !

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Mareli 
26, 1919, as reųuired by the Act of 
October 6. 1917.

Suvienytų Valstijų Sena
tas paskyrė tam tikrą ko
misiją. kad ji ištirtų kas 
yra bolševizmas ir kaip jis 
plėtojasi.

Šita komisija dabar šau
kia įvairių liudininkų, kurie 
yra buvę Rusijoj prie bolše
vikų valdžios, ir klausinėja 
jų nuomonės apie Sovietų 
valdžią, žinoma, šitiems 
tyrinėtojams netiek . rupi 
atskleisti gerąją bolševiz
mo pusę, kiek blogąją. To
dėl ir liudininkų klausinė
dami jie klausinėja tiktai 
tokių dalyku, kurie paliečia 
silpniausią darbininkų val
džios pusę. Kuomet ’iudi- 
ninkas pasakoja apie Rusi
ją gerai, tai Senato komi- 
sionieriai kaip įmanydami 
stengiasi ji sumaišyti ir dis
kredituoti.

Paduosime čia keliatą to
kių kvotimų.

Kun. Williamso liudymas.
Senato komisija buvo pa

sišaukus anądien Al bertą 
Rhvs . Williamsa, buvusi 
kongregacionalistų kunigą, 
kuris vra baigės Trinitv 
Kolegiją šioje šalyje, Cam
bridge universitetą Angli
joj ir Heidelbergo universi
tetą Vokietijoj, ir tuojaus 
]K) revoliucijos buvo nuvy
kęs Rusijon, dirbo pusant
rų metų bolševikų valdžios 
komisijose ir tik neseniai 
atvažiavo Amerikon. Taigi 
klausykit, ką sako ponas 
Williams.

Williams pasakė Senato 
komisijai, kad pasakos apie 
skerdimą Rusijoj vaikų v- 
ra begėdiškas melas.-Jis ap
skaito. kad j>er visa revoliu
ciją iki to laiko, kaip jis ap
leido Rusiją, buvo užmušta 
nedaugiau kaip 45,000 žmo
nių. Šita skaitlinė apima 
visus žmones užmuštus na
minėj karėj ir bolševikų 
tribunoki jiasmerktus mi- 
riop nuo balandžio mėnesio 
1917 metų iki birželio mė
nesio 1918 metu.

Klausinėjamas senatorių 
Overmano ir Wo’cotto, Wi- 
lliairts pasisakė, kad jo nuo
mone bolševizmas dabar 
yra tiktai bandymas ir tik
rai da nežinia, ar tas ban
dymas nusiseksiąs. Tečiaus 
Williams turi vilties, kad 
dabartinė Rusijos tvarka 
gali pasilikti ir jeigu ji pa
sirodys praktiška, tai jis 
mano, kad ateityje ir Ame
rikos žmonės galės priimti 
tokias 
kurios 
bariinę 
forma.

žemės 
dvarininkai priešingi.
Kalinėdamas apie tai. kaip 

bolševikai konfiskavo d va
lus. tVilliamš pasakė, kad 
19 žmonių iš 20 tokį konfis
kavimą užgiris visoj Rusi
joj. Toliaus jis priduria, 
kad apie 60. o gal ir 70 žmo
nių iš šimto Rusijoj nemo
ka nei skaityt nei rašyt, už 
ka reikia kaltint senąją val
džia. Bet prie revoliucinės 
valdžios daug žmonių jau 
pramokę skaityt ir pradedą 
mokintis rašyt.

"Aš klausiau rusų," sako 
n. Williams, "ar nenorėtų 
jie tokios demokratybės, 
kaip Amerikoj, Anglijoj ar
ba Francuzijoj. Jie atsakė 
ne,’ paaiškindami, kad jie'pasigyrė. . 

nenori tokių dalyku kaip,taip, kad hadas pasmaugtų 
New Yorko East Side ir, revoliuciją kaulingais savo 
Fifth avenue, arba kaip pirštais." 
Jzmdono West End. kur gv- Breškovska 
vena dykaduonių kle?a.

Kiek Rusijoj užmušta
žmonių.

• •

Sovieto ypatybes, 
sali pagerinti da- 
Amerikos valdžios

konfiskavimui tik

s
gavusi 2.IM10, 

000 rubliu; Trockio papirk
ti negalima.

"O ką tamsta manai apie 
"Kiek buvo užmušta Ru- Trockį?" paklausė senato-

sijoj žmonių iki tamstos iš- rius Overman.

Aš įgijau įdomių patyri
mų susidūręs pirmu kartu 
su Trockiu. Pulkininkas 
Robins (Amerikos Raudo- 
noj(?. Kryžiaus viršininkas 
Rusijoj. Red.) norėjo nu
siųsti Vokietijon propagan
dinės literatūros ir liepė 
man susieiti su Trockiu ir 
pasakyti jam, kad jis (Troc
kis) gaus 200,000 rublių, jei
gu jis padės paskleisti tą 
medegą tarpe vokiečiu (ka
reivių.

"Aš susitikau su Trockiu 
ir pasakiau jam, ką man sa
kė pulkininkas Robins. 
Trockis man atsakė, kad aš 
noriu jį papirkti ir jis galįs 
mane už tai areštuoti. Troc
kis pasakė, kad pulkininkas 
Thompson davęs Breškovs- 
kienei 2,000,000 rublių, bet 
jis nesiduosiąs papirkti jo
kiu budu. Aš dabar esu gi
liai įsitikinęs, kad Trockio 
nepapirksi. Kas dėl Leni
no. tai pats pulkininkas 
Thompson pripažino, kac 
jis yra didžiausias vyras E- 
uropoj.”
Raudona vėliava Rusijoj ir 

Amerikoj.
"O ką tamsta manai apie 

raudoną vėliavą?" paklausė 
senatorius Overman.

"Tai yra tik žymė," atsa
kė Williams. "Tūli žmonė= 
jos bijosi. Tai yra tarptau
tinė socialistų vėliava, dau
giau nieko. Harvardo uni
versiteto vėliava irgi raudo
na. taip kaip airių numylė
ta spalva yra žalia. Jeigu 
iųs ją uždrausite, jie pasi
rinks sau kitokią žymę. Vė
liavos uždraudimas negali 
sulaikyti idėjos. Vokieti
jos senoji valdžia buvo už
draudusi raudoną vėliavą, 
tai socialistai pasirinko 
raudoną gėlę,o moterįs pra
dėjo nešioti raudonus sijo
nus. Aš manau, kad per
daug keliama riksmo dėl 
raudonos vėliavos, 
anarchizmo vėliava, 
chištų vėliava yra 
Aš nemanau, kad 
draudimas galėtų 
kokios naudos."

"Aš sutinku su tamsta," 
pritarė senatorius Walcott 
Amerikos junkeriai užgina 

šaudymą žmonių.
"Ar tamsta manai, kad 

Amerikoj gali įvykti Sovie
tų valdžia?” buvo paklaus
ias Williams.

"Aš nemanau,” atsakė jis.
"O argi IWW. neagituoja 

už nuvertimą musų valdžios 
spėka?"

"Aš su ta unija nesusipa
žinęs."

"Ar tamsta pritari sabo
tažui?”

"Aš nepritariu.”
"O ar savo prakalbose 

tamsta nesakai, kad tikslas 
pateisina įrankį?”

"Aš to nesakau.”
"Bet bolševikai arba 

vietai tokios politikos laiko
si."

"Netiesa. Aš girdėjau, 
kaip Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus valdininkai net 
kritikavo bolševikus, kad 
jie nepavartoja aštresnių 
priemonių valdžias priešų 
išnaikinimui."

”0 argi Amerikoj nėra 
tokių žmonių, kurie laikosi 
tos nuomonės, jog tikslas 
pateisina įrankį?"

"Taip,.yra." atšovė Wili- 
ams. "Amerikoj yra junke
rių, kurie reikalauja, kad 
priešingi jiems žmonės butų 
iššaudyti. Aš nesenai tokių 
žmonių grupei Philadelphi- 
jcj kalbėjau."

"Na, o ar kairiojo sparno 
socialistai nepritaria varto
jimui spėkos savo tikslų at- 
siekimui?”

”Ne. Jeigu jie pritaria, 
tai iie ne socialistai."

"O ar tamsta neagituoji
t

Ji nėra 
Anar- 
juoda. 

vėliavų 
atnešti

Miesto vaikas 
Gudrus, ne paikas.
Kaimo vaikelis 
žioplas kaip telis.

so-

leista 
savo 
turi 

kode! 
_ turėti

sau Monroe doktrinos prieš 
atėjūnu veržimus i jos rei
kalus?”
Sąjungininkai privalo at

šaukti savo kariumenę.
"Bet daleiskime,” sako se

natorius Overman, "kad ge
riausi Anglijos, Francuzi- 
, os ir Amerikos žmonės, ku- 

ie lankėsi Rusijoj, įsiti
kino. jog sąjungininkams iš 
Rusijos pasitraukus tenai 
užviešpatautų toks teroras, 
tokio pasaulis da nebuvo 
matęs, ar tamsta manai,kad

Kas daug kalba, meluot mo
ka,

Jis teisvbėj netur’ "smoką;" 
Ar jis švilpia, ar tai šneka, 
Vis jis turi "savo taką”' 
Pavasarį jei prasnausi, 
Nieko sėjęs ir nepjausi.

Nors tėvelis buvo kvailas, 
Bet vaikučio protas smailas.
Jei kačiukę glaustinėsi, 
Rankas uždrėkstas turėsi.
Darbo metas kaip atkuto, 
Akmenėlis—ir tas knita.
Musę prarijęs jau neiš- 

spiausi,
Paleidęs žodį nebesugausi.

Pakol riebus sukudės— 
Tai kudasis ir padvės!

Iš gražios pievoj kur žydi 
jievos,

I dumblų raistą ir pelkių 
šlaistą.

Pagauta strioko varlė 
šoka...

ten

Nuo lytaus pabėgo, 
Pametė sermėgą.

Lig šiol nieks dar nematė, 
Kad šuva mylėtų katę.

Bėgantis laikas,
Gyvatos saikas...

A. J. Jokūbaitis.

ninkai ir kunigai per ištisą 
2 dieną kovo skleidė savo la
pelius, leidžiančius tarp 
darbininkų visokius provo- 
katoriškus melus, buk dar
bininkų vadovai jau su 
"darbdaviais" s u s i t a i - 
k ė . darbininkų reikalavi
mai jau išpildyti ir darbi
ninkai neurivalą pertraukti 
darbo. Visi tie melai ir ka
pitalistų viliugystė greit 
darbininkams pasirodė, te
čiaus dėl tų savo padėjimo 
sąlygų, apie kurias minėjau, 
negalima buvo nei prieš šitą 
apgavystę užprotestuoti.

V. J. Chuiada.

visos šalies anglių kasyklų. 
Nacionalizavus kasyklas, 
nnezidentas Hayes reikalau
ja, kad darbininkams butų 
užtikrinta teisė organizuo
tis ir bendrai su valdžia | 
spręsti apie algos skalės nu
statymą. •

Kad kapitalistų spauda 
už šitokius darbo žmonių 
reikalavimus neapskelbtų į 
jų "bolševikais,” Angliaka
sių Unijos prezidentas Ha
yes pabriežė:

"Ant nelaimės, spauda ir 
kartais visuomenė nesu
pranta angliakasių ir aps
kritai darbininkų judėjimo 
siekio link svarbių gyveni
mo reikalų. Tai, kb mes sie
kiame ir ką tikimės atsiek
ti, nėra 'bolševizmas.’ Mes 
nesame 'bolševikai!’ ”

Komiteto konferencija 
sustatė mainierių organiza
cijos reikalavimus, kurie tu
ri būt paduoti sekančiai 
mainierių ir kasyklų savi
ninkų atstovų kanferenci- 
jai. Tie manierių reikalavi
mai, kuriuos rekomendavo 
prezidentas Hayes, likosi - . . . T
užgirti United Mine Work- reikalais J^pdaime1^ 
ers of America organizaci
jos taip vadinamo "Poliey 
Committee” komiteto, susi
dedančio iš 200 narių, atsto
vaujančių mainierių organi
zaciją visoj šalyj.

VISUOMENĖS ŽINIAI.
Kadangi iš visų Ameri

kos kraštų gauname daug 
laišku luawrence’o Streikie- 

i riu Lietuvių Skyriaus se
kretoriaus Petro Tamašau
sko vardu, šiuomi praneša
me, Kad P. Tamašauskas iš 
savo vietos yra rezignavęs 
ir ton vieton yra išrinktas 
d. Dominikas Bulauka. Tai
gi visais Lawrenc’o streiko 

rence’o Lietuvių Skriun, 
PofJcv malonėkite rašyti dabarti- 

■_ niam sekretoriui šiuo adre- 
~i.su: 165 West St, Lawrence, 

Mass. Gi pinigus, skiria
mus streikierių pašalpai, 
malonėkite siųsti Centraii- 
nio Streikierių Komiteto 
vardu sekančiai: The Gene- 
ral Strike Committee, Lex- 
ington Hali, 182 I^awrence 
St. Lawrence, Mass.

Streikas didėja. Orga-

LOVVELL, MASS.
Kapitalistai, kad neleidus 

darbininkams susirinkti, 
ir aptarti savo reikalus — 
nes bijosi, kad Lowellio ______  ___
darbininkai dėl darbininkiš- nizatorių kovojančių darbi- 
ko solidarumo nestotų l>aw- ninku pagalbai vis daugiau 
rence’o kovojantiems dar- ” 'T 
bininkams pagalbon—išrei- 

i kalavo iš miesto valdžios, ži
noma, tarnaujančios’tik val
dančiai klesai, kad toji už
draustų svetainių savinin- 
kams darbininkų susirinki- žavus audėjus. Rubsiuvin 
mams svetaines duoti. Taip- unija, turinti virš f* 
gi miesto valdžia uždraudė narių, yra Lawrence’o 
darbininkams visokius susi- dėjams' 
rinkimus. Darbininkai, ne- streiko laimėjime, 
turėdami vietos nei viešose

pribuna. Nauja audėjų u- 
nija yra susirišusi su Amal- 
gamated Clothing Workers 
(rubsiuvių) unija ir toji li
nija siunčia mums savo or
ganizatorius, kad suorgani-

200,000 
> au- 

vienintėlė viltis 
Rubsiu- 

viai ištiesė mums savo ga-
l gatvėse, pradėjo daryti susi- lingą darbininkišką rank i 
Į rinkimus ant tūlo lenko že- ir su visu ]>asišventimu at
mes. Kapitalistams, žino- sidavę musų reikalui, kovo- 
ma, tas nepatiko ir jie pra- ja. kad neleidus mums pate- 
dėjo dėti visas pastangas, kti į kapitalistų vergovę, 
kad ir nuo tos žemės sklype- Dabar Lawrence streikuoja 
lio darbininkus šalin nuvy- 35.000 darbininkų.
ti. Jų pačių įdaryti priva
tinės nuosavybės nepaliečia- savo pastangas, kad streiką 
mvbės įstatymai pasirodė sulaužius: tam savo tikslui 
čia jiems patiems kenks- atsiekti jie prisisamdė ne
mingi. Negalėdami kitaip, tik visokių padaužų, aptaisė 
tai bent padaužų prisamdę, juos šalies |>olicijos unifor

ma ir įsakė terorizuoti mie
sto gyventojus-darbininkus, 
liet ir visokią provokaciją 
daro, kad tik iššaukus riau
šes ir kraujo praliejimus. 
Tos niekšiškos jų pastangos 
priparodo, kaip darbininkų 
atsisakymas jiems dirbti py
kina juos ir tas duoda taipgi 
mums vilties, kad toji bega
lo mums sunki kova bus ga
lų gale musų laimėta.

Taigi tardami nuoširdų 
ačiū draugams darbinin
kams už jų nuo burnos ati-

vergovę.

Kapitalistai deda visas

pradėjo siuntinėti ant ra
mių darbininkų. Dabar jau 
ir valdžia įiasijulo galinti 
veikti. Ji delei "apsaugoji
mo” žmonių ramybės ir ge
rovės įsakė žemės savinin
kui neleisti darbininkams 
susirinkti, .kitaip jis bus 
sunkiai nubaustas. , Tai ve 
tau demokratija, tai ve tau 
laisvė žodžio ir susirinkimų.

Su dirbančiais darbinin
kais užveizdos nežmoniškai 
elgiasi, nei už šunį žmogų 
nelaiko. Gaudamas 12—13 
doleriu sąvaitėj. tai ir trauktą ir mums alkaniems 
džiaugkis, kad leidžia bent iki šiol suteiktą duonos kąs- 
už tiek dirbti: da nuolan- neli, meldžiame, kad neaji- 
kauk, kad nepasakytų eik leistų musų iki pergalės die- 
lauk. nai. Kovą laimėję pasisten-

Lowellio darbininkai, bu- gsime savo draugams tuo 
darni neorganizuoti ir da- patim atsimokėti, kuo jie 
bartinėse padėjimo sąlygo- šiandien mus pagelbsti, 
se, kuomet tūkstančiai žmo- Presos komisija 
nių be darbo slankioja ir jie- Į V. Krulikauskas.

i.su


Jo didybes tarnystėj

K K ŪBI VIS.
IH. .

būtinai reikalinga pagalba. Jru*wilh NUŠOVĖ FAčlA
Reikahnga taipgi pagalba ir 26, i»i9, as reųuired i>y lhc Act of 
tiems musų draugams, ku- ^tober 6. iuil 

i rie pirmose eilėse kovodami j 
už darbininkiškas teises, 
pateko nelaisvėn. Vieni jų 
pastatyti po $500 kaucija, 
kiti net po $1,000. Keturis 
jų jau nuteisė nuo l iki 3 
metų kalėjiman, nežiūrint, 
kad jokios piktadarystės 
jiems neprirodvta.

Draugai anglai jau turi 
išrinkę savo komitetą strei
kierių šelpimo reikalais. Ko
vo 9 d. ir mes,‘lietuviai uni- 
jistai, savo susirinkime iš
rinkome tokį pat komitetą, 
kurin ineina sekantis drau
gai: P. Pateliunas -- pirmi
ninku; M. B. Balchonas — 
sekretorium; St. M. Liesis— 

Paper firmos darbininkai iždininku; Kaz. Yasutis — 
streikuoja nuo 4 dienos va- finansų raštininku; 
sario.

Taipgi jau buvo rašyta, 
kaip čionai minėtos firmos' 
darbininkai per daugelį me- ----- . . ,
tų buvo išnaudojami ir turė-.mpkus, melsdamas jų pagau
davo dirbti po 11 valandų:bos --sunkioje musų kovoje, 
dienomis ir po lo vaianuų ------------- oZ'v’t •
naktimis. Mokestis už dar-jdinink° vardu — St. - L Lie- , . . J L (VnctavriTViit Mfi adfp-

pragyvenimui užteko.! sP°Jan^ j n a n $ seiyJ'c^0' 
pragyvenimui brangs-' rjausL vardu —£has. ia&u-

- - - itis, Box 404. Westernport,
- i Md.

I ši atsišaukimą patvirtina 
Isavo rankos parašais visas 
I streiko šelpimo reikalais iš
rinktas komitetas.

“KELEIVIS
GERIAUSIS DARBO ĮMONIŲ 

LAlKRAtTlB.
PRENUMERATO8 KAINA 

Amerikeje:
Metams •••••••*•«••••, 
Pusei metų ............................

Kanadoj ir UžrubežiuoM;
Metams «•••••••••••••, SS.2S 
l*usei metų .... . ............... US

Su visokiai reikaj^ia atsikrei
piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS"
255 Broaduay. So. Boaton. Mas*.
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Netoli Benvick, Me., ant 
Otis farmos pereitoj sąvai
tėj farmerys Flint nušovė 
savo pačią, o paskui ir pats 
sau pasidarė galą. Suvaręs 
i savo žmoną kelis šuvius, 
jis išėjo laukan ir pasišau-

IR PATS Pajieškau ravo giminių ir pažįsta- 
i rnų, ypač Savarauskų ir Longino 
Į Stankevičiaus, iš Kalakiemių kaimo, 
■lalvanauskos valsčiaus, Vilniaus gu
bernijos. Aš esu iš Lesčiunų sod
žiaus. Visų jicškoniuju meldžiu at
sišaukti. (13)

M a rijo n a k udelanska- Bagdonienė 
55 (Vhitncy st.. Nashua, N. H.

s

AtsišaukimasjAmenkos 
Darbininkus.

Broliai Darbininkai!
Kaip jau jums yra žinoma 

iš pranešimų laikraščiuose, 
West Virginijos Pulp and 
Paper C____

; Dom.
Berbvlas ir J. Savage — iž-

Tasai komitetas šiuomi ir 
atsišaukia i brolius darbi-

o valandų * Aukas meldžiame  ̂siųstu iž- 

ba tečiaus buvo tokia, kad įsi^3^e^.rnP°rt’^<1. adie- 
VOS 
Tam 
tant, pasirodė, kad gau
namos algos neužtenka nei 
'pragyvenimui.

Taigi tų sąlygų ir vargo 
verčiami popieros darbinin- 1 • • t- . •• • - - • riflKCčiS KU11!1WU<IO.kai susirase į uniją ir ėmėsi 
sunkios kovos. j------- ---------- ~ ~ ~

Vos tik darbininkai pra-. PacLnfmac alftac i< 
dėjo organizuotis, tuojaus‘dRldd 1* 

jTSl Skrypkos Tragedijos 
darbo varyti, nežiūrint, kad;---------- -
jie ir ilgiausius nietus tos? Kunigas Skrypka kovą su 
kompanijos buvo samdomi vyčiais Detroito teisme pra- 
ir buvo labai geri jai, kada,la’,rėjo. l’b*m teismo buvo 
Besiorganizavo. Įdaroma didžiausių paslan-

Kadangi kompanija pava-'^’^ad neprileidus buvusios 
rė iš darbo daugybę darbi- P garpadinės Dyles į liu- 
ninkų,visai nepaaiškydama, dinmkus. Tuo tikslu buvo 
kodėl tatai daro, tai darbi- nupamdįyti geriausi dakta- 
ninkai delei tos ir augščiau rak ^d }sĮirtų jos protą, u 
minėtų priežasčių visi.metė Pafbiotų i beprotnami kaipo 
darbą, priėmė badą ir vargą Į Parni^e^- .Bet daktarai ąt- 

proto i r j i b u v o 
svarbiausiu liudininku vy
čiams prieš kun. Skrypka. 

•Ji pasakė teismui, kad ne 
vvčiai kun. Skrypka užpuo- 

s)iė bažnyčioj, bet ji tai pada- 
’triuši. Ji pasakė užpuolusi 

i kunigą už tai, kad jis jai... 
atsiuntė garni, o kuomet 
kunigas pradėjo jai mušti 
krapvlos kotu per rankas, 
tuomet pripuolę vyčiai ir iš
metė kunigą iš bažnyčios 
laukan, kad kaitas būdamas 
nekeltų bažnyčioj muštynių 
su mergomis, ir taip kuni
gas bylą pralaimėjo.

Po teismo kunigas Skryp
ka. tuojaus išdūmė nežinia 
kur. Naujoji jo gaspadinė 
"Katrė” da paliko, tik 'ne 
viena, bet jau su kitu kuni
gėliu, apie kurį vyčiai nieko 
nežinojo. Ir štai, kada vie
ną vakarą apie 10 vyčių nu
ėjo klebonijon pas ”Katrę” 
ir pareikalavo, kad ji tuo
jaus išsikraustytų, iš kito 
kambario išeina naujas ku
nigėlis, atsiprašo vyčių ir 
pasiėmęs savo čemadoną at
sisveikina, sakydamas, kad 
daugiau jau jis čia nesugrįž- 
šiąs, by tik vyčiai jo nemu
štų.

Ant rytojaus ir ”Katrė” 
kažin-kur dingo.

Dabar vyčiai tariasi, kas 
daryti su bažnyčia. Vieni 
nori uždėt cigarų štorą, kiti 
gi velytų, kad vyskupas ją 
Išsiimtų ir pinigus lietu
viams sugrąžintų.

Aš nuo savęs patarčiau 
palaukti iki 7 balandžio, 
kuomet Michigano valstijoj 
bus balsavimas dėl alaus 
palaikymo. Gal tuomet bus 
galima įtaisyti tautišką už
eigą ir *informacijų biurą, 
nes Gabrio jau subnakruti- 
jo. A. V. Varnelis.

Kunigas Skrypka kovą su

1 dakta- 
ninkai delei tos ir augščiau ra': ^d Ištirtų jos protą, ii

ir visas kitas nedirbančio 
darbininko gyvenimo sun
kenybes, kad tuo savo atsi
sakymu dirbti apgynus savo 
žmogiškas teises.

Kompanija iš savo pusės 
• deda visas savo pastangas, 

kad privertus darbininkus 
pasiduoti i jos vergiją. Su 
pagalba tarnaujančios jai 
Westernporto policijos ji a- 
reštavo ir patraukė teisman 
18 streikuojančių darbinin
kų, kad ir be to menką dar
bininkų unijos išteklių su
mažinus teismo lėšomis ir 
priskubinus kovojantiems 
darbininkams badavimą. A- 
reštuotus darbininkus kalti
na už tai, kad jie apsigink
lavusiems kompanijos 
bernams neleido galinti j 
darbą streiklaužius. Pike
tuojantis darbininkai bosus 
nuginklavę. Žinoma, kad 
niekam nėra leistina be val
džios leidimo ginklų nešio
tis, tečiaus dabar teismas 
pripažino, kad darbininkai 
neturėjo teisės kompanijos 
apginkluotų samdinių nu
pikiuoti, nes jie esą šerifo 
pagelbininkai. Kada jie tais 
šerifo depučiais likosi pa
skirti ir kas juos paskyrė — 
tai jau tik kapitalistams ži
noma. Komunijai yra rei- 
ka’incri ginkluoti san diniai, 
kad šaudytų Į kovojančius 
už savo žmogiškas teises 
darbininkus-piliečius.

Šitokiame padėjime būda
mi, mes, streikuojantis dar
bininkai, neturime Į ką krei
ptis pagalbos, atsišaukiame 
i savo brolius darbininkus, 
prašydami jų pinigiškos pa
ramos, be kurios negalėsime 
ilgai kovoti. Pinigai reika
lingi ne vien badui prašalin
ti, bet ir bylai vesti. Dau
gelis darbininkų jau dau
giau kaip 3 mėnesiai nedir
ba, nes juos kompanija iš 
darbo pavarė. Lengva su
prasti, kad tiek laiko nedir
bant šiandien darbininkui 
išgyventi nelengva. Jiems’

Kunigai vyčiams ką sako, 
Priedermė jų tai klausyti! 
O jei kunigas ką daro, 
Tas užginta jiems mąstyti...

A. J. Jokūbaitis.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
”Anglijos nelaisvėj mano 

žmonės pradėjo tartis. Su 
jais ir 2,500 kitų jurininkų, 
kuriuos anglai paėmė nuo 
rusų laivų nelaisvėn. .Tuo. 
tarpu atėjo žinia, kad ant * ''v gulėjo užmušta jo 
rytojaus mus išveža į Ar- moįrjc ir paleido šūvi sau 
changelską ir statys tenai ivcn ^k trįs mėnesiai at- 
kanumenen kuri kariauja buvQ yedę
p’PlGS 001S6V liCįlS. į ® ____

”Mano žmonės neliki tam.1 T lETUS PRIDARĖ DIDE- 
Ne, jus apgaudinėjat mus, --------

sako jie man, kuomet aš 
jiems apie tai pranešiau.

"Sekančią dieną 
mus ant transporto, 
plaukia į šiaurę, aplink Nor
vegiją. taip kad mano žmo
nės pradeda jau tikėti, 
šypsosi ir šnabžda tarp 
ves: ’ Visos valdžios 
kvailos!’

”Archangelske mes 
poni po pietų. Į sąvaitę lai
ko visi tie 2, 500 jurininkų 
prasmuko pro sąjungininkų 
linijas ir susivieniję su bol
ševikais pradėjo jiems pa
sakot apie nelaisvių sto
vyklą Anglijoj.

”Jie važiuoja Petrogra- 
dan ir tenai pasakoja viską 
apie Angliją.. Anglijos am
basadorius greitai muša sa
vo •‘valdžiai telegramą: ’Ne- 
siųskit daugiau jurininkų 
atgal į Rusiją.’ ”

Buvo jau pusiaunaktis ir 
mes nuėjom gulti. Ant ryto
jaus prie pusryčių aš vėl už
kalbinau žmogų iš Narvos. 
Jo veidas buvo švelnus, akis 
iiudnai rimtos. •

"Bolševizmą gimdo ba
das,” jis užreiškė. ”0 Euro
pa bus alkana jie r visus 
šiuos metus ir ilgiau. Kuo
met žmonės nertiri ko val
gyt. jie nerimsta. 0 kada 
žmonės įsisiūbuoja, tai di
desnės pajisgos negali būti. 
Kada ūpas pas rusus buvo 
nakiles. tai didis kunigaik
štis Mikalojus su begink
liais kareiviais laikė Varša- 
vą prieš sunkiausias vokie
čių kanuoles. Šitą turėtų at
siminti tie, kurie kalba apie 
sunaikinimą bolševizmo ka- 
nuolėmis.

ny - - - - -

tonijoj ant karės lauko 
vietus apgalėjo. Bet tas ne
daug reiškia. Dabartinis 
bolševikų tikslas yra ne Bal
tijos provincijos, bet Lenki
ja ir susivienijimas su Vo
kietijos spartakais.

”Tik pažiūrėkit, kokios 
dabar daromos pastangos 
Vokietijoj, kad prie tos vie
nybės priėjus! Vyrai ir mo
teris aukauja savo gyvastį, 
kad atsiekus šito tikslo. Aš 
bandžiau atspėti, kur bol
ševizmas galės sustoti. Bet 
ateitis tamsi ir aš nemanau, 
kad Paryžiuje bus įvykinta 
taika. Aš turiu tiktai vieną 
stiprų įsitikinimą—da šiais 
metais Rusija su Vokietija 
pareikalaus taikos derybų 
su vienu tik Wilsonu, dery
bų 14 punktų pamatais.

"Tarpe naujųjų demok
ratijų ir senojo imperializ
mo Wilsonas turės tarpinin
kauti, kitaip karė eis to
liaus, platindama badą ir 
užtikrindama pergalę So
vietams.”

kęs einanti pro šalį vaiką 
pasakė jam, kad jis bėgtų 
greitai graborių pakviesti, 

v a "f rotam Flint sugrįžo į kam- kacl ant ,_ . v.onilAin užmušta io

reitai graborių pakviesti. 
>otam Flint sugrįžo Į kam-

I‘a j iešką u savo pačios Paulinos, su 
kuria persiskvrėme Brooklyne. Jinai 
mažo ūgio, stora, juodais plaukais, 
turi su savim 14 metų amžiaus mer
gaite. Girdėjau, kad apsivedė su kitu 
vyru. Noriu žinoti, ar ji turi- su 
manim teismišką persiskyrimą, dėl
to meldžiu atsišaukti ar kas žino ma
lonės man apie tai pranešti (13) 

Juozas Tamašauskas
1500 lake st.. Benton, Mich.

Pajieškau draugės Stasės Petraus- 
kiutčs, kuri girdėjau atvyko Ameri
kon, taipgi Jono, Vinco irPovilo Jo
nučių, gyveno Chicagoj. Jono Nacio 
gyveno Indianopoiis, Ind., Frano 
Pctrauskio (Kazimiero sunaus) ir 
Tarno Mačio, visi jie :š Vidikių pa- 
rap.. Raseinių pav., gyveno Racine 
ir Wcstvillej. Meldžiu atsišaukti.

Vincas Petrauskas (13)
4310 9-th avė., So. Seattle, Wash.

Pajieškau brolio Petro Baievičiaus, 
iš Zaniškio parapijos, Suvalkų gub., 
gyveno Pennsylvanijoj, bene Brad- 
docfc mieste. Jo paties meldžiu atsi
šaukti arba kas ji žino malonės pra
nešti.

Antanas Balevičius.
22 Y. M. C. A Camp Devens, Mass.

APVOGĖ. Pargrįžus inan iš ka- 
ri u menės, pavogė nuo manęs 530 
doleriu. Pinigai buvo: vienas $100; 
5 po $5 ir 9 po $2. Vardas to vyro 
Kazimieras Chestman, vadinas Char 
les Che.stinan. Nedidelis, sveria 130 
svarų, usus skuta, apie 26 metų. 
Plaukai iš dešinės pusės biskj pavers
ti į viršų, bet plaukai reti, tamsiai 
Daivos išvaizdos. Viršutinis pantis 
pagal 
bissj i vidų.

— LIŲ NUOSTOLIŲ. 
Floridoj šiomis dienomis bu
vo labai didelių lietų, kurie

T/dvąfe pridarę į $6,000,000 nuosto-
lių.

Jie 
sa- 
yra

išli-

Mano paties valdžia Es-
- • ■ ’ ‘ 1 ’ > So

NEW YORKO SOCIALIS
TAI REIKALAUJA PRA- 
ŠALINIMO POLICIJOS 

KOMISIONIERIAUS.
New Yorko socialistai pa

reikalavo iš majoro Hylano, 
kad jis prašalintų policijos 
komisionierių Enrig'ntą, ku
ris prievarta verčia svetai
nių savininkus boikotuoti 
socialistų susirinkimus. So
cialistai turi prirodymų,kad 
nekuriems salių savinin
kams buvo pasakyta, jogi 
jiems bus atimti laisniai, jei 
jie duosią savo sales socia
listų susirinkimams.

Ge- 
Vil-

Pajieškau švogerio Uršulio Jekai- 
.io. taipgi švogerio Petro Pauliko, iš 

....... '‘.‘.J.:__ __-_r . Rasei
nių pav.. Kauno gub. Jų pačių meld- 

į................................ __ J.. _ malo-
s pranešti, nes turiu svarbų reika- 

1 (13)

čio.__ r„..........„ —
Debilu kaimo, Šilalė- narap.. Rasei-

malo-žiu atsišaukti ar kas juos žino 
nes

- i -Kazimieras Lesčanskis
3328 So. Ilalsted st.. Chicago, III.

! ------------ ----------- ”
Pajieškau brolio Karolio Gozevi- 

Įčiaus. Kuršės gub.. Bauskaus pav. 
Seniau gyveno Chicagoj. Hl._ Kas 

-apie ii žino malonėkit pranešti n rita 
'pats lai atsišaukia, nes turiu svarbų 
reikalą. ... (13)

Jonas Gozevičia
, 2097 Thurman st.. S. W., 

Cleveland, Ohio.

Pajieškau savo žmonos Onos Ra
dzevičienės K riveriutės. paeinančios iš 
Virbalio, Vilkaviškio pav., Suvalkų 
gub.. gyvenusi Scotlande, Amerikon 
atvykusi 1913 metais. Ji prasišalino 
iš mano namų su Franu Sakalausku 
apie 6 metai tam atgal ir jokios ži
nios anie ja neturiu. Meldžiu ją ži
nančių pranešti jos adresą, už ką bus 
atlyginta.

Jonas Radzevičius. (16)
5 Park St.. Hartford, Conn.

__________ Viršutinis dantis 
iltinį iš dešinės pusės įlinkęs 

Turi draugą Joną Kun
drotą, Roly W. Va. Pirmiau dirbo 
Omare, \V. Va., jis ten turi daug 
draugų. Kada tai dirbo Etilas, 5A. 
Va., ir gyveno pas Salaką. Buvo 
Vangroo, W. Va., ir turi broli Whee- 
ling. W. Va., ir giriasi, kad turi pas 
brolį automobilių. Būdamas Vangroo 
susišaudė su policmanais. Kas pri- 
juos tikra žinią, kur jis randasi, tam 
skiriu pusę tų pinigų. (13)

ST. MIKALAJŪNAI, 
PAWHAT0N, W. VA.
MiltĖ ANDRIUS LEVERTAV1ČIUS.

Kovo 1 d., š. m., mirė Andrius Lc- 
vertavičius. Velionis paėjo iš Balbie
riškio valsčiaus, Mariampolės .pav., 
Suvalkų gub. Paliko dideliame nuli- 
dinie moterį, tris sūnūs ir dukterį.

Chas Levertt.
1036 E. 68-th St., Cleveland, Ohio.

I

Pajieskojimai
Pajieškau Zosės Žmitriutės, iš 

čionių dvaro, gašlių parapijos
niaus gub., gyveno Lavvrence, Mass. 
Jos pačios meldž’u atsišaukti, ar kas 
ja žino meldžiu pranešti.

John Žmitra.
21 Joy St., Boston. Mass.

Pajieškau savo brolio Vinco Pilve
lio, apie 12 metu tam atgal jis gyveno 
Du-Bois, Pa. Taipgi ir l itų savo gi- 
m:nių ir pažįstamu meldžiu atsišau
kti, nes turiu svarbų reikalą.

Antanas Pilvelis. (II)
Don 552, Sagamore, l’a.

Pajieškau brolio Pranciškaus Urba
navičiaus ir draugo Jurgio T verkaus, 
!š Simkaični valsčiaus, Raseinių pav.. 
Kauno gulk, gyveno I’hiladclphi.ioj. 
Ju pačiu meldžiu atsišaukti ar kas 
žino malonės pranešti.
<>•»" I’rhanavičnitė-Romanienč. (lt)

35 Tilman Avė, Detroit, Mich.;

Pajieškau pusbrolio Juozo Brazau
sko ir pusseserės Julijos Brazauskai
tės, iš Kraujučių -kaimo, Griškabūdžio 
parap, Suvalkų gub. Jų pačiu incl- 
!žiu atsišaukti ar 1 as žino malonės 
pranešti.

S. Uzdrevaitis,
239 No. Adams St, 'Vestville, Iii.

— — .-G---------------------------------------------

Pajieškau pusbrolio Alfonso Alkoc- 
’-'o i ’ * ‘ _

1- vo <’im<>lnn.ri.-o ir kitų savo gimi
niu. Meldžiu visų dėl svarbaus rci- 
‘■•alo atsišaukti.

Jonra< Grabauskas.
1 W. Broad.SU, Burlington,

(13)

Pajieškau brolio Juozo Ješkevi- 
č'aus. iš Ringvvos kaimo. Marijam
polės pavieto, Suvalkų gub., nrieš 3 

jrvvcno Montreal* ( anada. Jo 
paties meldžiu ats-saukti ar kas jį 
žino meldžiu pranešti.^

Kazinreras Ješkevičius,
85 Green St.. \Vaterbury, Conn.

.Jono Armino, iš Šelmių
Suval-

______  _______ Jo P»- 
e< meldžiu atsišaukti ar kas jį žino

APSIVEDIMAl
Pajieškau aosiyedimui merginos ar

ba našlės. Aš esu 32 metų amžiaus, 
moku gerą amatą ir turiu pastovų 
darb->. Norinčių būti laimingesnėm 
’ž kitas meldžiu atsišaukti, su pirmu 
laišku prisiunčiant savo paveiksią. 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

F Armonas. (14)
1739 So. Ilalsted St., Chicago, Iii.

imkite knygas už dyka,
KOL DUODAMOS DOVANAI.

Prisiųsk markę dėl išsiuntimo, pilnas 
•nformacijas ir prisiųsk savo pažįs- 
.amųjų bent 10 adresų, o gausi pilnas 
.nformacijas, kaip gauti knygas už 
lyką. Rašykite tuojaus pas 

.J. \eruševičius,
Box 68, Laivrence. Mass.

j Pajieš’ au .
.kaimo Vilkaviškin patapijo: 
Įlų gub.. gyveno Waterbury.
• »ie- ----------- - ----------
malonės pranešti.

S:mon»s Arminas.
i 70 lavvrence St.. ljiwrcnce, Mass.

; Pajieškau brolio Martino Nasuta- 
vičiaus. iš Budiiių kaimo. Šemiliskių 

i valsčiau s. Traku pav.. Vilniaus £ub.t 
,J<> paties meldžiu atsišaukti ar kas jį 
žino malonės pranešti. (13)

Amilia Nasutaviėiutė
S7 Witt st.. Detroit. Mich.

Pajieškau kaiminkos Gedrikiutės, 
Bnižiu sodos, Smilgių parapijos. Tu
riu svarbi rei'alą iš Lietuvos. Kas 
apie in ž'no malonėkit pranešti arba 

i pati lai atsišaukia.
P. T. Gcdris. (14)

i 1116 Rainbi idge St, Philadelphia,Pą.iI
P. T. Gcdris.

Pajieškau sesers Onos Prūnytos, • . ... - rr«_ S-_ J

Užlipusių sodos. Ji pati lai 
i ar kas ją žino malonės 
nes turiu svarbų reikalą.

Jie'? Pranytė.
11 Hunting St.. Somerville, Mass.

ir I rano“ IM? aus k o, taipgi VlaJi- Kauno cmb.. Ukmergės pav., Tujėnii 
f A -«.*• ’• -_ J—.. Itparpp.. i 

atsišaukia 
j pranešti, iK J
IPajieškau.jbratio Kazimiero Vait- 

p”s, Skpbe:lriu Sprios. Papilės para
pijos, if JOhnfMtrtO. flušbroiio. iš Šlap
garių; taipgi įkasau ir kitų pažįsta- 
nų atsišauktu, .

Agnieška 'Vaitkaitė-Kundrot. <11)
11 O range Ct, Ro.vbury, Mass.

• •_____________
Pai-ešVau brolio Izidoriaus Pctrai- 

io, iš Sarapiniškių kaimo. Gaurės 
••arapijos. Raseinių pav., Kauno gu!', 
gyveno Homestead. Pa Turiu svar- 
’>u reikalą ir meldžiu jo paties atsi- j 
-au’ ti ar kas jį žino malonės pra- 
•esti.

Nikodemas Petraitis.
226 Sagamore St, Pittsburgh. Pa.

i
i

I

Pajieškau brolio Liudviko Staleru- 
ro ir draugo luliaus Degonio, iš Pi
piru sodžiaus. Žaslių parapijos, Tra
ku nav, Vilniaus gub, gyveno Sche- 
neetady. N. Y. Jo paties meldžiu at
sišaukti ar kas jį žino meldžiu pra
nešti.

Emiliia S. Raulušienė.
30 Cantrllion St., Lavvrencc, Mass.

Tajicškau "įminiu ir pažįstamų, 
aš paeinu i» Šiaulių pav.. Lūkės pa
rap.. Jokšiuną sodos. Malonėkit at
sisaukt.

Vladas Sadauskas.
1111 I.atircl St., N. S. Pittsburjrh.Pa.

Pajieškau brolio Juozapo Morkaus- 
ko. iš Raunaičiu kaimo, Šiaulių pav.. 
Kauno gub. Taipgi švogerio Petro 
■'>rkalo ir k’tu savo giminių ir pa
žįstamų meldžiu atsišaukti.

Jonas Markauskas.
911 Lincoln Avė , So. Sagincw, Mich.

i

Pajieškau Lcosčs Dželnikės, Kau
no gub.. Raseinių pav.. Girkalnio pa-< 
rap., Vegenų kaimo. Girdėjau gyve
no l’enniylvanijoj ir ten apsivedė.

Pranciška Stulgaiticnė.
11 Diamond St.. Worcestcr, Mass.

Pap'eš’an apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metu amžiaus, kuri nori 
turėti gerą ir mokyta vyrą ir tiki į 
ateitį. Aš esu 26 metu amžiaus 
baigės amgštesne mokykla ir lankan
tis kolegiją tolesniai. Dirbu kaip*) 
aptiekoriaus padėjėjas. Meldžiu at
sišaukti, prisiunčiant savo paveiksią.’ 

J. M„ (14)
607 Main St., Ada. Ohio.

(Ohio Northem Univtrsity.)

Pajieškau apsivedimui meririnos at 
našlės be vaiku, tarpe 25—35 metų 
amžiaus. Esu gabus vaikinas visokio
se pramonės srityse ir lankęs pramo- 
nijos mokyklas. Taigi norėčiau tu
rėti ir draugę tik tokią, kuri myli 
darbą ir mokslą. Su pirmu 
meldžiu prisiųsti apveiksią, 
-nes žinias suteiksiu laišku.

K. Siluhctan;.
Gcneral Delivcry

• Racine Junction,

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 29 iki 29 metų amžiaus, mokan
čios skaityt ir rašyt, blaivios ir lais
vu pažiūrų. Aš esu 34 metų amžiaus. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti sa
va paveikslą. Platesnes žinias su
teiksiu.

L. Lenkaitis.
Box 226. Christopher, III.

laišku 
Platc-

(11)

Wis.

KRIAUČIŲ ATYDAL
Parsiduoda štyminė prosinimui 

•lašina, su I uria per dieną galima 
uprosyti 60 siutų; tik 2 metų varto- 
a, parsiduoda pigiai. Pasinaudokit 
•rega.

P. Valiulis. (161
42‘/2 Haverhill St., Lavvrence. Mas.*.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS kriaučius. darbas 

int visados ir mokestis gera. Atsi
sukite tuojaus.

George Rakauskas.
41 So. Leonard St,, Watc.-bury.Conn.

PARDAVIMAI.
P\RSIDUODA 90 akrų žemės far- 

na, 30 akių dirbamos, didelis mis
as. jaunas sodas, pirmos klesos trio- 

K)S. 9 ruimų namas, vanduo viduje, 
>er kelia storai, poolruimis ir netoli 
abrikai, 2 karves, visi ūkininkui rei- 
.alingi padargai ir mašinos, prie pat 
gatvinio geležkelio. Kaina $6,400. f- 
•įokčti reikia $2,000.

30 akrų farma, 12 akrų dii^amos, 
JO obeliu. 7 ruimų namas ir visos kl
os triobos, arti miestelio Gardner, 
lass. Kaina $1,200, įmokėti reikia 
ik $600.

Jonas Burokas. (II)
12’/-j Millbury St.. Worccstcr, Mass.

9

Pajieškau giminių ir pažįstamu, aš 
įsu iš Jutainėlių kaimo, Panevėžio 
’av, Kauno gub. Visų mane pažįs- 
ančių ir giminių meldžiu atsišaukti. 

Mikas Drasulis.
1131 Norrvood Rd, Cleveland. Ohio.

Pajjcškau pusseserės Marcelės Bil- 
skiutos, pirm 10 m. gyveno Givardvi- 
le. Pa, dabar buk gyvenanti Alt- 
car,t:'* ' Suvalkų gub.. Seinų parap, 
• audziunų kaimo. Ji pati malonės at
sišaukti, arba kas žino meldžiu pra
neštu (į į >

, JuO5»s Bilskis
-10 Lailroad st, Girardvilie, Pa.

1 ajieskati giminių ir pažįstamu, aš 
įsu is. Būdviečių kaimo, Vilkaviškio 
•arapijos, Suvalkų gub. Ypač mcld- 
įu atsišaukti Joną Vasiliu iš Obelų- 

oiu kaimo, nes turiu labai svarbu rei
kalą. (i:J)

r» o, Litinskas
I»ox 8,, Fassett, Qubek. Canada.

o ! Pus^r,>lių Nikodemo ir
.c.. *‘°bančiukų, po motjnai Kane

vičių, is Kr^žovkos kaimo. Kcrncvos 
parap, Trakų pav, Vilniaus gub. Jų 
•'Hfių atsišaukti ar kas juos žino mcl- 
Iziu pranešti. <13)
,, o. Mikolas Karužas
1-. bherman st, Pcabody, Mass.

Pajieškau Vincento Lupšio ir Sta- 
nislovo I’akamėnio. abudu iš Bružų 
sodos. Telšių pav., Kauno gub. Tain- 
gi meldžiu atsišaukti Juozo Tarvai- 
nio. gyvenusio Moincs, Iowa.

I'elis Imocinskas.
63 So. Sheridan Ru.. Kcnosha, Wis.

Paj’cš' an pusbrolio Jono Putciko, 
iš Pagiriu kaimo. Eržvtlkio parapijos, 
Kauro cub. Aš esu Butkaičių kaimo, 
Raseinių pav. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žino pranešti. • •

Dominika* Novardauskas.
:;5I IVasbington Avė, T

Paiieškau Frano ir Motiejaus Mui- 
žiukv. iš Annonaičiu sodžiaus. Šiau
lių pav. Kauno gub, turiu 
rciia’a ir meldžiu ių pačių 
juos žino atsišaukti.

Vincas Gapšis.
S Dradv St..

‘ ų 115) 
Watcrbury,Ct.

svarbų 
ar kas

(14)
Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Baltru
šaičio. iš Putriu sodžiaus Mankunų 
valsšiaus. Raseinių pav.. Kauno guu. 

įgyveno F!chburg. Mass. Turiu svar- 
' in reikale ii meldžiu jo paties atsi- 
į šaukti ar kas žino malonės pranešti.

A. Baltrušaitis (13)
I 1133 E. 61-st st, Cleveland, Ohio.

Pajicšl-”': brolių Stanislovo ir Mo- 
' tiejaus Žibiko. Kazimiero Baranausko 
j ir Jokūbo Vaitkevičiaus, 
i gero Antano Miskenio.
gyveno Raymont. Wasn 

I laikų girdčisu buk gyveną , 
j valstijoj. Malonėkit pranešt kas apie 
• juos ž’no arba jie palis lai atsišaukia, 
'nes turiu labai svarbu reikalą. (13) 

S. Žibiką. 551 — 11 avė, East.
So. \ aiuouvcr. B. C, Canada.

taipgi švo- 
Pirmiau jie 

dabartiniu 
Il’inois

Paj:ešlau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 30 metų amžiaus. Meldžiu 
atsišaukti, su pirmu laišku prisiun- 
ciant savo naveikslą, platesnes žinias 
suteiksiu laišku.

v. G,
8 Brady St, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 16 iki 25 metų amžiaus, sutinkan
čios imti civilis’ ą šiiubą, mylinčios 
dorą gyvenimą, aš esu 25 metų. Mel
džiu atsišaukti, su pirmu laišku pri
siunčiant savo paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai. <

M T
210 Beck St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
lietuvaitės, sutinkančios imti .civiliš
ką šiiubą, geistina, kad butų susipaži
nusi su anglų kaiba ir ne jaunesnė 21 
metų bei ne senesnė 29, as esu 29 
metu. Su pirmu laišku meldžiu pri 
siųsti savo paveikslą, atsakvma duo
siu kiekvienai. Vyrų meldžiu nera- 
šinėti.

PARSIDUODA Karma. gulinti 
abai gražioj vietoj, tarp trijų mieste- 
ių, prie didelio vieškelio, 6 akrai dir

bamos žemės ir 2 akrai ganyklų. Trio- 
>os visos geros, gyvenamas namas iš 
l kambarių ir virtuvės, gražūs* sodas, 
>uikus vištininkas ir viskas, kas rei
kalinga ūkininko gyvenimui; 
luoda tik 
trešpkitės pas

John Savage. • "2
RR. No. 3. New G1asgow. Canada. 
ARMOS, KARMOS!

parsi- 
už $1,150. Platesnių žinių

John Savame. (1D

J. Jass—kas, (U)
330-1 So. Ilalsted St., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 26 metų amžiaus, aš esu 
23 metų, užsiimu ųgentura. Meldžiu 
atsišaukti, su pirmu laišku prisiun
čiant savo paveikslą. Paveikslus gra
žinsiu. Negavęs paveikslo atsakymo 
neduosiu. (13)

Jonas šiugždąs.
3238 So. Halsted st., Chicago, III.

Manau ženvtis, bet nedrąsu sakyt 
— esu 38 metų, turiu 3 mergaites 
abejojančios už manęs tekėti dėl su
sipažinimo meldžiu greit rašyti, kiek
vienai ką-nors pakugždėsiu.

J. S. Juzėnas, (13)
827 Bank St., VVatcrbury, Conn.

Pa:ieškati apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 2K metų amžiaus, mylin
čios gražų šeiminiskų gyvenimą. Iš
skirtumo tikėjimo. Aš esu 33 metų, 
dailios išvaizdos, blaivas ir nerūkan
tis, turiu gerą darbą, gerai apsiskai 
tęs ir vartoju 4 kalbas, pasirengęs 
grįsti Lietuvon. Meldžiu atsišaukti 
su pirmu laišku prisiunčiant savo pa
veikslą. Paveksius gražinsiu, atsa
kymą duosiu kiekvienai.

L Slavinskas
3252 So. Ilalsted st., Chicago, III.

atsa-
(13)

pa RSI DUODA mūrinis namas, 3 
amilijoms gyventi. 14 ruimų su vi- 
ais naujoviniais įtaisymais, prie 

rluntington Avė., Roxbury. Panla- 
;imo priežastis ta, kad savininko mo- 
eris mirė ir jis keliasi kitur gyventi. 
Kreipkitės nas

Bronis Kontrim.
16 Warwick Rd., Brooklinc, Mass. 
Tel. Brookline 7124-M.

PARSIDIODA Toniko Dirbtuvė. 
Biznis gerai išdirbtas, geroj 
ietuvių ir lenkų apgyvento j vietoj. 
Tinkamas biznis lietuviui. Parsiduo- 
la iš priežasties savininko ligos. Įmo- 
.čti reikia $2,500, likusius išmokes- 
iais. Kreipkitės šiuo adresu: 
31 Houghton St., Somerville, Mass.

(Netoli Inman Sųuare) 
Tel. Somerville 6290.

PARSIDUODA karma Schuylkill 
•aviete, 100 akrų žemės, arti gclež- 
\clio stoties; parsiduoda labai pigiai, 
vreipkitės platesnių žinių šiuo adre- 
u:

A. J. Hearring,
Cressona, 1‘a.

(U)

i’ARSIDl ODA Karma. 40 akrų Se
nės, arti miesto ir dirbtuvių. Par- 
-iduoda tik už $1,100, $500 reikia j- 
nokėti.

J. Stočkus.
• Goodman, Wis.

(14)

I ajieskau dėdžių Karaliaus ir Ste- 
■wn? •»- esu Antano Nckra-
-o duktė iš Rabikių kaimo, Krekcne-1 
v',s Pąrap'jos, Kauno gub. Jų pačiu I 
meldžiu atsišaukti ar kas juos žino' 
malones pranešti. (13', 1

M_ , A. Stankevičienė
22.> Grave st, Bfooklyn. N. Y. I , , . . .. .
------------— ■ --- Pajieškau draugo, kuns moka da- 

iš ryt “Stelcves Piasentis" arba kas tu-
Kauno ri tokia knygą, kurioj galima butų 

patirti tokios ’C----- - r _
daryti. Meldžiu atsišaukti.

• B. Sūriam.
Eox 56. Montello, Mass.

Paiieškau giminių ir pažįstamų, 
aš esu iš Statikų sodžiaus, Vilkmer
gės parapijos. Katino gub.. visų ma
ne pažistančiu draugų ir giminių 
meldžiu atsišaukti. (13)

Mikas Blazinskas 
213 Cardoni avė. Detroit. Mich.

Pajieškau pusbrolio Simono Ra
moškos. paeina is Kauno gub.. • Są- 

. — .12.. ■----- 2--------- .
urmiM •—r» —   ’ .

” (13) jpats ar kas jį žino malones pranešti
n.i Urbas Kastantas Ramoška (13) '
1141 Elmu-ool avė,Detroit Mich l** Uashington st, Nonmod, Mass

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 melų amžiaus, as esu 
25 metu fotograpistas. Meldžiu at
sišaukti, su pirmn laišku prisiunčiant 
savo paveikslėlį. Negavęs paveikslo, 
atsakymo neduosiu. (13)

K. K. Rimkus
817 W. 33-rd st., Chicago, UI.

PAGELBA SLENKANT 
PLAUKAMS.

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

102 Millbury str., (13)
WORCESTER, MASS.

Pajieškau brolio J. Zinkevičiaus, 
oatogių kaimo. Raseinių pav.. R-------
•i'i ’’ ,pas'<uUn*u laiku gyveno Cicero. 
, • .. meldžiu atriša ūkti ar

• S ?,vZ-no m,’onės pranešti, nes tu
nu labai svarbų reikalą (13)

d ^o,°t,eius Zinkevičius 
Box 62,» Madison, Me.

Marijonos Ubaitės. Aš
tri ių sodos, Židikų parap«. Kauno 
gub. Kas apie ją jjno malonėkit 
pranešti.

.» Sadiutailė-Pocienė.
ii St” Brighton. Mass.

Bandžiaus ir ki- 

doje.

Pajieškau atsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės kaip 25 me
tų amžiaus, aš esu 25 metų, gerai už- 

Stcleves piasentis”! ?)'dirbu. Platesniu žinių meldžiu kreip
tis. V. Vaitkevičia (13)
65 Woodville St, Everett, Mass.

tų pažįstamų, pirmiau gyveno Kana’- deikiu narap- Aukštuolių kaimo.

PRANEŠIMAS.
Gyvenusi Providenc Olga Havs. 

daugeliui žinoma kaipo Faltanavičie- i 
nė. nežinia kur dingo, atklavus savo. 
maža dtikter j prieglaudos narna. Y- 

, ra žinoma, kad tėvas Paltanavičius 
gvvena kur-nors apie Bostoną, lai at
sišaukia ir pasirūpina savo l ‘Ji,’: 
kol da nevėlu iš prieglaudos atsiimti 
Motina (Olga) negalėjo kūdikį išmai
tinti ir padarė kaip jai geriausiai iš
rodo.

M B. Vasiliauskas. 
Laban St. Providence, R.

NUSIPIRK NOSTIES
TU BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mcnlholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu balta. 
Toji mostis išima plėtmus įaudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir įtampomis. '

J. RIMKUS.
P. O. BOK 36. Holhrook. Mass.

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolionijoj. Mk-hi-* j'l • t'** • * ■" • »• Vry I « I I vT < 14 ▼ I n VI Iv I I • J’ r J » • • I •

k.. ’ .1 gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa»

143

, vininkų. Farmos gyvenamos ir ne- 
! gyvenamos. Platesnių žinių klauski- 
. te per laišką. įdedant markę už 3 c.

TONY ZABELk. (13)
1. P. O. Dox 1. Lake Co, i’eacock, Micd.

Broad.SU
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DELEI L. S. SĄJUNGOS 
"KLYNUIMO."

"Laisvės” No. 14-me LSS.! 
147-ta kuopa pataria L. S.' 
S-gai Įvesti referendumu į-i 
statymą, pagal kuri butų 
galima išbraukti iš L S. S. 
"negeistinus” Sąjungai, so
cialistus, kaip ve: "menše
vikus,” ”sociai-patriotus” ir 
apskelbti juos politiniais sa
vo priešais, nes jie klaidiną 
nesusipratusius darbinin
kus.

Žinoma, pravedus toki į- 
statvmą, ar norėsime ht no, j 
turėsime ji pildyti — brauk
ti iš Sąjungos minėtus as
menis, nes kitaip prasiženg
tume prieš Įstatymus. ’

Bet kadangi 147 kuopa 
nenurodo, kas per vieni tie 
"darbininkų suvedžiotojai.” Į 
iš kokio jie abazo ir ar daug 
jų yra, tai. žinoma, turėsi
me jieškoti jų po visas kuo
pas, žodžiu, — darysime ”a- 
blavas” ant "menševikų,” ir 
kiek sumedžiosime, tiek ati
duosime "teismo tribuno
lui." Tuo budu "išklynysi- 
me” Sąjungą, o pasilikę , vie
ni "bolševikai,” vienos nuo
monės draugai, "neklaidin
gi," neturėsime 'su kuomi 
susirinkimuose ginčytis nei 
peštis (o gal tuomet nei mi
tinguoti nereikės), nesibar- 
sime, vieni kitiems i akis jie- 
sikabinsime,—svarbias pro
blemas rišime be susikirti
mų: vienas paduos Įnešimą, 
visi pritars; pirmininkas 
suduos kuialiu i stalą ir bus 
viskas atlikta. Tuomet, kaip 
atrodo, gĄ'vensime kaip ro
juje, pavyks tatai padaryti. 
Bet jeigu nepavyks, tuomet 
netik "kovą" pralaimėsime, 
mus priešai paims viršų, 
nes, pagal mano nuožiūrą, 
ne vieni menševikai su soci- 
al-patriotais yra darbinin
kų, su vedžioto jąis ir tarp
tautinio socializmo ’ prie
šais, bet yra ir daugiau pa
našių elementų, kaip ve.: o- 
portunistai, utopistai mark
sizmo priešai, o išdalies ir 
kai-kurie bolševikai. Visus 
tuos turėsime išbraukti, nes 
kitaip jie trukdys mus vei
kimą ir darys nesmagumų 
kuopose ir Sąjungoje. '

Taigi, pradėjus "klynyti,” 
jie spirsis, reikalaus forma- 
liškų kaltės prirodymų. O 
pagal kokį gi paragrafą ga
limą butų juos išbraukti? 
Ir atminkite dar tai, kad y- 
ra taisyklės, jogėi kuopos 
neturi teisės išbraukti narį, 
jeigu jis nesutinka. Skun
das pirma turi eiti i centrą, 
iš centro 
dėl pasiteisinimo, prie 
reikės liudininkų ir tt.

Pamislvkite, kiek tuomet 
sekretorių reikės, kad viską 
atsakančiai apdirbus!

Skundai turėtų būti pa
matuoti, nes jeigu nebus 
pamatuoti ir tinkamai, su-- 
formuluoti, tai išeis taip, 
kaip išėjo dviejų norwoodie- 
čiu 133 kuopos paduotas ant 
keturių narių "skundas," 
kurio originalas visai mažai 
kuo skyrėsi nuo "Keleivio" 
numeryje 10-me tilpusiu 
vaizdelio apie 133 kp. narių 
braukimą.

Tuomet, kaip Norwoodą 
taip ir visoj Sąjungoj kiltų 
konfliktas ir pasidarytų da 
didesnis "skandalas,” negu 
Detroite metant kunigą 
Skrvpką iš bažnyčios. Aš 
gi norėčiau, kad vietoj tokių 
skandalų, kokius sukeltų to- 
kis Įstatymas, tarpe mus 
draugų sąjungiečių kuo- 
greičiausia pranyktų visi i- 
ki šiol buvusieji nedraugiš
kumai, neapykanta, užsiva- 
rinėjimai, pašaipos, kan
džiojimai ir tt.. o užviešpa
tautų draugiškumas, vieny
te ir solidarumas; kad mes 
pasekmingiau, nuosekliau 
ir teisingiau visi galėtume • V •V1 • 1 • 1 • — —. — 1 1 _ ■ * 
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kp. sumanymui. Jau dau
giau negu pusė metų kaip 
"braukiame” d. P. Grigaitį 

jis Sąjungos, bet vis neiš- 
i braukiame. Taip-pat bus ir 
'su visai kitais... Mano nuo- 
įmone, jeigu randasi Sąjun
goje narys, nesiskaitantis 

Įsu saocializmo principais, ir 
jeigu tą galima faktais pri
rodyti, tai jį galima praša
linti ir be tam tikro įstaty
mo. Kam reiktų daryli "a- 
blavą” po visas kuopas?

Netverkime, draugai, Są
jungoje oligarchijos ir ne
norėkime "terorizuoti" ki
taip manančius draugus.

A. Liutkus.

po vi lis, uolus kovotojas už gindamas prie davatkų, Rinkėjui prisiar-!
darbininkų reikalus. Jis Ii- paskui prie buržuazijos nio-i * > J dzvamht ūmi™
V’rvc’i T inimi foc 'x\’Pt \ S L U*Jeigu tas Svetys tu-

. 4 -- ’IS
kosi palaidotas Lietuvių terų. jeigu tas
Laisvose kapinėse Webster, retų nors kiek proto, uu J1; 
Pa. da pagirtų Benldo prugres1- ,

Tūlam mūsiškiui klerika-' stes, kad jos nešioja drabti- 
lui-fanatikui tas velionio! žį sulyg mados. (Taigi bve- 
palaidojimas nepatiko. Ta-Įtys, prilygindamas prie bur
sai begėdis, prisidengęs sla-į žuazijos moterų, prasima-
pyvardžiu ’ ”wilsonietis,” 
klerikalų "Drauge" purvina 
to laikraščio puslapius savo 
šmeižtais, rašydamas, kad 
"čionai pasimirė didžiausis 
tautos ir bažnyčios priešas 
ir tapo ant tautiškų kapinių 
palaidotas, kur ten apie Do
norą, Pa., bušiuose."

Tasai tamsunas, kuris da 
negali atskirti tautos nuo 
bažnyčios, nes ir pats sako, 
kad velionis likosi palaido
tas ant tautiškų kapinių, 
vadinasi, kad jis negalėjo 
būt tdutos priešas, jeigu 
jam buvo suteikta rietą 
tautiškose kapinėse, o ne 
"bušiuose,” kaip tasai velio
nio šmeižikas blevyzgoja. 
Kad velionis uoliai kovojo 
prieš Romos trustą, tai jau 
aišku, kad jis kovojo prieš 
savo tautos žmonių prie
šus. To negali suprasti tik 
toki proto ubagai, kaip ta 
sai minėtas ”wilsonietis.’ 

ir jos čebatlai 
žiarns pikta, kad laisvama 
niai mirusius savo draugu 

^laidoja be bažnytinių cere 
“įmonijų laisvose kapinėse, « 

ne skiepuose ar Hudsono u 
pėj, kaip kad katalikiškom 
doros mokytojai kunigai sa
vo gaspadines.

Negana to. Tasai kunigi
jos pakalikas, kurio galvoje 
vaidinasi pragarai su bai- 

\ • norė
damas tatai "Draugo” skai- 

• tytojams prirodyt, pasako
ja, kad jam teko matyt ve 
ilionį bemirštant ir matęs 
kaip tasai bedievis baisia 
kankinosi. Mat, tam varg 
šui rodosi,—nes jis taip tik’ 
— kad velioni tamsios kata 
likiškos vaidentuvės sutver 
ti velniai kankino. Tasa 
fanatikas tuomi nori per 
sergėt kitus, kad nebūtų be
dieviais, nes kunigui, nepa- 
topus vazalina mirštančiarr 
padus, mirštant reikia laba; 
kankintis.

• ! Ir kas gi toks tasai ”wii-
čionai kalba .J. sonietis"? Ve kas: velio- 

is VVorcesterio, niui baigiant savo gyveni-

ATHOL, MASS.
Kaip musų sąjungiečiai 

klaidžioja.
Viename paskutinių savo 

susirinkimii LSS. 114 kuopa 
nutarė nepriimti i kuopą 
' social-patriotų”<o esančius 
kuopoje braukti laukan.

Kaip senai musų sociali
stinė sąjunga gyvuoja, to
kios nesąmonės niekad ne
buvo padaryta, kaip šita 
minėtos kuopos. Jeigu i są
jungą jos Įstatai leistų pri
iminėti tik socialistus, tai
ta sąjunga, nebūtų galėjusi kunigai i 
susitverti u- nebūtą gyva- « » į

V,

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIU KRAUTUVE 

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

kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio 
ir jo verte, o tada Jus gaiėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite, 
kad męs parduodame viską daug pigiau tr už gvarantuojame. |

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tą pirkti ir darbą gvarantuojarne. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame per naują arba išmainome ant naują._ Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už _ prieinamiausią kainą. 
Klausdami kainą ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženklelį at
sakymui z

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

... Jis dzvambt pinigą 
krepšin n- atsiduso iš gilu- 
mo širdies...

Taigi viena "paklydusi a-! 
vde (ar tik ne avinas? 
Zec.) jau sugrižo prie Die- vo, ir dagi svetimo, "prav^. i 
slavno" Dievo...
• ^.ruPuti vėliaus paaiškė
jo, kad priežastis to "persi- 
mamymo” — tai susipažini-‘ 
mas su tūla ruse Olga (ne 
caro duktere, bet kita 01- 
gah Kad geriau jai itikus, 
jis eina cerkvėn ir meldžia-! 
si...

Oi, jus Olgos. Olgos, ko- 
Kią pajiegą jus turite! Iš 
kiečiausio "bolševiko" jus 
padarot tešla — nors imk ir 
’donacus” kepk!

Atejistas.

nančių madas, visai neuaze; 
mino jūsų. Red.) Nejaugi 
musų moterįs turi nešioti si
jonus, kad žeme vilktųsi, is 
ko tas Svetys da daugiau pa
sijuoktų. t .

Toliaus Svetys sako, kad 
moterys buvo perdaug nusi- 
daužusios. Jei susverti mo
terų dažus, taipgi ir paties 
Svečio, tai jų “visų dažai ne
svertų nei pusės to, kiek 
Svečio dažai ant jo veido. 
(Išleidžiame 2 colių stori, 
nes tiek dažų nieks ant vei
do užtepti negali ir čia iau 
Įųs neteisybe sakote. Red.)

Svetys peikia, kad progre- 
»istės prisivedė ant baliaus, 
vaikų, kur, sako, vaikams ne; 
vieta. Mes paklausime Sve
čio, kur mes dėsime savo 
raikus, kada iš namų turi
ne išeiti?... Kiekviena mo- 
ina geidžia, kad savo kudi- 
<į visada turėt po savo a- 
dų, o juk ten buvo moterų 
)alius.

Svetys pasakoja, kad mo- 
erys ant galvų turėjo kuo
lus. Jokių kuodų nebuvo, 
les tai buvo "kepurinis" ba- 
ius, moterys buvo su kepu- 
•ėmis, o ne su kuodais. Sve

tys, nors ir su akiniais, bet 
gi nemato.

Svetys tiesiog purvina 
urogresistes ir jų kuopą. 
Nieko geresnio iš vyčio ir 
negalima laukti.

Jeigu jis savo korespon
dencijos neatšaukss, tai mes 
busime priverstos paskelbti 
visus io darbus.

Balius buvo gana tvarkin
gas.

Buvusios ir mačiusios.
Benldo progresistės berei- 

calo Įsižeidė Svečio pasta
bomis. Kritika nėra jokiu 
šmeižimu, o jus visa tai. ką 
Svetys kritikavo, kaip tik ir 
latvirtinote, Šiuomi delei 
Šitos kritikos polemiką mes 
r uždarome.

Redakcija.

IŠPLĖŠĖ DEIMANTU 
KRAUTUVĘ.

Chicago j plėšikai užpuolė
deimantų krautuvę ir prisi
rinkę už $10,0t)0 brangak
menių pabėgo. Krautuvėj 
buvo tiktai viena mergina, 
plėšikai liepė jai atsisukti 
i sieną, o patįs leidosi ran- • 
kioti deimantus. Jie darba- ■

- -

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainieria:. mechanikai. xad*jau. ir sic.p visokie
narbiiHi.kai, dirbanti viu.t; ir lauke, y*a draugi

t
I
i

Į

4

Jan savirA pmki* * širt>Ty« metu 
k*ip rita piuki gydu*»ie vra var- 

mi i^riauMoius pasuk- 
iiiguts. in«*i rumatizmu.
-krnsMvu kiRiiRt j e. ša.»>«.ar ir rw»- 
tueuy&e. u. »nt virtau die-
fintą. iv LosuEo.

Z~'l

PA1N-EXPELLER *

N^nnsijptui. jurktUm*** visiua vaUtug .! Lietose brikose. L* fc i kais* k geriau u.
Pain-Espeiler, per'yr kriuk ar yra IKAR.A. vui an* b:»krink»». 3.» reniai ir 5-> centai uz

iMinknrę. Gaunumūm vix»se apriekoae, ar tiesiog hbortorijoa.

F. Al). RiCHTER & CO., 74—80 Washingtou St., New York, N. Y.
vosi apie pusę valandos, pa-! 
kol išsiskirstė iš netikru i

1 • . • v a wdeimantu tikrosius.vus. Priimami tik darbinin
kai, pritariantis socialistų 
siekiams. Gi tie, kurie prie- 
socialistų organizacijų ne-! 
prigulėjo, nėra nei patrioti
škais nei kitokiais socialis
tais. Pagalios, iš kur t a - 
kuopa žinos, kas yra social- 
patriotu. o kas bolševiku? 
Sakvsite. prisirašančius eg- 
ząminuos. O kaip bus, jei.^^iST^ 
niekingiausias provokato- - - 1
rius pasisakys esąs bolševi
kas, ar jis bus mielai priim- 
tas?

Musų kairieji taip toli nu
važiavo, kad kiekviena kuo
pa pradeda daryti savotiš
kus organizacijai Įstatus. 
Atsižvelgus i visą musų są- 
jungiečių dabartini judėji
mą, taip ir matai anarchiją, 
o ne social-demokratų orga
nizaciją. Dabar jau nerei
kia nei konstitucijos, nei re
ferendumo. — pati kuopa 
daro nutarimą ir paverčia ji 
Įstatu.

Dažnai 
Neviackas 
bet musų, bolševikams jis jną, atėjo pažiūrėt du mūsi

škiai katalikai. Vienas ap 
svaigęs nuo alkoholio vos 
ant kojų pastovėjo, antras 
gi, varvindamas kramtomo 
tabako geltonas seiles, pa
našus j koki tai valkatą, pa
siūlė velioniui kunigą, bet 
šis nuo jų nusigrįžo ir ne
kalbėjo. Niekas kitas, kaip 
lik vienas’ tų elementų ir 
pritepliojo "Draugą” savo 
šlykščiais šmeižimais miru
siojo.

Velioniui mirus, laidotu- 
vėsna jau tiedu gaivalai ne
atėjo. nes jie kur-nors kar
čemoje velioni teisė. Velio
niui paskutini patarnavimą 
atidavė padorus žmonės ir 
draugai, kurių suvažiavo iš 
Donorą ir Courtney.Ant ka
po graudingą atsisveikini
mo prakalbą pasakė d. I^e- 
kavičia Toks grąžus miru
siojo palaidojimas tamsos 
apuokams ir sukėlė tą jų 
nešvarios sielos kerštą. Ne
galėdami kitaip savo nera
mią sąžinę nuraminti, tai 
nors šmeižimo purvais ją 
užtrynė. Ne velionio atmin
tį jie pažemino, nes ji pasi
lieka kovojančiuose už ge
resnę žmonijos ateitį amži
noj pagarboj; jie išniekino 
save ir da aiškiau prirodė 
klerikalu besažiniškuma.

P. lt-as.

permažai bolševikas. Apie 
keleiviečius — tai nei neuž
simink, kad nebūtum pats 
apskelbtas "social-patrio- 
tu.”

Musų kairieji daug dau-' 
giau naudos atneštų sau ir; 
kitiems, jei iš tų social-pa-. 
triotiškų redaktorių raštų 
pasimokintų socializmo. So
cializmo mokslą pažinę, so
cialistų uždarinius supratę, 
apvalytų kuopą nuo tokių e- 
iementų, kurie po kelis kar
tus tai už kazvravimą, tai 
už girtuokystę belangėj sė
dėjo ir nepataisomi palieka. 
Dabar seni rimtesni sąjun- 
giečiai jau pradeda gėdin
tis ir į kuopų susirinkimus 
lankytis, nes ten vieton 
rimto darbo, paprastai eina 
pragaištinga ir beprasmė 
savitarpinė kova.

Kad mūsiškiai bolševikai 
priešingi visokiam darbi
ninkų organizavimui ir 
švietimui, tai parodo kad ir 
šitas faktas: norėta čionai 
atgaivinti LDLD. 55 kuopą, 
tai LSS. 114 kuopos susirin
kime delei to ką-tik mušty- 
ne nekilo. Prieš LDLD. kp. 
atgaivinimą musų kairieji 
taip griežtai stojo, kad nei 
latžagareiviškiausi klerika-1 
lai nesusilvgintų su jais nie
kinime ir purvinime švieti
mosi reikalo. Tai mat, prie 
ko musų radikalizmas priei
na. Sulvanaitis.

pa-

WILSON. PA.
Klerikalu besąžiniškumas.

* Šioj nedidelėj lietuvių ko
lonijoj siaučiant epidemijos

išrišti kiekvieną klausimą, influenzai, lietuvių mirė net 
Todėl aš esu priešingas 147 4 ypatos, tų tarpe ir K. Mic-

BENLD, ILL.
Atsakymas j Svečio kritiką. 

”Keleivio” num. 10 tilpo iš 
Benld, III., korespondencija, 
po kuria pasirašo tūlas Sve
tys. Aprašydamas LMPS. 
vietinės kuopos balių, jisai 
pastato prognesistes že
miausiame laipsnyje, prily-

PHILADELPHIA. PA.
Laisvamaniai grįžta prie 

Dievo.
Senai jau lankėsi kun. M. 

X. Mockus Philadelphijoj. 
Laisvamaniai, kuriuos jis 
(Mockus) savo pamokslais 
atėmė nuo Dievo, jau vėl, 
nors slaptai, grįžta prie 
"augščiausio sutvertojo." 
Jeigu kun. Mockus apie tai 
sužinotų, jis apsiverktų...

Štai, nedėlioj, 9 d. kovo, 
nan pasitaikė eiti gatve, ša- 
e kurios riogso rusu pravo
slavų cerkvė. Kaip\ik tuo 
!aiku cerkvės bimbalas bam- 
psėjo ir tikinčiuosius šaukė 
garbint iš molio nulipintus 
šventuolius. Pasišiaušę vy
rai ir apdribusios bobelkos 
skubinosi ton bažnytužėn. 
Ir kaip aš nustebau, kuomet 
oamačiau tarpe tųjų dievo
tų rūpestingai besiskubi
nant vietos "kairųjį” socia
listą ir nuo jaunų dienų lai
svamani (taip jis giriasi), 
kun. Mockaus garbintoja — 
D. M. A. Tiuką. Išsyk ma
niau, kad jis 'prabėys pro| 
cerkvę, bet kas tau, — da 
ant saidvoko būdamas ke
purę nusimovė nuo ausu ir 
šmakšt į vidų. Aš, žingeidu
mo apimtas, norėdamas pa
matyti, ko jis ten užėjo, irgi 
įlindau paskui jį vidun. Pra
sidėjo molebnė,” pravosla
vai žegnojasi, taip-pat ir 
musų laisvamanis, rodos, 
muses baido sau nuo nosies. 
Gospodi pontilui." sustenė

jo popas. Pravoslavai pa
kartoja: . "pomilui”, — ir 
mūsiškis "laisvamanis" 
taip-pat — pomilui!”... Po 
to, kaip paprastai, eina vy
ras su krepšiu pinigu rink- 

žmnu, musų ^raugu
tis jau kiša ranką kelinių

Kam nuodinti
savo skilvi medicinomis ir visokio
mis piyuskor.iis, jeigu gamta pati ‘tei
kia savo nusavus vaistus sergan
čiam žmogui?

Esmi įsitikinęs, kad nėra pasek- 
ningesnio vaisto už šv. Bernardo ša- 
knesle, nes jos išgydė mane, kada jo
tie kiti vaistai ir gydytojai negalė
jo pegelbėti. Tai faktas, nes aš ken- 
ėjau per daugelį metą dėl skilvio ir 

'nkstv. ligos. Turėdavau vidurių už
kietėjimą. nevirškinimą ir kitokių ne
gerovių. Galutinai visokie vaistai ir 
ilgulkcs taip sugadino n.ano skilvi, 
tad negalėdavau atsisėsti. Palikau 
nervingas ir negalėdavau miegoti. 
Ant galo vienas garsus gydytojas pa
sakė man. kad aš turiu eiti ant opera- 
.•ijos, kitaip nepasvetksiu . Bet mano 
laimei išgirdau aš apie švento Ber
nardo šakneles rr pamėginau, j trum
pą laiką aš pasijutau sveikesniu ir da
bar esmi pilnai sveikas.

Taigi jeigu jus kenčiate delei pa- 
.ašiu skilvio silpnumų, inkstų ligos, 

kepenų negerovės, užkietėjimo, nevir
škinimo. subliuškimo. negero skonio, 
nemigės, išpūtimų, sunkaus kvepayi- 
no, slogų, kraujo nevalumo, nervin- 
jumo ir abelno nusilpnėjimo ir suiri- 
-no, vyras ar moteris, vartokite šv. 
Bernardo šakneles. Tas vaistas netik 
jus užganėdins, bet padarys jus dė
dingais jam.

Prisiųsk tuoiaus $1.15 už vieną pa
keli arba $5.00 už 6 pakelius, adre
suodamas: SAINT BERNARO GAR- 
DENS, C-18, New Orleans, La., o 
gausite su visais patarimais, kaip vai
stus reikia vartoti. Tik nereikia mai
šyti Šv. Bernardo šakneles su kito
kiais vaistais, nes kiti negali page
rinti šitų, priešingai, tik sugadina. 
Jei nebūtum patenkintas, pinigai bus 
sugražinti. Rašyk šiandie.
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KARE IR LIGOS!
KARt, TAI ligų gimdytoja.

Kari padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos 

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktą 

pabrangimo, delko paprastai žmonas 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamų laikų.

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

Kiekvienam žmogui pagalbon* stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoras Trejankos 
arba Trejos Devinertos. Kaina dėžu

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

leliais, šiuo adresu:
WBy^*** f- -*'•4?'*^—

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
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Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padera Gaivą, Raudona Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 
Vyriškumą ir

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nua’sinto 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. užketejimo 
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

Godotini Tarautai:—

ą.

NATIONAL LABORATORY. CMcaeo, IUs. Shenandoah, P*.
A* - USai ^dinu, «o j«ą po ££

Nuga-Tone yra sudėti j 
parankioje bonlcuteje. Jie • 
yra apvilkti su cukru; ; 
priimno skoni; tame dėl : 
vartojimo; neatitrauka • 
nuo darbo ar linksmumo. : 
Bandykite. Jus teko- : 
randuosite tuos vaistus • 
visiems sava preteler.ns. :

Skaitykite ka tie žmones saka apie Nuga-Tone.
NATIONAL LABORATORY. Chia*o. UI. 5 r.lwood City. Pa.
G<"r^av*u1ju«i laiiką Ir Ni<a-Tone piliutM ir turiu peukyti. joj esn visai užgamdintas Jutu 
vaistai*. Meldžiu priausti dvi bonkuUs Nuga-Tone pflMc. Ai daviau kiai-ta piliutiusava 
proteliu dėl pabandytai ir jam Ubai patilca. Ai steliuju vieną bonkutt dėl po. Priuunėin (2. 
* r '‘J’1 1‘ ** ,niK,,7f Su pagarba. GASPAR BERSEK, Box 347.

Moteri&kumą.
givianartčiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
NIalarija, viešpatauja.

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

••Muso Absoliutiška Gvaranciįa.
Mes tikrai gvarantojame, jog buritė pilnai užęrtedinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkuti talpina devymo*> 
dešimtys (9«) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu vra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00' dolerius, 
.leigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrąžome 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad ISuga-Tone 
padarys viską, ką ėionais tvirtiname.
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StcttakH* vaMvB teo Iraųena.
NATIONAL LABORATORY, IJJ W. Madison St., Chicago, III.
(kerbiamieji: Prisiunėiu $.......... ir meldžiu prisiųsti man
bonkutė Nuga-Tone.

Vardas Ir pavarde..........

Gatvt Ir No. ar R. F. D.

Miestą*... Valstija L.3
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302. Miliauskui Franui nuo i gale klausimas ar reikia vie-
Magdalenos Miliauskas. /x*’ ’ ’

303. Milickaitei Ona nuo Ba-
Žemiaus paduoti laiškai atėjo polo Milickio.

304. Milkeraičiui 
nuo Jono Milkeraičio.

305. Millerui P. apie Liba Ka-
zune.

306. Minkevičiui Julionui nuo 
Frano A. Maukevičius.

307. Mintauskui Vincentui
nuo Juozo Mintausko.

308. Miškeliunas Jadvigai nuo 
Marijos Saulėn ir Vladislovo 
Molio.

309. Mizarui Leonardai
Jokūbą Mizarą.

310. Alogenis Marijai 
Antano Mažeikos.

311. Moningiui Franui 
Antano Moningio, Evos 
gauskienės ir Onos Visauskie- 
nės.

312. Montvidui
Jono Montvido.

313. Montvidui
Onos Montvidas.

314. Montremui
ninos Montrem ir Liudviko, Ra
polo, Liudvikos ir Stefanijos 
Montrem u.

315. Montvillui Mikui nuo
Barboros MontvįlI.

316. Motiejūnui Juozui nuo 
Monikos ir Johanos Tirantu.

317. Motiejaičiutei Rozalijai 
nuo Juozo Motiejaičio.

318. Motuzui 
Juozo Matuzo.

319. Mučiniui
Jasinską.

320. Mučiniui
Suprunovičius.

321. Mugiui Vincui nuo Ros
iančia Mugąs.

322. Mušinskui Franui 
Antano Servickio ir Mortos 
Šinskis.

323. Mozuriui Antanui A.
Andriaus Mozūro.

324. Maitai Simonui nuo Juo-
:o Mailos.

Laiškai i J Lietuvos
tiems amerikiečiams, kurie jieš-1

OftVn onmirin I 1ko jo savo giminių Lietuvoje. 
Reikalaudami tų laiškų, įdėkite 
už 3 c. štampą ir adresuokite 
taip: Adv. F. J. Bagočius, 253 
Broadwav, So. Boston, Mass.

256. Likui Jurgiui nuo Jono ir 
Elžbietos Lapenė, Petro Sprin
džio ir Jono Liko.

257. Lingevičiui Inocentui 
nuo Adomo Kukio ir Petro Jo- 
neikio.

258.
tanias

259.

nuo

apie

Lipšiui Mikolui nuo An-
IJpšis.
Liuniui Mikolui nuo Sta

nislovo Balčiūno ir Kazimiero
Kapčiuno.

260. Liutkevič Anelei nuo Ma
gdalenos Skubienės.

261. Lowčkai Antanui nuo 
Mateušo Lowčka.

262. Lukošiui Franui nuo Jo- 
sefinos Lukošius ir Anastsia 
Skurdelis.

263. Lupsevičiui Povilui nuo 
Agotos Tiškevič ir Juozo Lup- 
sevičiaus.

264. Lutkevič Amaliai nuo 
Juliaus ir Kostanto Lutkevičiu.

I * I

265. Macenskiui Jonui- nuo 
Felixo Slančausko.

266. Maciulevičiui Zigmui nuo 
Anelės Maciulevičius.

267. Maconskiui Jonui 
Helenos Gendvilas.

268. Mačilskiui Juozui 
Jozefą Mačilkas

269. Mačiui Ignacui nuo Evos 
Mačius.
270. Malakauskui Kaziui nuo 
Anna Malakauskas.

271. Malinauskui S. nuo Mo
tiejaus Malinausko.

272. Maliniutei Onai nuo Juo
zo Mickevičiaus.

273. Makaveckui Juozui nuo 
Kostanto Mokavecko.

274. Maksvyčiui Nikodemui 
nuo Kazimiero Maksvičio ir 0- 
nos-Baužis.

275. Marcijoniutei Adeladai 
nuo Jurgio Stačkaus ir Adelai- 
dos Mareijonis.

276. Marcinioniutei Amalijai 
nuo Rožės Makuičienės ir 
xandro Macinionis.

277. Markevičiui Franui 
Jono Markevičiaus.

278. Markauskui Petrui 
Salomėos Markauskas.

279. Markuliui 
nos Markulis.

280. Mašitskiui 
Antaną Puteli.

281. Masiuliui 
nuo Frano Masiulio.

282. Masiui M. J. nuo Juozo 
Masio.

283. Mate.įaičiui Vincui 
Veronikos Matejaitis.

284. Matačiunui Jonui 
Jono Matačiuno.

285. Mažeikai Stepui nuo
zimiero Mažeikos, Povilo Males- 
kio, Adomo Jasinsko, Izidoriaus 
Skudzinsko. Juozo Rajun.ec, Ig
no Rudziniausko, Antano Ro- 
maškos. Juozo Bielskio. Magda
lenos Stanevičius ir Viktoro 
Bulvid.

286. Maželiui Petrui apie 
Pranciškų Mažolj.

287. Megaliui M. nuo Evos 
Megalis.

288. Memgaudui Antanui nuo 
Nolierto Memgaudo.

289. Mickiui Jonui nuo Juozo 
Mickio.

290. Mickunui Juozui nuo Si
mono Kalnaičio.

291. Mickui Dominikui 
Antano Mickaus.

292. Mikaloniui Matui 
Juozo Karšiulio.

293. Mikelaičiui J. nuo 
liną Mikelaitis.

294. Mikeliui Zenonui 
Stanislovo Mikelio.

Ale-

nytis <tik nežinia kam) pa
rleista ■_  -
■mui. Uz balsavo 17, prieš__

Henrikui H,
Šiame susirinkime d. K. 

Vilaniškiui perskaičius LS- 
S. Apsigynimo Fondo atsi
šaukimą, surinkta aukų $3. 
48. Aukavusiems ačiū.‘

’ M. B.

publikos nubalsavi- IČI Aį
■Ž balsavo 17 nrioČ__

DIDELES MYKU
“GALLBUT1 

SUMAŽĖTOS

apie

nuo

nuo 
Pral-

Juozui nuo

Stasiui nuo

F. nuo Auto-

Kostantui nuo

F. apie Falusia

P. nuo Agotos

nuo 
Mu-

nuo

aiiesmBEi«s

LOWELL, MASS.
Kovo 5 d. buvo D. I___

Algirdo Dr-jos susirinki
mas. Tame susirinkime 
Lawrence’o streikierių pa
šalpai iš draugijos iždo pa
aukauta 2-5 dolerius ir išrin
kta komitetas aukų rinki
mui.

Šv. Kazimiero Dr-jos su
sirinkime vienas narys Įne
šė, kad parinkti aukų Law- 
rence’o streikieriams, tai 
tūlas klerikalas tos draugi
jos narys piestu stojo prieš 
šita įnešimą, rėkdamas, kad 
policija visą „draugystę” a- 
reštuos.

Taipgi darbininkai privalo 
neužmiršti tų dviejų musų 
biznierių, kurie kolekto
riams atėjus ir pas juos au
kų paprašyti, juos išplūdo 
ir išvarė.

V. J. Chulada.

J. K.

f

Kosulys
J

Severa’skitų

tinai reikia turėti padus, kurie tęsi

Balsam for Lungs
>

W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAPIUS, KAVA.

Oi► t

IP.JčĮĮ

la- 
Per 

daugelio mėnesių nešiojimą vis dar

icj •JSU n

BALTOJI VERGIJA
i

Aš visuomet dėviu su Neolin 
padais čcverykųs”. taip rašo p-nas 
Al Neivman iš Minnc-ajiolis, I. 
Newman Bendrovės nacis. „Tie 
padai turi didžiausią vertę kiekvie
name atvėjuje, nrperniirkstanjti, ' 
bai smagus ir baisiai tvirti

esti gerame stpvije.
P-nas Newnian ir milionai 

datyrė, kad išlaidų sumažinu.iui bū
tinai reikia turėti padus, kurie tęsi 
labai ilgai tai — Neolin Padus.

Tie padai yra pagaminti »u pri- 
tyrymu, apart to kad labai drūti, 
turi dar ir kitas ypatybes taip tai 
_  labai smagiai nešiojasi ir abso
liutiškai neperniirkstanti. Savo 
visai šeimynai privalai nupirkti vien 
tik su Neolin padais čevcrvTcus. 
Gaunami visur ir Rainomis mado
mis. Gi seniem ceverykam duok 
prikalti tos rųšics puspadžius. 
Tuos padus padirba Goodycar Tire 
& Rubbcr Bendrovė iš Akron, 
Otio, jie ten pat išdirbinėja ir 
kojasparninius užkulnius gvaran- 
tuojanius daug ilgesnį išiaikymj 
negu visoki kiti užkulniai.

neojinSoles

visados paseka slunkiai, krunojimas, plaučių uždegimas, 
ir krupas. Beto jis pats erzina žmogų ir skaudina. Idant 
tas visas negales gerar gydyti,reikia numalšinti kosėjimą.

(Severos Balsamas Plaučiams) nuoširdžiai rekomend-uo- X «
jamas kosulio gydymui viršminėtose ligose. Jis nuramina 
suerzintą gerkle, prašalimi skaudėjimą, palengvina kvėpa
vimą, sumažina ligos antpuolių žiaurumą ir panaikina 
kosėjimą. Jis be to gana malonus vartoti. Ji myli lygiai 
vaikai, lygiai suaugusieji. Kaina 25 ir 50 centų.

LINIMENTAS
turėtų rastis kiekvienoje stubo- 
je. Nėra tos dienos, kad jo var
toti nereikėtų. Severą-* Goth- 
ard <Kl < Severos (»otbardiškMS 
Aliejus) yra šauniu Unimentu 

gydant reumatizmą, neuralgiją 
ir tokius skausmus, kurie lini- 
mento reikalauja. Kaina 30 ir 
tiO cento#.

NEMIGA
tankiai esti nervų liga, 
priežastimi yra silpni nervai, 
reikalaujanti sustiprintojo. Pa
naudok Severa’s Nervoton (Se
veros Nervotoną, kuris sustipri
na nervus, suteikia atgaivinan
čio ntįego ir prigeibsti gydant 
isteriją, nerviškumą ir abelną 
nusilpnėjimą. Nerviškiems žmo
nėms jis stebuklingai pagelbsti. 
Raina $1.25.

KENTANČIOS MOTERIS 
bei merginos dairosi pagalbos 
ir dei tos priežasties mes joms 
rekotnendurjame Severas Regu- 
iator (Severos ii.eguiitito.riju), 
parodžiusį savo vertę visose ne
galėse, su kurioms tik moterjs 
turi bėdos. Tai tikriausias mo
terį) draugas bėdoje ar skaus
muose. Kaina 81.2^.

Severos šeimyninių gyduolių galima gauti visur. Prašyk tik Severos vaistų ir neimk nieko kito. 
Jei tavo aptiekorius negali parūpinti jų tau, tai siųsk savo užsakymą stačiai mums, pridėdamas reika
lingą sumą pinigų.

Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 

tai priparodo laidotuvių paliudymai. Rodei? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepayadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą, žmones patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

PLAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas—'lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Elock 3058, St. Loui«, Mo., o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

MOTERŲ IŠMINTIS.
Ekonomiškos moteris ren

ka namuose perskaitytus 
laikraščius, kad neaikvojus 
veltui pinigų, jos laiką at- 
spėjusios da peržiūri laik
raščiuose tilpusius aspkel- 
bimus ir studijuoja juos, 
kad žinojus reikalui esant 
kur kreiptis. Daugelis mu
sų kostumerių yra dėkingi 
■nusu apskelbimui, per kuri ( 
jie patyrė apie Trinerio A- 
merikonišką Kariaus Vyno 
Elixeri. Tai yra vaistas, 
kurtams lygaus nerasi rei
kale pagerinimo apetito, | 
prašalinimo vidurių užkie
tėjimo, subliuškimo, galvos i 
skaudėjimo, nemigės, ner
vingumo ir kitų negerovių, 
paeinančių nuo skilvio be
tvarkės. Jus' galite gaut ii 
visose savo aptiekose. Kai-i 
na biskuti pakilusi iš prie- i 
žasties pakilimo kainos Į- 
vairių reikadingu to vaisto 
sutaisvmui dalykų ir t a nu. 
Trinerio Linimentas yra 
geriausiu vaistu reumatiz-Į 
mui. neuralgijai, nikstei^ėji- 
mui ir panašiems skaus 
mams prašalinti. Reika 
lauk tik Trinerio vaistų

Joseph Triner Co.. 1333- 
1343 So. Ashland Avė.. Chi 
cago, III.

NAUJAS GYDYMAS, KU
RIS PRAŠALINA 

REUMATIZMĄ.
75e. VERTES DĖŽUTĖ DYK AI KOŽ- 

NAM, KAS KENČIA.
Syracuse, N. Y., mieste atrasta nau 

j jas būdas . reum^jzmui gydyti, apie 
Kurį jau tūkstančiai žmonių sako, 
kad tai stebuklingas. Blogiausiuose 
reumatizmo ligos apsireiškimuose, 
kur jokie vaistai 'negelbėjo, naujas 
gydymo būdas padarė stebuklą. Pa
sirodo, kad neutralizuojant uric-acid 
rukšties ir kalkinių druskų indelius

■ kraujuje galima Sunaikinti visas nuo
dingas osganizmpį substancijas ir li-

i gą greit prašalinti. Atviros opos, 
j skausmai, ištir.irrnii, raumenų sukietė
jimas greitai prašali narna.

Naujas gydymo būdas pirmiausiai 
Mr. Deiano perstatytas pasirodė labai 
treru, ir dabar visur vartoja
mas. Kas turi kenčiančių savo pa- 

| žįstamų tepasirupina gaut 75c., ver- 
' tės vaistu dėžutę ir persitikrina ne- 
I mokėjęs nei centą. Mr. Deiano sako: 

’Del prirodymo, kad Deiano gydymas 
■ikrai pergali reumatizmą, nežiūrint, 
kaip užsisenėjusiu jis butų, jeigu ne
sate vartoję šito gydymo budo, aš pa
siųsiu jum«- pilno didumo 75c. vertės 
pakelį visiškai dykai, ęavęs iš jūsų 

; tik iškirptą šito apskelbimo, jūsų ad
resą ir lOč. apmokėjimui persiunti-

■ ino lėšų.” F. H. Deiano,
■Aood Bldg. 729 F. Syracuse. N. Y.

j (Siunčiame dykai tik vieną pakelį 
tam pačiam žmogui)

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 
— atsakančia usia; norinčiam 
pažinti lytiškas ligas — rei
kalingiausia, nes nurodo tų li
gų symptomus; turinčiam ly
tiškų ligų — neišvengtina, 
nes nurodo, kaip reikia saugo
tis šundaktarių ir kaip, tik 
pas gerus daktarus einant, 
galima nuo šių ligų pasiliuo- 
suoti.

ii

Siutus, Overkotus 
Ir kitokius Rubus

(?)
LEWIST0Nr ME 

Diskusijos.
15 d. čionai buvo L 
kuopos parengtos 
diskusijos temoje

Kovo 
SS. 105 
viešos 
„Ar reikalinga klesu ko
va?”

Diskusantai buvo paskir- 
:i iš publikos. Už klesų ko- 
ą stojo J. Liaudanskas, Ig- 

tas Jagela ir M. Bvronas. 
Susirinkimo pirmininku bu
vo paskirtas M. Bvronas, 
kuris ir atidarė diskusijas 
savo prakalbėle. Opozicijoj 
stojo J. Gudelis ir F. Kaula- 
kis. Fo gana gyvų debatų 
tarne minėtų diskusantų', 
išrišimui, kurios .pusės ar
gumentuose nusirinkusieji 
žmonės mato daugiau tie
sos, klausimas buvo paleista 
slaptu nubalsavimu. Už 
klesų kovą balsavo 35, prieš 
3 ir du baisai buvo neišskai
tomi.

Kovo 1(5 d. vietos TMD. 
34 kuopa turėjo surengtas 
savo diskusijas. Pirminin
kaujant P. Zinkevičiui, dis
kusijose dalyvavo Ignas Ja
gela. J. Gudelis ir A. Čiužas. 
Gaila tik, kad diskusijose 
nebuvo tvarkos ir diskusan
tai bediskusuodami visai už
simiršo pastatytą temą. 
Tema buvo „Ar reikalinga 
lietuviams vienytis?” Dis
kusantai pradėjo kalbėti ne
tik apie visokias pašalpines 
„laisvas” ir „šventas” drau
gias. bet ir pasaulip parti- 

nuo.jas. Pirmininkas, šaukda- 
Įmas prie tvarkos, nurodo,

295. Mikoniui Onai nuo Jono karf diskusijos parengtos te-
Laurinaičio. 1

296. Mikšiui Franui nuo Ka-, Lewisto:
poliaus Mikšio. _

297. Mikšiui Juozui nuo Kot- nijimą draugijų ir partijų,
rinos Mikšis. į Vienas diskusijas surengu-

298. Mikuliui Petrui nuo Juo- sjos kuopos narių užginči
jo Sakalausko ir Petronėlės Mi- ,a nirmininkui ir sako, kad

nuo

nuo

Jonui nuo 0-

Juozui apie

Stanislovui

nuo

nuo

Ka-

nuo

nuo

Pau-

KARe pasibaigė.
Ar nori matyti, 

kaip karės mūšiai 
ėję Franciioj. Ru
sijoj, Italijoj, Ga
licijoj ir Turki-1 
joj- . . IAr nori matyti,; 
kaip orlaiviai pa-1 
dangose kovojo ’ j 
Kaip submarinai i 
juros gelmėse vei- 1 
k e ? Visa tai jus j 
galite matyti savo ; 
namuose, su labai i 
mažais ekspensais.! 

Mes ką tik gavome daugybę karės I 
■’aveikslų Pan-chro-skopu:.

Kada pasižiūri per Pan-chro-skopą 
tuos paveikslus, išrodo, kad tikrai 

pats esi karės lauke ii savomis aki- ■ 
mis matai visas tas jos baisenybes ir j 
stebuklus. Pan-cho-skopas sykiu su i 
48 skirtingais karės paveikslais le- 
šuoja tik $1.50. Siuntimą apmokame. ;

Jei iškirpęs šitą apgarsinimą pri
siusi mums sykiu su $1.50 tuojaus, 
mes duosime priedo da ir Europos 
žemlapį dykai. Užsisakyk šiandien, 
užsakymą adresuok:
~T’’aTIONAL SALES CO. (Ks) 
Sta. 1). B»x 90, Ne* York. N. Y.

moję, ar reikalinga suvienyt 
r !-x.>no }įetuviai ir čia 
negali būt kalbama apie vie-

MOTERIMS PLAUTIS 
čIRKšLĖ $1.75.

KNYGOS KAINA 50c. 
reikalaukite pas:

A. L. MARGERIS, 
2023 Si. Pau! Avė., 

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

| LIETUVIŠKAS 
| IŠRADĖJAS.

DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam, kad Jąs sečėd 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS, 
mes imam materiją iš gerąją fi 
mieruojapa rnbą pagal žmogų, t

zo Sakalausko ir 
kulis.

299. Mikužiui 
Frano Mikužio.

300. Milauskui
Stanevičiaus ir Katarina Puzo- 
nas.

301. Mileškai Stanislovui nuo 
Onos Milerienės.

Justinui nuo

K. nuo Jurgio

ja pirmininkui ir sako, kad 
tema buvo ”Ar butų geriau, 
suvienijus pašalpines drau
gijas?” Aišku, kad ir patįs 
diskusijų rengėjai nesupra
to savo skiriamos diskusi
joms temos prasmės. Tai
gi ir kilo ginčas tarpe pačia 
rengėjų ir diskusantų. Galu

pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žao- 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IK OVMU 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IK GERAI.
TAIPGI JAVALOM IR UPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ KUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina

Tikras Jusą brolis Uatavia

Ant. Januška
222 W. BROADWAY,
80. BOSTON, MAS8.

Telefonas: So. Boston—SlOlf
4

tvirtesni.

<

Jn Tokiu vardu išleidome naują 
U knygutę del'TSradėjų, joj yra 20 
T paveikslų ir iliustracijų, visokių 
H išradėjų ir išradimų, su aprašy- 
Į> mais ir paveikslais miesto New- 
* Yorko ir IVashingtono.
i) 
0

ŠV. Tėvo MIKOLO
Pataria vartoti se
kančius pasekmin
gus vaistus:
Kremą ir muilą pa
dailinimui 
skaistumo ..
Vaistas 
atauginti .... $2.00 
Vaistas prašalinimui 
gyvaplaukių. - $1.00 
Vaistas gražiems u- 
sams užauginti $1.00 
Dažas žiliems plau- 

.. . kams ............. $3.00
Linimentas nuo išbėrimo ir nie-

........................ s2-00 b v. .ihkolo Balsamas nuo reuma
tizmo ......................... $3.00

Pigulkos nuo reumatizmo ir gal- 
vos skaudėjimo ......... $3.00

Linimentas nuo reumatizmo $3.00 
balsamas nuo skilvio kataro $2.00 

ricrkules suteikimui spėkų ir 
) sero apetito ............. $2.00

Lai-amas nuo galvos skaudėjimo 
ir nerviškumo .. $2 00

Pilkos jaunystė”, L^šai ir 
t..iKseris gražina pražudvtą 
gyvybes spėką, pigulkų dė
žute Sa.oo, Lašai $3.00 ir E- 
uksens $5joo

Antiseptiški milteliai moterims, 
sergančioms lytiškais silp- 

v I.-?U£‘“S ..........................
a.-tojas, išvalantis kūną nuo 

d?Jervinių, vočių ir 
n k’> ^".kutės kaina ....$2.00 
Rokalaukite katologo. Rašydai 

nu adresuokite šitaip;
Dept. Ks. (21)

CAPJ.STADT, NEW JERSEY.

: 1 ! I 
! i : > ! i

«aos
$1.25 

plaukams Ta brangią knygutę, 
siunčiame kiekvienam ant 

į į kalavimo.
*

mes
pa rei-

1

įi

I
to žmonės prasigyveno su pagal- 
ba naudingų išradimų, tai rašyki- 
te tuojaus reikalaudami tos nau- 
dingos knygutės. Kaip žinovą 
(ekspertai) patentų, — bandomi 
išradimus DYKAI. Kasykite:

$ American Europcan 
| Patent Office, Incn 

$256 Broadway (K
New York, N.

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
telpa laikiaštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

DYKAI Ii, Alena Kastovska, patirt 
dau visai publikai akyse

Į

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. stampomi* 
de! apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLEIGH & CO.. Dept 924.
CHICAGO. ILL.

Už Sttv. Vnlrt. rūbelių kaina $2., pi
nigai turi būt prisiųsti iakalno.

PIRK, PAKOL PIGU.
T armą, Namą bei Lotą. Gali 
gaut uz gyvus pinigus bei už 
įieną <lolen sųvaitėj. Apielin- 

e ’. nis patiks tatai jums už- 
...ma.re, I)arbo Rausi At_ 

vin^k v-PCrUtikri:lt‘- J švažia- 
i 0,0,1 ,r n®dėldieniaisP) va’aodą ryto. jeifru negal,

’ INCOLN CO..
3C.» Broadwąy, 2J0,

Kei.liaujamo agentų.

York City.

T Jeigu Jus norite žinot, kiek tur 
* to žmonės prasigyveno su pagal-

Bittoris. 
buvau vos tik

JUS GALEIE BMJCm

PLAUKUS
PusckminĮT-s. >'i>»ks- 

liMKIkS K>«tya>*<s <t_, k.>i 
m. i vyru ir n»-.pr<(;.

Ar slinku Juim* pl.«u- 
k.c> ?

Ar pražHę ju«« piau- 
k.«j !..••• un- Ar
iifcl-iusii kokius u..rs 114 
SV«-ik;uu..i; n li<t.|.<<ilx 
ju?

Ar r.-iiatris ntaūMkotea, 
ni.-Vus -»)oS gaivos?

Ar Imi pra
dedi pliki r?

Ar k’-nkUi kas iš
Pri«-fi gyOynią auksėt.-ui ivis.-rkytii li

gų. tai ••l-iikite- apn.01- 
ęu< ii >>«. l'ūiAkyk^ie ilm>st!oi.i kny
gai- jusu prųieiolą kalta:

T.-nSYEE APIE rT^UKl’S,” 
Pamšita jtv-

snigo spwiuiHU*>. kVii- 
I.jr ruialtls n’.iums žl-

Cražylic l-b':k'i.----u
rb-jim.i- plauko s
naivus. :-ii>t^Ki- siin- 
kitu.- plauku u aliutuos

1

»i

kai.—H<>>4. —ir <!eka 
v»>n«-s n»i<> uxga:>e»liiit’i
kliętu. Ketvirtoje savaite.

. - GT-DYMAS DTtšAl.
Męs pairute perti- 

kranli kt^-kvu-Ha. k.i<J 
į.5 < Ai.VAl’l' !<A
smuiku slinkiau, niau
ku |>n.ka!iną pl.usk'>:<-a 
i,- sramne plau
kus t g l» centu arta 
kr.s*m ori**'"
ustvs s» Jusli
«litrui r Męs išsiie’-e-
nie I i kvi->."n •k>b-C- 
tHe • lė#utc Calvatura— 
• rs. i>. -
••Tt<»yOc Ap« li
kus.” Utplaukato ie-

t

t

Ant y I 
akmens

Gclžkelio lmkro 
dia sriubelių už 
sukamas, vyril 
ko didumo, am 
20 metų auksuo 
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. laibai tei
singas, ypatinga

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras lai 
kM žinoti. G varant uotas ant 20 me 
ta Ypatinga* pasiulyjimas. Mes iš
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno nd 
reso nž $5.95 C. O. D. ir persjnryjmo 
kaštus, su teise jums viską perąuret 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite N’ 
mėt už tok; pat laikrodėlį apie |25.j0 
įei pirktumėt kitur. P.nkns auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dyka. «n 
kiekvienu laikrodėliu. (T) I7»«

ekcelsior watch co.
D05 Athenaeiim IMg. CHICAGO, H.l.

Kan mana išgelbėjo 
■ rių ligų? Salutaras 

per praeitu* 4 metus 
i gyva. Aš kentėjau nno nevirinimo 
‘ pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda- 
! vau valgyti ir suvalgytas maistas su- 
į teikdavo daug man nesmagumo—at- 
siliepuavo skilvyj skausmu, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėeuoso. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei- I 
ualauti Salutaras Bittens ir Salata, | 
ran, Regulstria, dėl moterų, pradĮ- 
jau gera: jnusties, gerai valgyti ir I 
dirbti, pasidure smagu viskas. Per 

: 6 mėnesius aš savo paveiksią nebega- 
lm pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galime gauti geresnėse optiekore, o i 

| kur negalima gauti, kreipkis pas:
SALUTARAS CHEMICAL IH8T. I 

iolės nuo visokią Mogsią 
J. BALTRŪNAS. Prof.

S. HalbteS St^ Te). Csnal 5417.
< 'hicsgo. II. _

Altą apearsinimą turėtą 
ląjHssO jj JOJITO ••suouąon

1 ir
J Ap:«

availe nm* ai. |>uu»tą kuj-Mią 

r»mr i-AHORAToiir, i:«»x 
N. V 
UNIUN UA3ORATORY.

Po* Umum N. Y.
FivTtu : <Je4.n»js t# <er<tu 

k< jUi>v kuliu p-r-nr. in»<? uiel<JJ>! iėsiv- 
sti i-iii l'U.'"l* Ju-"» CjI-
vacura N. 1 ir knysut.- "luirt* Ajit 
Maukus." ir sykiu kui--o.i S“
|>u>u ui>italu.)

ir slvsk»-t<- šuniien 
UA Vttlon.
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LIETUVIS DENT1STAS A

Dr.M.V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADVVAY, SO. BOSTON
Tel. So Boston 27 > '

Ofiso valandos: 1
Nuo 10 iki 12:30 Į
Nuo 1:30 iki 6 vak
Nuo 6:30 iki 9 vak. )

Nedėldieniais atidara pagal 
sutartį. |)(

LIS KONCERTAS.CAMBRIDGE. MASS 
Pėtnyčioje, 2S Kovo. ’ 

7:30 vakare, svetainėje 
inum. 7 Burleigh St.. 
(advokatas F. J. 
Prakalbas rengia b.‘ 
vestment Ass’n. ir k'iet ‘ 
visus atsilankyti.

.v uicx»- Juozas Kavaliauska''. ■
vos su pliušo apykakle. Ka- veaantis So. Bosume.^ 
da pereitą utarninką Vai- ™ pranešu, kad 
siunas parėjo iš darbo, jo teismas 'j???,..'n ‘
drabužių ant sienos jau ne- persiskyrimą su t'o- k“ ‘ 
buvo. Įnėjimas i jo kambarį-įkaite, kuri nuo - ' 
buvo nuo trepu ir kambario pasilieka po savo .P1-^ •
duris buvo neužrakintos, pravarde ir tiesotąj ! 
Gaspaainė buvo namie, bet .7.Sn<k:is
vagių nepajuto.

Tai pasarga, kad nerakin
tų durų nereikia palikti.

Generalis susirinkimas.
i Kovo 30 d. 8 vai. vakare,
113 Dudley st. (Dudley Str. 
Opera House>, Bostono So
cialistų Partijos Lokalas tu
rės savo generalį susirinki
mą, kur bus svarstoma Kai
riojo Sparno Manifestas. L.
S. S. 60-tos kuopos nariai g g
yra kviečiami būtinai daly- R Ar esi užkimęs? o 
vauti. Įeidami į salę turi tu- g r 9
[rėti mokesčių knygeles kai- g 
po mandatą.

M. Plepis, organ.

DIEDELES PRAKALBOS "
Ateinančioj nedėlioj, 30 S SEVERA’S 

kovo, 7:30 valandą vakare, H 
Lietuvių Salėj bus prakal- S Balsam fof LlIDES 
bos apie karolį Liebknechtą R 
ir Rožę Luxemburg, kurie S 
žuvo Vokietijos revoliuci- H 
joj. Prakalbas rengia L. M. 8 
P. S. 13 kuopa; kalbės S. į 
Michelsonas. Įžanga vi- g 
siems dykai. " ‘B

Visus kviečia ■
Komitetas. |

e t .ninkams ir sekretoriams.

Vietines Z1D10SI protokole, kuns tilps sekan- VaSunlC
-----------(ciame Keleivio numeryje. kurig gyvena po No. 

Draugo Grigaičio prakalbos Tautininkai boikotuoja Lab-
Bostone.

Pereitą nedėldienį So.

! Apvogė P. Vaisiuną. 
Pereitoj sąvaitėj liko ap-

N

ciame 'Keleivio

darystės Draugiją.
Kadangi, kaip žinoma,

Bostono nninicipalio teismo .jemet lietuvių Labdarys. 
ru!VCi r? I tės Draugija i savo valdybą

Publikos susirinko pilna išrinko vienas ^ian^ 
auditonja. |taj tautininkai pradėjo boi-

Dray Pijaus Grigaičio kotuoti b^j Labdarystės 
prakalba apie dabartinę pa- Draugijos sale, 
šaulio situaciją ir kaip soci
alistai ir apskritai darbinin- . , .. - -
kai kiekvienoje situacijoje jus draugui nu<> nemalonu- 
turi veikti — kokios takti- ir prašalino iš sve- 
kos laikytis — buvo ytin tainės pikius girtuokliavi- 
svarbi tiems, kurie daug rė- i mYs kaziras. Tas netik 
kauja ir "bolševikais” save ‘salės dženitonui, kuris sin- 
skelbia, o ištikrųjų visą savo1 kuodavo alų, nepatiko, bet 
An<»roriia ciiAilrvAia tik sovi-Jir tūliems musu tauiinin- 

kams. Jaunimo Ratelis nu
sisamdę sau kitur salę, sako
ma, kad ir Ukėsų Kliubas 
manąs panašiai padaryti. 
Labdarystės Draugija da
bar salės palaikymui paren
gė fėrus, tautininkai atsisa
ko patarnauti. Turi savo 
stalus ir darbuojasi sociali-; 
stinis Birutės Kanklių Clio-

Socialistai, kad apsaugo-

energiją sueikvoja tik savi
tarpinei kovai ir rėkavimui, 
nieko gero darbininkų judė
jimui nenuveikdami.

Taipgi vaizdžiai išparodė, 
ką atsiekė tautininkai diplo
matijoj keliais jieskodami 
Lietuvai neprigulmybės. 
Kad jų diplomatų Dr. Šliupo 
ir Naruševičiaus, nofs ir lei- 
do Londoną pasiekti, prie YSS
sdleS Kl^ai 

kė tiek, kad sąjungininkai 
prižada Lietuvą Lenkijai, iš 
kurios jie nori padaryti sti
prią sieną tarp Rusijos ir 
Vokietijos, kad neleidus tu1!

reV01iucU0m*| ruošė nedalyviuja.
“ Grigaitis nurodė kad. na£arslnta’ kad bus Praka]- 
7 Enrio „o i bos. kalbės Bagočius ir Nor-S dainuos Birutės Kank-
laime Šitoks prijungimas... . fiahiitK chorai tečiaus prie Lenkijos, valdomos ka- 'J? pabijos chorai, tečiaus 
pitalistu. dvarponiu ir kuni-1 j °^us nepnbmo, 
gijos, sudarančių galingą dare 
spėką, nes ilgiems metams 
nusilpnintu c__

dolerių peino.
vei viltis yra pasaulio darbi- Į 
ninku vienijimesi, nes tik 
proletariato Internaciona-1 
las pripažista tautų apsi-' 
sprendinio teisę.

Iš visos Grigaičio prakal
bos buvo kiekvienam aišku, 
kad nėra kito budo Lietuvos 
laisvei apginti ir jos savisto
vybei iškovoti, kaip tik lie
tuvių organizavimamsis ir 
(Įėjimasis prie pasaulio pro
letariato tarptautinio susi
vienijimo. Į

Konferencija Suvažiavimo,! 
klausimu.

Pereitą nedėldienį Lietu
vių salėje buvo antra bosto
niečių lietuvių konferencija 

/ Amerikos. Lietuvių Visuoti
no Suvažiavimo klausimu.

_ Iš pirmoj konferencijoj 
išrinktos komisijos raporto 
paaiškėjo, kad toji konfe
rencija, kuriai pavesta buvo 
sutaisvti atsišaukimą į kitas 
Amerikos lietuvių kolonijas, 
kad toms kolonijoms susita
rus šaukti visuotiną suva
žiavimą. savo uždavinį neiš
pildė dėl tų priežasčių, kad 
tos komisijos narys, A. 
Kneizius nesutiko su kitų 
komisijos narių pagamintu 
atsišaukimu, dėlto, jog jame 
išdėstoma budai, kaip gali
ma butų visoms kolonijoms 
susitarti.

Kneizio nuomone, tas už
imtų apie kelis mėnesius lai
ko iki suvažiavimas butu su
šauktas ir jis, prie to atsi
šaukimo užsispyrė dėt savo 
prierašą, kad ‘ "visuotino” 
suvažiavimo iniciativą ima 
l>ostoniečiai ir be jokių susi
tarimų suvažiavimą šaukia, 
kitos kolonijos privalo tik 
išrinkti savo delegatus ir 
suvažiaviman atsiusti.

Kadangi kiti komisijos 
nariai su tokia uzurpacija 
nesutiko, Kneizis atsisakė 
|K) atsišaukimu pasirašyti. 
Kitų dvieju buvusios komi
sijos nariu šiame susirinki- ___
me nebuvo, dėlto Kneizio’tus. 
raporto teisingumu konfe-1 
rencija nepasitikėjo ir visą1 
komisijos darbą paliko kai
po neatliktą* Tuo reikalu plačios gatvės už labai pigią 
tolesniai rūpintis palikta iš- kainą ir lengvų išmokėjimų, 
rinktam jam šioj konferen-i 
vijoj prezidiumui —pirmi-1 Boston.

rų ir Sūnų Draugija, Kriau
čių Unija. Vytauto Dr-ja, 

(Lietuvių Reformatorių Dr- 
I ja Pagalba, labdarystės Dr- 
l ia ir Moterų Apšvietos Dr- 

Net Gabija šiemet fė- 
Buvo

Gabija 
darė savo repeticiją irgi ne- 
nribuvo. Visa tai daro ne

darbininkiškainialonų iSDudi- Fėrai vissd aarbinmKiskąieina keliu -r dnos kcle_

tik 1 Pirko žemės miesto sode.
Anądien policija areštavo 

, kurie Bostono(du armėnu,
sode, žinomam kaipo ”Pub- 
lic Garden,” pradėjo ruoštis 
prie pastatymo savo būdų 
vaisiams pardavinėti. Jiems 
aiškinant, kad nieks neturi 
teisės ant visuomenės žemės 
savo biznį statyti, jie nuste
bę atsako, kad jie nusipirko 
Bostono sode po lotą žemės, 
davę žemės pardavinėjimo 
agentui po 25 dolerius rank

pinigių. Jiedu likos areštuo
ti. Kas jiems viešame sode 
pardavė žemės, jiedu neži
lo. tik mano, kad tai Real 
Estate agentas, kuris laiko 
savo biznį Charles ir Bea-I 
con gatvių kertėj.

iivuiia gjrvcua pu nu. 380 
1 Broadway, So. Bostone. 
Prieš Kalėdas Vaisiunas i- 
sitaisė gražių drabužių, Ku
rie jam lėšavo apie $125.00. 
Siutas buvo žalsvos spalvos,' 
o ploščius (overkotas) mels-

1 •

Pasirašo J. J. Kavaliauskas.

PARSIDUODA ACTO-
I MOBILIUS, 6 cilinderiŲ. su 
i 7 sėdynėmis,” mažai važine- 
; tas, išrodo kaip naujas. 1 ar- 
. siduoda pigiai. Atsišaukit 
greitai per laišką arba ypa- 

Itiškai. K. Urban. (lb)
26 Gatės St., So. Boston.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

J Užkimimas paprastai paeina nuo I 
2 peršalimo. Gerklė užs:v:e:.-..a, baM- g 
2 sas užkimšta, kosėjimas būva m 
■ smarkus ir net aisav.mas sunkus. ■ 
• Nesijauti gerai ir neina:, kas re kia 2 
=1 daryti. Bet kam reikia kentėt;? m

I Paimk ■

i 
i

2 (Severos Balsam; Plaučiams) ir 
2 tau greitai atleis. Ta: yra pramnus
■ vaistas nuo kosulio, bes gyaan*. nuo 
2 užgimimo, skaudamos gerulės, per- 
2 sišaldymo, mėšlungio krupo ir
■ bronchinio kosėjimo. J: gali vartoti 
5 taip suaugusieji, taip vaikai Jį 
S pardavinėja visos aptekus. Kai-
■ nos: 25 ir 50 centų.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA

I
VISIENS UNIJOS ANELGANATED CLOTHING KORRERS

BOSTONO IR APIELINKES.
Nuo 3 J. Kovo, 1V19. kliaučiai turi dirbti sekančiomis va

landomis:
NUO 8 IKI 12 DIENĄ IR NUO I IKI 5 1’0 PIETŲ. 

SUKATOMIS NUO 8 IKI 12 DIENĄ.
Tos pačios valandos inėjo Į galę visuose Amalgamated 

nijos centruose visoj Amerikoj. Pagal Įsakymą
JOIN BOARD OF BOSTON. •.

S. Albert. (>en. Sec^ S. Zorn. Business Manajjcr.
VYRAMS ir MOTERIMS KRIAUCIAMS. norintiems gaut 

darbą, reikia atsišaukti Į
AMALGAMATED CLOTHING UORKERS IMJĄ.

885 Washington St, Boston.
Informacijos ir nurodymai darbo reikalaujantiems duoda

ma visokiose kalbose, nuo 9 iki 10 ryte ir nuo 5 iki 6 po pietų

KONCERTAS
IR ŠOKIAI

u-

Davęs nikeli išvarė savo pa
čią iš namų.

Pereita panedėli teisėjui 
Hali padavė skundą mote
ris Cecilija MacDevitt, rei
kalaudama persiskyrimo. Į rengia l. s. s. 71 kuopa, moksleivu- .\n hA|t
Moteris skundžia savo vyrą SUBATOJ
John’ą už išvarvma jos iš ‘ ’’

5 BALANDZIO-APRIL, 1919 m. 
išvarė ja lauk, o jos draubu- r* u n c a »
zius išmetė paskui ją ir pri- vyprus nail bvetaineie

pas jiaU8iaU "ebeSU' 10 ™OSPECT ST, CAMBRHk.e. MASS.

o .-------- . Koncertas prasidės lygiai nuo 7:1.’)
Svarbus susirinkimas.

Seredoje, 26 d. Kovo, 
'Gabijos” Dr-jos orkest- 
ros skyriaus bus visuotinas 
susirinkimas, Lietuvių sve
tainėje, nuo 8 vakare. Visi 
muzikos mylėtojai , o ypa
tingai tie, kurie jau padavė 
komitetui savo vardus, būti
nai atsilankykite.

F. Zokaitis.

VISŲ ŽINIAI.
Atminkit, kad Labdarys- 

| tės fėrai baigsis seredos va
kare, bus išlaimėjimai dau
gelio brangių daiktų, todėl 
kiekvienas atsilankykite pa
siimt išlaimėtus savo daik- 
__ J. Greviškis, Sekr.

Parsiduoda 4 šeimynų 
namas, geram stovyj, ant' 

. ------ I
L 
’ i

Jos. Pink. 86 Chestnut St.,1 
(16) |

G URBI AMOJI VLSUO.M ENE:—
L. S. S. 71 kuopa visus nuoširdžiai kviečia ai :;t) „ 

koncertą, nes atsilankydami sušelpsit moksleivius n irsnnnėtą
’ ■"•‘‘••‘•‘jaiKius pagal-

Sio koncerto programą išpildys sekanti Artistai ,
tai: komp. .M. Petrauskas; V. Putvins ;aitė. A. Račiui;. >- v ,n“7-,kan’ 
ra iš Montello; R. Mizara, A. Velička ir Cvirka iš So. * aS kcmzu' 
navičienč iš Cambridge. Taipgi turėkit progą išgir ti a ; 
baritone Joną Žiūroną, kuris atvažiuos iš Pittsbur: j»a ’

Todėl nė vienas nepraleiskit šio koncerto, nes 
su tokiu plačiu programų koncertų parengt nevisa-la 
nas, kuris tik atsilankys, turės didelį užsiganėdinin:;..

įžanga 50c. Karės taksų nebus.

?y**MtaUM0»O»0»M<0IUMrrRR0K>ŪMUMUi

2000 KALENORIŲ 1 rAA/TZ 
3000 KATALIOGŲ | * > iv1

Dideli, su šventėmis, gražus kalendoriai, ir p](,n- v imi’ 
Į ir FARMŲ Kataliogai yra užsilikę — neišdalinti’ kl[_ 

riems reikalingas gražus ir atsakantis Kalendoriui 
| kit pasiimti DYKAI iš musų. ’
I LITHUANIAN ACENCY
| A. Ivaszkevicz, Mgr..
I 315 BROADWAY, SO. BOSTON. M \ss

QITU._ RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS 
bUBATOS VAKARE, 29 KOVO (MARCH), 1919, 

LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME, 
MONTELLO, MASS. 
Pradžia 7:45 vakare.

. , dagiau, da jausliau Įžengti Į sielos gilybes,
a auot ‘tikresni, simfoniškesni muzikos jautimą, ren

giamas yra. tas koncertas. Dalyvaus gabiausi dailės 
veikėjai-daininkai, kaip ve p-lė M. Jablonskiutė 

i» Vvorcester, p. Br. Simonavičius ir K. Simonavičienė i 
> Uambndge, Mass.; komp.M. Petrauskas, R. Mizarair 
daugelis kitų. Prie to choras išsimokino daug naujų, 
gražių dainelių, kurios bus pirmą kartą sudainuotos tik 
l>er šitą koncertą. Todėl malonėkite atsilankyti. Ti- 
kietus pirkit iš anksto, paskui gali nelikti. 
___________Su pagarba, LIUOSYBĖS CHORAS.

RENGIA L. S. S. 60 KUOPA

Subatoje, 29 Kovo-March, 1919

Lietuviu Salėje
KAMPAS E ir S1LVER STS, SO. BOSTON, .MASS.

Pradžia nuo 7:30 vakare.

GERBIAMOJI SO. BOSTONO IR APIEL1NKĖS VISUOMENE:—
Kviečiame kiekvieną Į minėtą balių atsilankyti, nes btfS geriausia or

chestra ir atsilankiusieji turės progą geriausiai pasilinksminti. Taipgi bus 
merginų iš sekamų miestų: Lavvrencu, Montellos, tVorcesterio, Norvvoodo, 
Lynro. Lowellio, Haverhiliio ir kitų.

Todėl nepraleiskite progos, nes retai kada tokie gražus baliai pasitai
ko.

Kviečia LSS. 60 KP. KOMITETAS.

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZUOS.

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 ženklelį 
sakymui.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Provizorius, 

226 Br<»adway,
SO. BOSTON. MASS.
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Į DAKTARAS 1
! A. F.Christian į
I VALANDOS: Nuo 8 iki H ryte,
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• VALANDOS: Nuo 8 iki H ryte. , 
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9 

vakare.
(Šventadieniais ir nedėliomis 

tos pačios valandos.)
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir 
priežiūros, užtikrinam, kad gaus 
geriausia priežiuią. gerą valgį. ir 
Immbari, ir gerus patyrusius 

daktarus vis. laiką. Mano pri- 
vatiška Hospitalė yra aprūpinta 
«u medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia La borą- 
tori ja mikroskopiški! ir cnc-
mikališku analizacijų Kraujo, 
Šlapumu ir Pilvo ligų. įsteigto 
23 metai!

401 Marlboruogh Street
(Netoli MassachupeUa are.)

t 
i 91

Telephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyry ir motery ligas.
VALANDOS:

nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
11 PARMENTER STR., 
netoli nuo Ilanover st, 

BOSTON, M ASS.

Telephoae: Back Baj 4ZO» 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 
__ PRITAIKO AKI NIUS.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 9 vai vakar*.
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419 BOYLSTON STR. |
! 
!I!

Suite 419, 420 ir 421.
Netoli didžiojo miesto knygyno, 

BOSTON, MASS.

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

Atlieka vusus teismiškus reikalus visur. 
OFFICE:
735-736 Oid Šou t h Bldg.
294 tVashington si,

Boston. Mass.
Tel.: r ori Hali 3424-1972.

OFF1CE:
332 Btoadway.

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

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

’J

1
i1
i

I

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

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- » 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio rcu- į 
matizir.o, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- x 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palarnau- pi 
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius dastarus per telefoną už- 
dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad (t 
ateikite į AFTIEKĄ po numeriu (ijffl

100 SALĖM ST^ BOSTON, MASS. L

Tel. įlaymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDEMOICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slapty ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

SI CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

(10)

Dr. L. J. Podder i
<
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!=KM»OtOIOIOIOOOiO^^
•Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen ji
Lietuviškai, Lenkiškai irj i 

Rusiškai. 'j
CHRONIŠKAS IR SLAP-;Į

i

■š

H Kalba 

H GYDO
TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki lo ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

Iš Tetrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 

^fOTERV LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 

VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 
iki 9 vai. vakare.

Kalbu Ruskai ir Lenkiškai (42) 
69 CHAMBER ST, BOSTON 
Telephone: Haymarket 3390.

BENJAMIN MENDELSOHN
ADVOKATAS

Atlieka visokius teismiškus reika
lus šioj šalyj ir Europoj. Suteikia 
sąžiningus patarimus.

931-932 Siater Bldg.
390 Main SU Tel. Park 709 

Worcester, Mass.

■ aišku, kad 
>'» ir kiekvic-

Visus nuoširdžiai kviečia LSS.71 KUOPA. <

'no; Br. Sinio-
U'arsų solistą

I

(14)

tankai, Rusai, žydai, Italai ir kitų'tautų žmonės 
TURI SAVO BANKAS!

KODĖL?
Todėl, KAD JIE DĖJO KRŪVON SAVO KAPITALUS. 
AR LIETUVIAI NEGALI TURĖTI SAVO BANKOS?

Tad—
PIRKITE ŠĖRUS!

ŠĖRAS TIKTAI 5 DOLERIAI!

EXTRA! EaTRA!
KEACSYKITli!

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.

32-34 CROSS STREET, BOSTON. MASS


