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naster at Boston, Mass., on April 
9, 19J9, as reųoired by the Act of 
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REVOLIUCIJA KORĖJOJVokietijoje verda klesų kova.
DARBININKAI NORI 

NUVERSTI DABARTINĘ 
VALDŽIĄ.

\ --------------------------------------

Kraujas liejasi Frankfurte, 
Štutgarte ir kitur.

Žinios iš Zuricho sako, 
kad pereitą panedėli Frank
furte buvo didelis susirėmi
mas darbininkų su valdžios 
kariumene; 11 žmonių tapo 
užmušta, 25 sužeista ir 400 
areštuota.

Rūro baseine streikuoja 
150,000 angliakasių. Viur- 
temburge paskutinėmis die
nomis buvo didelių riaušių. 
Berline taipgi apskelbta ge- 
neralis streikas.

Beveik visi Vokietijos 
darbininkai streikuoja arba 
grąsina streiku, statydami 
darbdaviams kuodidžiausių 
reikalavimų. Socialistai ir 
spartakininkai veda karštą 
agitaciją. Rūro kasyklų ap
skrityje jie patraukė savo 
pusėn net sargybinius, kurie 
buvo pastatyti tenai saugot 
kasyklas nuo spartakininkų. 
Dabar tie sargai perėjo 
streikierių pusėn ir saugoja 
kasyklas, kad niekas jose 
nedirbtų.

Padėjimas susidarė labai 
rimtas ir sakoma, kad spar
takininkų tikslas yra su pa
galba šitų streikų nuversti 
dabartinę Vokietijos val
džią, o Įvesti Vokietijoj bol- 
ševizma.

Berlino ’Tageblatt” rašo, 
kad kruviniausis susirėmi
mą sbuvo Kastro pe, Vestfa
lijoj. Ant mainerių parodos 
tenai užpuolė „visuomenės 
apsaugos gvardija.” Susirė
mime daug žmonių buvo su
žeista ir užmušta.

„Mail” laikraščio kores
pondentas iš Berlino tele
grafuoja, kad krizis Vokie
tijoj dabar prasideda daug 
didesnis, negu buvo sausio 
ir kovo mėnesiuose. Per 3 
jiastarasias sąvaites pietų 
Vokietijoj persikeitė 
dalykų stovis. Diena iš die
nos" dabar tūkstančiai žmo
nių mitinguoja ir reikalauja 
panaikinimo Steigiamojo 
Seimo. Jie stoja už tarybų 
valdžią. Susidarė nauja 
partija, kuri esanti da sti
presnė ir kairesnė už spar- 
takininkus. Tos partijos 
nariai vadina save sindika- 
iistais ir reikalauja panau
dojimo prieš buržuaziją te
roro.

Rūro pramones apskrity
je valdžia apskelbė karės 
stovį ir siunčia kariumenę 
darbavietėms saugot.

Esseno apygardos maine- 
riai nusiuntė Vengrijos ta
rybų valdžiai broliškų pa
sveikinimų, išreikšdami sa
vo džiaugsmą, kad Vengri
jos draugai apgalėjo „pra
keiktą buržuazijos klesą,” 
ir ragindami Vengrijos dar
bininkus vesti kovą patol, 
pakol jie apgalės visus savo 
priešus. Toliaus Esseno an
gliakasiai užreiškia, kad jie 
yra pasiryžę stoti petys Į pe
tį su savo broliais vengrais 
ir rusais ir kovoti visomis 
pajiegomis, kad įsteigus so
cialistinę tarybų valdžią ir

True trans’aHon filed with the post- 
master at Boston, Mass., on April 
9, 1919, as reųuired by the Act of 
October 6. 1917.

LIETUVOJ SUSITVĖRĖ 
NAUJA PARTIJA PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS.
Kopenhagoj gauta iš Lie- 

darbininkai tuvių Informacijų Biuro ži- 3 • I • • * j • t i * • .

i sulaužius proletariato jun
gą visose šalįse.

Štutgarto _
taipgi apskelbė generalį nių, jog užimtoj bolševikų 

! streiką. Streikieriai įtaisė i Lietuvoj susitvėrusi nauja 
mieste demonstraciją, o vai-'partija prieš bolševikus, ku- 

'džios kariumene pradėjo ją ri vadinasi „Nepriklauso- 
—mujų Komunistų Partija.” 

Biuras praneša, kad šita 
partija turinti jau pusėtinai 
kariumenės ir prie jos pri
sidėję daug miestų, tų tar
pe ir Vilnius. Vilniuje ji 
leidžianti savo laikrašti, 
kur tarp kitako esą pasaky
ta:

„Bolševikai privalo per
traukti savo karę ir jų ka
reiviai turi grįžti namo. 
Jeigu jų neleidžia, tai jie 
turi grįžti be leidimo.”

BALTOJI GVARDIJA 
LIETUVOJ PAĖMĖ 

3 MIESTUS.
Stockholme gauta iš Kau

no žinių,kad Similiškių,Tra
kų ir Landavravos gyven- 
tojai sukilo prieš bolševikus 
ir 23 kovo išdraskė visus jų 
valdžios ofisus. Bolševikų 
kariumene tapo nuginkluo
ta ir daug'’“raudongvardie- 
čių užmušta. Visi tris čia 
paminėti miestai guli netoli 
nuo Vilniaus.

vaikyti. Susirėmime tris 
žmonės likos užmušti, o ke

liolika užmušta. Demonstra
cija taj>o išvaikyta. Mieste 
ir jo apielinkėse valdžia ap
skelbė karės stovi. Visos 

j krautuvės, teatrai ir kitos 
viešos Įstaigos turi būt už
darytos nuo 8 valandos va
karo iki 9 vai. ryto. Po 9 
valandos vakare miesto gat
vėse nevalia niekam pasiro
dyt. Laikraščiai neišeina. 
Gatvekariai nevaikščioja. 
Protestuodama prieš visuo
tiną darbininkų streiką, 
buržuazija apskelbė kontr- 
streiką, kuriame dalyvauja 
daktarai, aptiekoriai ir kiti.

i

visas

REVOLIUCIJA AUSTRI
JOJ IR ČEKIJOJ NEBE

TOLI.
Sulyg Berlino žinių, bol

ševikų sukilimas Austrijoj 
ir Čeko-Slovakijoj nebetoli. 
Jeigu tik tų šalių valdžios 
darys kokį nors žingsni 
prieš Vengrijos respubliką, 
revoliucija kilsianti tuo- 
jau’s.

Anglų karinė misija Vi- 
ennoje pranešė austrų val
džiai, kad jeigu Austrijoj 
bus ramu, tai sąjungininkai 
duos žmonėms maisto.

Austrijos žmonės labai 
sujudinti Vengrijos nuoti- 
kiais, o juo labiau, kad pas 
juos toks sunkus ekonominis 
padėjimas. Viennoje užda
ryti visi restoranai, nėra nei 
'gazo, nei anglių, o mėsos 
porcijos iki tiek jau suma
žintos, kad ir įžiūrėti nebe
galima. ..

Didelė Austrijos gyvento-1 revoliucine 
jų dalis pradeda linkti prie 
bolševizmo. Fritz Adler or
ganizuojąs prieš dabartinę 
valdžią bolševikų sukilimą.

Pragoj, čekų sostinėje, so
cialistai taip pat pradeda 
reikalauti visuotinos nacio
nalizacijos, ir tai nieko ne
laukiant. Socialistų parti
ja grasina buržuazijai tuo
jaus iššaukti Čeko-Slova
kijoj generališką streiką, jei 
butų apskelbta kariumenėe 
mobilizacija prieš Vengri
ja- ______

VENGRIJA UŽGINČIJA, 
KAI) JI SEKA BOLŠEVI

ZMĄ.
Naujoji Vengrijos val

džia paskelbė pranešimą, 
kad ji nenori su nieku ka
riauti, trokšta visuose fron
tuose taikos, ir kad armiją 
ji organizuoja ne užpuoli
mui ant svetimų žemių, bet 
palaikymui namie tvarkos. 
Toliaus Vengrijos valdžia 
aiškina, kad ji nepameg- 
džioja Rusijos bolševikų 
programo, bet vykina visai 
kitokią tvarką.

AFRIKOSMOTERĮS 
GAVO BALSĄ.

Pietų Afrikos (būrų) 
perlamentas nutarė duoti 
moterims balsavimo teise.

Pietų Korėjoje paskuti
nėmis dienomis buvo dide
lių sumišimų. Susirinkę a- 
pie 100,000 korėjiečių už
puolė Samagą, nukapojo te
lefono vielas ir padegė mie
stelį. Minia dalgiais apsi
ginklavusi paskui apnyko 
pačtą ir pol cijos stotį. Ja
ponų kareiv ai pradėjo šau
dyt ir daugi žmonių nuken
tėjo.

Iš šangehajaus praneša
ma, kad Mandžurijoj ^susi
darė laikinoji Korėjos val
džia ir susiorganizavusi ko
rėjiečių kariumene perėjo 
per Tamakano upę iš Man- 
džurijos Į Korėją.

Korėjos sostinėj Seule 26 
kovo buvo didelių demon
stracijų. Susirėmimuose su 
japonų kariumene daug 
žmonių užmušta.

Tautinė korėjiečių orga« 
nizacija- San Franciskoj ga
vo žinių, kad demonstraci
jos Korėjoj auga kas diena 
vis didesnės; 32,000 žmonių 
esą jau areštuota ir apie 
100,000 sužeista.

■ — — —
BŪRAI VAŽIUOJA TAI
KOS KONFERENCIJON.
Pereitoj subatoj New 

Yorkan atplaukė iš pietų A- 
frikos olandų laivas „Ba- 
wen” su būrų delegatais, ku
rie važiuoja Londonan, o iš 
tenai Paryžiun į taikos kon
ferenciją, kad padavus te
nai Anglijos atstovams savo 
reikalavimus. Būrai reika
lauja apsisprendimo teisės 
ir isteigimo respublikos.

Jie norėjo išplaukti iš Af
rikos ant anglų laivo „Dur
klam Castle,” bet Anglijos 
jurininkai atsisakė juos vež
ti. Vėliaus anglų laivo „Mi
nervos” kapitonas pasiūlė 
juos paimti, bet būrai jau 
atsisakė su anglais važiuoti 
ir pasirinko sau olandų lai
vą.

Ja-

GABRYS VIRTO „BOLŠE
VIKU.”

„Komunistas” 23-čiam nu
meryje išspasdino Gabrio 
laišką, rašytą Kapsukui. 
Gabrys „draugiškai sveiki
na” Kapsuką ir sakosi no- 
rėtų s u j u o u ž - 
megsti ryšius ir 
padėti jam kovoti prieš Lie
tuvos Valstybės Tarybą, 
kuri susidedanti iš 20 ar 
kiek „samozvancų” kunigų 
ir kitokių uzurpatorių. Vie
nu žodžiu, Gabrys jau „bol
ševikas” ir gatavas stoti su 

; Lietuvos val- 
! džia prieš buržuaziją.

KURLIANDIJOJ EINA
MŪŠIAI.

Iš Londono pranešama, 
kad tenai gauta iš Rusijos 
bevieliu telegrafu oficialis 
Sovietų valdžios praneši
mas, f .. . 
ofensyvas 
(Kurliandijoj) nenusisekęs, aiškina, 
Dabar mūšiai einą apie priversta vienytis su Rusi- 
Mintaują ir Pskovo apielin- ja dėlto, kad iš sąjunginin
kėje. • ku maisto užtektinai nega-
LENKIJOJ KARĖS STO-

iš Rusijos javų galima gaut 
užtektinai.

BAVARIJA VIENIJASI 
SU RUSIJA.

Iš Berlino pranešama, kad 
Bavarijos valdžia užvedė su 
Rusija derybas tikslu už

jog pradėtas bolševikų mėgsti su ja vienybės ryšius. 
;yvas linkui Tukumo Bavarijos „Volkzseitung" 

, jog valdžia esanti

VIS.
Iš Berlino pranešama,kad 

Lenkijoj tapo suspenduotus 
visos laisvės gvarantijos ir 
apskelbtas karės padėjimas. 
Turbut žmonės nenori šokti 
pagal pono Padare wskio 
muziką.

VOKIEČIAI TARIASI SU 
AUSTRIJA.

Iš Berlino pranešama, 
kad vokiečių Steigiamojo 
Seimo pirmininkas Fehren- 
bach per Velykas važiuosiąs 
į Vienną pasitarti su Austri
jos valdininkais.

Keliatas vokiečių moterų 
iš Steigiamojo Seimo va
žiuoja Viennon, kad užmez
gus tenai ryšius su Austri
jos Steigiamojo Seimo mo
terimis.

SĄJUNGININKAI SIUN
ČIA VENGRIJON KARIU- 

MENĘ.
Londoije gauta žinių, ku

rios buk atėjusios per Ko
penhagą iš paties Budapeš
to, kad sąjungininkų siun
čiama Vengrijon kariume-* 
nė išlipusi jau Konstancoj, 
prie Juodųjų jūrių.

VOKIEČIAI NUGINKLA
VO KARALIŠKĄJĮ PUL

KĄ.
Berlino telegramos sako, 

kad imperatorės Augustas 
pulkas likos nuginkluotas, 
nes užsikrėtęs spartakinin- 

'kų idėjomis.

Metai XIV.
True translatioi. filed with the post master at Boston, Mass., on April 
9, 1919, as reguired by the Act of October 6, 1917.

Bavarijoj paskelbta
Sovietų Respublika.

True translation filed with the post- 
rnaster at Boston, Mass., on April 
9, 1919, as rerjuired by the Act of 
October 6, 1917. z

i RUSIJOS VALDŽIA ATI
DARĖ AMBASADA NEW 

YORKE.
Jungtinė Rusijos Tarybų 

Respublika paskyrė L. Mar- 
tensą savo atstovu Suvieny
tose Valstijose. Drg. Mar- 
tens, kuris veikia su bolševi
kais jau nuo 1903, yra įga
liotas vesti Rusijos pirkly
bos reikalus Amerikoje.

Jo biuras randasi ant 18- 
tų lubų puikiam bildinge, 
kuris stovi frontu į Broad- 
way, visai netoli Citv Hail 
Parko. Oficialiai tai yra 
Sovietų Rusijos Informaci
jų Biuras, kurį veda S. Nu- 
orteva, bet tuo tarpu tenai 
bus ir L. A. Martenso būklė.

„Yra didžiausia kvailystė 
sakyti, kad Sovietų Rusijos 
valdžia dlavė pinigų bolše
vizmo platinimui Vengri
joj,” pasakė atstovas Mar-' .. . __ „
tens laikraščių koresponden- nJ.0S premjeras Hoffman, 
tams. „Įkūrimui bolševiz- kairysis socialistas, kuris 
mo pinigų visai nereikia, užėmė nužudyto Eisneno 
Bolševizmas yra niekas kj.‘vietą, nerezignavo. Jisai 
ta, kaip tik Įvykintas prak-| persikelė su savo mimste- 
tikon socializmas, o jo įvy- .ria.Į? į Nurembergo miestą 
kinimui reikalingos tiktai ir pranešimą, kad jo
salvgos.” valdžia esanti augsciausis

Atstovas Martens sako, Bavarijos autoritetas ir tik 
.kad jis turi savo dispozicijoj J1 galmt1 leisti įsakymus ir

HOFFMANO VALDŽIA 
DA NENORI PASIDUOTI.

5200,000,000 grynu auksu ir 
kaip tik šios šalies valdžia 
suteiks leidimą, tuojaus pra
dės čia pirkti už tuos pini
gus reikalingu Rusijai daik
tų.

"Savo pagelbininkais drg. 
Martens paskyrė A. A. Hal- 
lerą ir prof. Lomonosovą;

PARYŽIAUS DEMONS
TRANTAI SVEIKINA SO

VIETUS.
Pereitoj nedėlioj Pary

žiuje buvo milžiniška įtai
syta demonstracija. žmonė~ 
šaukė: „Lai gyviv'-’" S.'vie- 
tai!” „šalin taikos konfe
rencija!”

Šitą demonstraciją suor
ganizavo Darbininkų Sąjun
ga ir Socialistų Partiją kai
po protestą prieš išteisini
mą žmogžudžio Viliamo, ku
ris karės pradžioje nušovė 
Francuzijos socialistų vadą 
Jaures’ą.
SIUNČIA DAUGIAU KA

RIUMENĖS RUSIJON.
Iš Londono pranešama, 

kad galų gale tenai pakelta 
uždanga ir parodyta visuo
menei, jog sąjungininkų ka- 
riumenei šiaurės Rusijoj 
gręsia labai didelis pavojus. 
Pastaruoju laiku bolševikai 
pradėjo ją smarkiai atakuo
ti ir Trockis traukia dide
lių spėkų, kad paėmus są
jungininkus nelaisvėn. To
dėl anglai ir amerikonai da
bar laužšis per užšalusias 
jūres prie Archangelsko ir 
siųs tenai daugiau savo ka
reivių.
VOKIETIJOJ~ŠUSTREI- 
KAVO 345,000 MAINE

RIŲ.
Vokietijoj, Rūro apskri

tyje, sustreikavo angliaka
siai. Revoliucionieriai mai- 
neriai vidurinėj Vokietijoj 
ir Silezijoj stojo su jais. Jei
gu iki šiai seredai streikie
rių reikalavimai nebus išpil
dyti, tai Rur anglikasiai nu
tarė sustabdyti ir taip va
dinamus greituosius darbus, 
taip kad turės sustoti visos 
pumpos ir kasyklos galės 
prisisemt vandens.

Mainerių konferencija iš
reiškė panieką tiems anglia
kasiams, kurie paklausė ka
rės ministerio Noskes atsi
šaukimo ir Įstojo valdžios 
kariumenėn. Konferencija 

_________ ___ _ v ( uaskelbė, kad tiems išdavi- 
iš" patikimų šaltinių Balka- kams ateityje darbo kasvk- 
nuose, kad bolševikų arini- lose jau nebus ir kad darbi- 
ioms dabar vadovauja gen. ninkai šalinsis nuo jų kaip 
Brusilovas. Prie bolševikų nuo kokio brudo.
armijos prisidėjo daug ir ki- Spartakai apskaita, k^ri

Darbininkų Tarybos tuo 
tarpu reikalauja susivieni
jimo su Rusija ir Vengrija.

Pereita panedėli Munche- 
ne likos apskelbta, kad Ba
varija virsta sovietų respu
blika ir visa valdžia pereina 
i darbininkų, kareivių ir u- 
kininkų tarybų rankas. Bu
vusių ministerių vietą uži
ma liaudies komisarai ir vi
si turtai pereina visuome
nės nuosavybėn. Balandžio 
7 diena skaitysis nuo šiol 
Bavarijos liaudies šventė.

Tečiaus buvusios ministe-

• <

valdžia esanti augščiausis

įstatymus.
Tuo budu Bavarijoj dabar 

yra dvi valdžios, viena Hoff- 
mano vadovaujama, kuri 
apsirinko savo sostine Nu- 
rembergą, o antra tarybų 
valdžia, kuri viešpatauja 
Bavarijos sostinėj Munchen.

Augsburgo, trečio didelio 

kų ir kareivių taryba pada- 
Įvė Centralei Bavarijos Ta- 
Įrybai Munchene įnešimą, 
i kad Bavarijos respublika 
[tuojaus užmegstų vienybės 
ryšius su Rusijos ir Vengri
jos respublikomis.

GEN. BRUSILOVAS VA
DOVAUJA BOLŠEVIKŲ 

KARIUMENEI.
„The London Chronicle” 

laikraščio korespondentas 
D r. Brown rašo:

„Rusai gali duoti musų 
priešams didelės pagalbos. 
Dabar mes turime reikalą 
jau nebe su palaidomis ky- 
niečų gaujomis, bet su stip
ria ir gerai disciplinuota ru
sų kariumene. Aš patyriau

pirmas ves komercijos de-1 Bavarijos miesto darbiniu- 
partamentą, o antras bus 
geležinkelių misijos pirmi
ninku.

Haller buvo organizato
rium ir vedėju didelės išdir- 
bystės firmos New Jersey 
valstijoj. Paskui jisai rezig
navo ir Įstojo Harvardo uni
versitetan mokslų studijuo
ti. Jis yra labai gabus žmo
gus. Jis yra gimęs Rusijoj, 
Amerikon atvažiavo 1891 
metais.

Profesorius Lomonosovas 
yra geležinkelių ekspertas, 
jis čionai buvo atsiųstas su 
Kerenskio valdžios misija, 
bet kuomet jis vėliaus pra
dėjo protestuoti prieš sąjun
gininkų intervenciją Rusijoj 
ir reikalauti bolševikų val
džios pripažinimo, tai buvęs 
Rusijos ambasadorius Bach- 
metjevas jį pavarė.

AMERIKA SKOLINA 
ITLIJAI IR FRANCUZI- 

JAI PINIGU.
Pinigyno ministerija Wa- 

shingtone paskelbė, kad 
Francuzijai duodama $85, 
000,000 paskolos, o Italijai 
$25,000.000. Išviso Amerika 
paskolino Sąjungininkams 
jau $9, 009,999,340.75, iš ku
rių Francuzija yra gavusi

armijos prisidėjo daug ir ki- Spartakai apskaita. W 
tų buvusių Rusijos kariume- išviso streikuos° ° ‘ 
nės oficierių ir štabo gene- gliakasių iš 215 Kas"kių a 
rolu. Jie vadovauja dabar 
sovietų armiją, kuri suside
da iš puikiai organizuotų 
350,000 vvrų.”I ------------
SOCIALIZUOJA LAIKRA

ŠČIUS BAVARIJOJ.
Iš Muncheno pranešama,

$2^702,477,o Italija $1, kad Dr. Neurath, paskirtas 
521^00,000.

BOLŠEVIKAI PASI
TRAUKĖ NUO PINEGOS.

Oficialė bolševikų bevielė 
telegrama sako, kad sąjun
gininkų spaudžiamos bolše
vikų spėkos Pinegos apielin- 
kėje turėjo pasitraukti at
gal. Telegrama priduria, 
kad ties Ust Paga bolševi
kai sąjungininkų atakas at
rėmę.

vidaus reikalų ministerio 
valdininkas spaudai nacio-, 

nalizuoti, pranešė visiems, 
laikraščiams, kad jeigu jie 
nori toliaus eiti, tai jie pri
valo prigulėti darbininkams, 
miestui arba valstybei. Bur
žuazijos laikraščiams laisvė

kad greitu laiku da 35 kasy
klos išeis.

VOKIETIJOS KONSTI
TUCIJA PRIPAŽINSIAN-, 
TI TARYBŲ SISTEMĄ.
”Die Vossisclie Zeitung” 

kores|M>ndentas praneša iš 
VVeimaro. kad Vokietijos 
konstitucijoj busiąs Įrašy
tas paragrafas, reikalau
jąs Įvedimo Vokietijoje Ta
rybų valdžios sistemos.

RUSINAI VIS BOMBAR
DUOJA LVOVĄ

Iš Varšavos pranešama,
bus aprubežiuota ir apie po-.kad rusinai pradėjo bom- 
liką jiems rašyt nebus lei- i barduoti Lvovą jau iš sun- 
džiama. Jiems bus valia J \
spausdinti tiktai mokslo ir.čios labai daug blėdies mie- 
dailės raštus. ste.

kių kanuolių, kurios daran-

ste.
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APŽVALGA D
nėra Įtempti ir kad jie gali rybos, o prisidėjo prie Dar-

LIETUVOS VALDŽIA IR 
SOČIA LDEMOKR ATAI.

‘ Iki šiol mums Amerikoje 
nebuvo aišku, kaip žiuri Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tija į tautinę Lietuvos val
džią. Žymesni Lietuvos so
cialdemokratai 
Biržiška, 
prisidėdavo prie tos val
džios, tai vėl pasitraukdavo.

Tik dabar šiekį-tiek paaiš
kėjo dalykai, kada atėjo iš 
Lietuvos laikraščių. Iš tų 
laikraščių pasirodo, kad Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tija buvo priešinga socialis
tų dalyvavimui Šleževičiaus 
ministerijoj. Taip rašo 29 
sausio numeryje „Tiesos 
Kardas,” Lietuvos kriščio- 
nių demokratų organas, ši
tas laikraštis, kurį cituoja 
„Darbininkas,” rašo apie 
Šleževičiaus kabinetą sekan- v* • ciai: ' •

"Naujas (Sleževičiaus) kabi
netas turėjo patraukti į tėvy
nės gynimo darbą visas tas po- 
litikines sroves, kurios pr-of. 
Voldemaro kabinete nedalyva
vo : vadinasi krikščionių-demo
kratų partijos atstovus, kurie 
sudarė Voldemaro kabinetui 
krizį ir jame (kabinete) neda
lyvavo, ir kitų socialistinių 
partijų atstovus™ - M. Šleževi
čius, gal ir gerais norais, į nau
jąjį kabinetą norėjo įtraukti ir 
tas partijas, kurios niekad ne
buvo išsitarusios. už Lietuvos 
nepriklausomybę ir™ tai nepri
klausomybei nepritaria ir visa 
širdžia linksta į šiaurę prie Ru
sijos tarybų valdžios. Su rev. 
sočiai, liaudininkais nesusitarė, 
o gal ir nebuvo tartasi, bet tai 
nesvarbu, tik faktas, kad ka
binete jų atstovų nėra. Sočiai-; 
demokratai įėjo. Jais daugiau
sia Šleževičius buvo susirūpi
nęs. Janulaiti/. Paknys—so
cialdemokratų partijos nariai. 
Pasitraukus Jonui Yčui iš Vil
niaus, jo rietą užėmė trečias 
socialdemokratas, ndrs nepri- 
gulis prie partijos, Mykolas 
Biržiška. Ko jie ėjo Į Lietuvos: 
valdžią, kokie jų buvo tikslai,! 
sunku buvo pasakyti, juo la
biau. kad pati s -d. partija bu
vo tam priešinga.”

„Tiesos Kardas” aiškina, 
jog M. Biržiška ir A. Janu
laitis buvo įnėję Lietuvos 
ministerijon tuo tikslu, kad 
pagelbėjus bolševikams. Sa
vo aiškinimą jis remia šito
kiais motivais: Atėjus Vil
niun bolševikams, Šleževi
čiaus ministerija pabėgo 
Kaunan, bet Biržiška ir Ja
nulaitis pasiliko Vilniuje. 
Bolševikai išpradžių juodu 
suėmė, vienok netrukus iš
tyrę paleido. Tą tardymą 
aprašęs bolkševikų organas 
„Komunistas” 11 numeryje, 
ir tas aprašymas nušvietęs 
visą klausimą. Janulaitis 
pasakęs bolševikui tardyto
jui ve ką:

"Dabar nebesu ministerių... 
Dabar su ginklais rankose eiti 
prieš bolševikus negalima ir ne
verta. nes tai galėtu patarnauti 
dar didesnei reakcijai... Valdžia 
yra ta, kuri turi spėką, o ne 
tiktai popieriuką. Taip pat ir 
jus kol neatėjot čionai, buvot 
tik ant popieros. Kaip atėjot 
ir paėmėt Vilnių, parodėt spė
ką. su kuria reikia skaitytis.] 
Kada atėjot į Vilnių, tapot val
džia. Su namiške valdžia ben
dradarbiaut negalima, nes jos 
čia nėra ir nežinau, ką ji vei
kia. Dabar kur pakvies, ten 
dirbsiu. Geriau dirbt dar gi 
nesutinkant kame nors politi
niu žvilgsniu, negu šalintis ir 
būti pasyviu. Aš esu pranešęs 
dr. Matulaičiui, kad sutinku 
dirbti, kad ir su bolševikais, 
pav.. teisme, švietimo dirvoj... 
Kiekvienas žmogus turi padėt, 
savo kultūrinę jiegą turi Įnešt, 
nes antraip tik didesnis chao
sas darosi!” i

Kairys,
Janulaitis — tai

dar susivienyt. Janulaitis bininįų Tarybų valdžios, 
jau apsiima su jais dirbti, o Koalicinė Šleže vi ė’. "'1' 
V. Biržiška (M. Biržiškos sterija tuomet natūraliu i ke- 
brolis), kaip buvo pereitam liu turėjo pairti. Pasilikę 
„Keleivio” numeryje rašyta, —

Jaus mini-

^'žjškos paaiškini- likos bolševikų paskirtas
mą „Tiesos Kardas” atpasa
koja iš „Komunisto” taip:

”Į raudonąją armiją jis išpra
džių žiurėjo dėl savo nežinoji
mo kaipo j okupantu armija. 
Dabar negalįs duoti tikslaus 
atsakymo į šį klausimą Jei tos 
pačios priežasties, bet jis mano, 
kad Rusijos tarybų raudonoji 
armija tik eina į talką Lietuves 
raudonajai armijai. Likęs jis 
Vilniuje, kad likviduoti V. Ta
rybos reikalus in atiduoti kul
tūros darbą, kurį veoė L. Val
džia. revoliucinei Lietuvos val
džiai. taip pat protestuoti prieš 
lenkų okupacijos armiją... Rau
donajai armijai atėjus, jis ne
belaiko save V. Tarybos nariu, 
ministerių ir įgaliotiniu....”

Prie šito klerikališkas „T. 
Kardas” deda nuo savęs to
ki komentara:-

'Biržiška tad nuo Janulaičio 
nėra toliau nužengęs. Tiesa, 
jis nepasisako pripažįstąs bol
ševiku valdžios ir jai tarnau
siąs, kaip pasakė Janulaitis, bet 
iš jo kalbos prasmės tas pats 
kyšo. Koks jo likime Vilniuje 
tikslas? Pirma, likviduoti Ta
rybos reikalai, pasakymas labai 
netikslus: V. Taryba neiširo, 
spėkos verčiama išvažiavo i 
Kauną, kad pasekmingiau ga
lėtų šaliai tarnauti, apie koki 
tad likvidavimą kalbama? Ne
bent jo? vieton Įkurti bolševi
kinę Tarybą. Bet to daryti 
turbut neįgaliojo V. Taryba, 
kaip nesinori tikėti, kad ap- 
skritai butu Įgaliojusi Biržišką 
jos reikalus likviduoti. Patįs 
Tarybos nariai turėtų tą klausi
mą paaiškinti. Antra — švie
timo ministeris s.-d. Biržiška 
liko Vilniuje, kad perduoti re
voliucinei (suprask bolševikų) 
valdžiai tą kultūros darbą, kuri 
vedė Laikinoji Lietuvos val
džia. čia tai rodosi visai aišku. 
L. Vyriausybė to .įgaliojimo 
nieku gyvu negalėjo duoti, nes 
jeigu butų davusi, butų šalies 
išdavikė™ Jei butų, daleis- 
kim. ir Įgaliojusi Biržišką tą 
nesvarų darbą atlikti, tai kokiu 
tikslu ir teise paliko jam išva
žiuodama 300.000 markių, ko
kiu tikslu sausio 13 d. per Bart- 
kevičienę išsiuntė 100,000 rub
lių Biržiškai ? Ar tam, kad tie 
Lietuvos visuomenės pinigai 
patektų Į musų engėjų bolševi
kų rankas, kas ir atsitiko?... 
Kaip tad brangi musų s.-d. mi- 
nisteriams Lietuvos nepriklau
somybė, kokie jų santikiai su 
musų užgrobikais bolševikais, 
aišku. Tik neaišku, kodėl Šle
ževičius tokių faktų akyvaizdo- 
je dar keliaklupsčiuoja prieš 
social-demokratus ir i likusių 
Vilniuje rietą stengiasi įvesti 
į kabinetą kitus to paties plau
ko žmones? Neaišku, kode: 
Šleževičius ir kompanija tam 
savo tikslui pasiekti drįso ir ne- 
sidrovėjo kankinti 
per kelias dienas 
visą konferenciją, gąsdindamas 
kabineto krizių? Neaišku, ko
dėl Šleževičius, tuo tikslu, kad 
kabinete sėdėti su Janulaičio ir 
Biržiškos plauko žmonėmis, 
stengėsi paminti Lietuvos liau
dies balsą ir jų teises? Gal 
laikas ir tuos neaiškumus 
mums išaiškins."

Šitas „Tiesos Kardo’’ 
straipsnys nušviečia mums 
daug dalykų.

Visu pirma mes matom, 
kad Šleževičiaus ministeri
jos nerėmė nei Social-De- 
mokratų Partiją, nei revo
liuciniai socialistai liaudi
ninkai. Krikščionįs demok- į._____ s. ___________ T
ratai (klerikalai) oficialiai;kis umus „šokimas iš kairės 
nors ir dalyvavo tame kabi- į dešinę” Įvykęs dėlto, kad 
nete, vienok aštriai ji kriti-■ žmonės pareikalavę tokios; 
kavo, ką parodo 'Tiesosvaldžios, kuri galėtų smar-i 
Kardo" komentaras. Žino-įkiau su bolševizmu kovoti. ■ 
darni šituos dalykus, mes Todėl ir susidaręs vienų kle-Į

. , kodėl rikalų kabinetas.
Bet mums rodos, kad dau-

I

I

I

Lietuvos švietimo komisaru.
Kaipgi dabar jausis tie 

musų „kairieji,” kurie prie 
kiekvienos progos koliojo 
Biržišką ir Janulaitį „so- 
ciališdavikais,” „buržuazi
jos bernais,” Z. Aleksos ”už- 
mušiejais” ir kitaip?

APIE TREČIA LIETUVOS 
MINISTERIJĄ.

Pereitame „Keleivio” nu
meryje buvo rašyta, kad ko
alicinė Lietuvos ministerija, 
kurią -buvo sudaręs liaudi
ninkas Šleževičius, jau'puo
lė ir kad Lietuvos Taryba 
pavedė Dovydaičiui sūdan
ti trečia ministeriją 'Šleže
vičiaus buvo antra, o Valde
maro pirma).

Dovydaitis yra klerikalas 
iš po juodos žvaigždės ir to
kia esanti dabar jo sudary
ta ministerija. Ar socialis
tai ir kiti pažangus Lietuvos 
elementai patįs atsisakė ton 
ministerijon ineiti, ar jie 
nebuvo kviečiami, to mes 
kol kas nežinome; aišku tik 
tiek, kad Dovydaičio mini
sterijoj iu nėra.

Ar galima tikėtis, kad 
klerikalų valdžia Lietuvoje 
užsilaikytų? Apie tai abe
joja net ir dešinieji laikraš
čiai. „Amerikos Lietuvis” 
sako:

"Visa Lietuvos pažangioji vi
suomenė tokiu budu tampa pra
šalinta nuo . valdžios ir visiškas 
nedalyvavimas valdžioje nė tau
tininkų, nė liaudininkų socialis
tų. nė social-demokratų, rodo, 
kad naujoji valdžia turės dide
lę opoziciją. Reikia spėti todėl, 
kad Dovydaičio ministerija ne
galės būti stipri *ar ilgai laiky
tis. Ypatingai po šiandieninių 
nuotikių Europoje, kuomet vi
sos šalis vis labiau krypsta prie

Pasilik? 
prie Valstybės Tarybos vie-- 
ni atžagareiviai nenorėjo 
da revoliucinei Lietuvos vaL 
džiai pasiduoti ir pas'9 
savo lyderį Dovydaiti, kad 
jis sudarytų naują ''ministe
riją.” Taip ir pasidarė vie
nų klerikalų „kabinetas.

Tuo budu Lietuvoj dauar 
yra dvi valdžios: 
liucinė Lietuvos daibinin<i 
tarybų valdžia, kuri vaiilo 
visą Vilniaus guberniją y 
dalį Kauno, ir (2) kierikaii- 
ška Valstybės Taryba su 
Dovydaičio „ministenia. 
kuri da kontroliuoja sklypą 
Kauno ir Suvaiką guberni
ją- . • !

Kad Lietuvos atžagarei
viai ir jų ''ministerijos ne
turi žmonėse paramos, tai 
liudija ir tas faktas, kad p. 
Valdemaras atsišaukė 1 a-; 
merikiečius. kad jie surink-] 
tų 1,000,000 parašų toms 
„ministerijoms" paremti.

Antras faktas, kuris pa-1 
rodo Lietuvos reakcionierių j 
silpnumą, yra tas. kad jie 
jau pradėjo šauktis svetimų 
šalių kariumenės savo vieš
patavimui palaikyti. Tele
gramos anądien sakė, kad 
Kaunan jau atvažiavusi 
franeuzų karinė misija -ri 
tuojaus atvažiuosiantį ang- ] 
lų misija. Bet tuomi sietu
vos reakcininkai savo kailio 
nuo revoliucijos neapsau- 
.gos. Šaukdamiesi svetimos 
kariumenės jie tik greičiau 
padarvs sau galą. Lietuvos juosžmonės sukils prieš 
kaipo išdavikus.

I
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francuzų kapitonas Sadoul, da-. 
ro prirengimų pavasario kam
panijai. Vyriausias ofensyvas; 
busiąs pradėtas prieš Vokieti-;
ją, jeigu dabartinės derybos 
tarp Maskvos ir Berlino nepri
ves iki to laiko prie vienybės. 
Mažesni ofensyvai eis prieš 
Hnlandiją ir Besarabiją. Pa
skui seks Austrija.

."Kuomet Trockis Brest-Li- 
tovske užreiškė, kad jis sukels 
Vokietijoj revoliuciją, žmonės 
iš to juokėsi. Dabar bolševiz
mas skelbia, kad raudonos vė
liavos plevėsuos visose Euro
pos sostinėse. Ar galime mes 
is to juoktis, kuomet mes ma
tom, kas atsitiko Budapešte?” 

Budapešto (Vengrijos so-

NEMOKAMAS GELEŽIN
KELIS STREIKLAU

ŽIAMS.
Apgalėjusi organizuotus 

darbininkus Seattle fabri
kantų valdžia paskelbė, kad 
to miesto pramonė bus ope
ruojama be unijos darbinin
kų. Jei ant vietos skeby už
tektinai nebusią, tai Rytuo
se busią talpinami laikraš
čiuose apgarsinimai ir kas 

'tik norės važiuoti i Seattle, 
Wash., užimti streikiuojan- 

ičių darbininkų vietą, tam 
geležinkelis busiąs apmokė
tas.

Pastebėjęs šitokį Seattle 
valdininkų pranešimą, ”Bo- 
ston American” sako:

"Jeigu kivirčus su darbinin
kais gaiima užbaigti gabenant 
žmones kur reikia nemokamais 
geležinkeliais, tai kodėl gi ne
galima butu tokiu pat budu tą 
kivirču išvengti ?

"Naujoj Zelandijoj, kur gele
žinkeliai priklauso patiems 
žmonėms, darbininkas jiesko- 
damas darbo gali keliauti už 
dyką kur jam patinka. Jeigu 
jis nuvažiavęs kur gauna dar
bą, tai jis užmoka už geležinke
li iš uždirbtos algos. Bet jeigu 
jis darbo negauna, jis grįžta 
namo — ir tas jam nelėšuoja 
nei cento. Jeigu tie ponai, ku
rie valdo šią sali, butų tokie 
sumanus ir darbštus ramybės 
metu, kaip jie būna laike darbi
ninkų subruzdimo, tai tiek su
bruzdimo pas mus nebūtą.”
Bet „Boston American” 

nepasako, kodėl toks skirtu
mas tarp Amerikos ir Nau
jos Zelandijos. Tenai vald
žia kontrolioja darbininkai, 
o čia—darbininkų išnaudo
tojai.

nebus kokios nors lygybės, iš- 
tiesų neblogas sumanymas. 
Kodėl tad neįtraukti jų į 'ne
pageidaujamą’ surašą ir neuž
dėti ant tų darbininkų baus
mės, kurie prisidės prie staty
mo kalėjimų, pakol teismuose 
nebus tiesos ?”
Ir mes sutinkame, kad su

manymas geras, bet ar gali
ma jis įvykinti?
„KAIRIEJP~ PRIEŠINGI 
KALINIŲ PALIUOSAV1- 

MUI.
Kuomet Amerikos Lietu

vių Darbininkų Taryba pa
siūlė andai šaukti lietuvių 
darbininkų suvažiavimą, tai 
musų „kairieji” iš „Lais
vės,” „Moterų Balso” ir 
„Apžvalgos” susirinkę nu
tarė, kad suvažiavimas bu
tų „darbininkų klaidini
mas.’’

Dabanvėl Socialistų Par
tijos pildomasai komitetas 
nutarė šaukti socialistų ir 
pažangiųjų darbininkų su
važiavimą, kad pareikala
vus paliuosavimo politinių 
kalinių. Ir ar jus tikėsite, 
kad musų „kairieji” ir ši
tam suvažiavimui priešina
si. Tūlas Bali jau „aiškina” 
„Žarijoje.” kad reikalauti 
paliuosavimo politinių kali
nių, tai irgi butų darbinin
kų klaidinimas. Amot jp, 
darbininkai privalo ne am
nestijos (kalinių paliuosavi
mo) reikalauti, bet „varyti 
savo propagandą,” „rengti 
masinius susirinki- 
mus.” „steigti milžiniškus 
fondus” ir taip toliaus. Bet 
svarbiausis . jo „argumen-i 
tas” prieš paliuosavimą po
litinių kalinių tai tas, kad— 

"Keli šimtai politinių kalinių 
kalėiimuose yra daug didesnė 
pajiega revoliucinėje propagan
doje. negu jų silpni kūnai galė
tų būti būdami liuosybėje!" 

~Bet jeigu taip, tai kam da 
steigti tuos „milžiniškus 
fondus?” Kam tuomet ginti 
Šūki ir Stilsoną? Juk sėdė
dami kalėjime jie butų: 
„daug didesnė pajiega revo
liucinėje propagandoje, ’ ne- 
gu jų silpni kūnai dabar yra 
liuosybėje? __ .;

Kaip sau norit, pas musų 
„kairiuosius” apsireiškia ne
geri simptomai!

„KAIRA’ŠIS^PATARIA 
SKAITYT KLERIKALŲ 

LAIKRAŠTJ.
„Naujienų” koresponden

tas Boblaukio Juozas apra
šo „kairiojo” socialisto Žiu-; 
rinsko prakalbą Waterbu- 
ryje. Anot korespondento, 
Žiurinskas pasakojęs apie 
dalykų stovį Rusijoj (apie 
kurį jis labai mažai žino) ir; 
užrėiškęs. kad pas mus, .*

stinės) atsitikimai ir plėto
jimąsi revoliucijos į centra
vę Europą sąjungininkus 
taip nugąsdino, kad taikos 
konferencija liepė dalyku 
žinovams sujuosti tam tik
rą mapą. kuri parodytų bol
ševizmo judėjimą. Taigi pa
daryta milžininškas žemla- 
pis, kur storu raudonu brū
kšniu apvestas visas bolše
vikų valdžios valdomas Eu
ropos plotas, o raudonos ro
dyklės rodo, kuriomis vieto
mis bolševizmo įtekmė eina 
į vakarus.' Raudona linija, 
kuri eina apie Rusiją, pri- 
juosia prie jos taipgi visą 
Vengriją, užgriebia didelę 
dalį Ukrainos, Lietuvos ir 
kitų šalių. Kaip šita juosta 
parodo. Sovietai dabar uži
ma lygiai pusę Europos.

JUODAšlMTišKI KUR
STYMAI.

Gal manot, kad Ameriko
je nėra juodašimčių? Per
skaitykit šitą atsišaukimą:

"Dabar išbandymo laikais pa
sirodė kas ko vertas ir kas už 
ką stovi. Lietuvių cicilikai pa
sirodė aiškiais Lietuvos išdavi
kais. Cicilikų vadai užtraukė 
ant Lietuvos gaujas kacapų, to
torių, chiniečių. Amerikos lie
tuviai cicilikai gyvu žodžiu ir 
per savo šlamštus varo agita
ciją prieš Lietuvos neprigul- 
mybe, prieš aukojimą Lietuvos 
reikalams ir stoja už tuos, kurie 
užtraukė ant Lietuvos huliga- 
nu gaujas. Atsilyginkime su 
cicilikais už jų iudošišką darbą 
— atkalbinėkime padoresnius 
lietuvius nuo skaitymo jų šlam
štų. Kiekvienas lietuvis turi 
laikyti už pareigą aiškinti ne
susipratėliams, jog jie skaity
dami cicilikų šlamštus priside
da prie Lietuvos judošių parė
mime.”

Taip rašo So. Bostono kle- 
’ikalų organas,—tas pats 
juodlapis. kuris nelabai se
nai da apsilaižydamas kal
bėjo apie kvietimą Lietuvon 
švedu kariumenės, kuris rė
mė juodošišką Karevičiaus 
oolitiką, kuris stovėjo už 
steigimą Lietuvoj monar
chijos ir džiaugėsi, kad jo 
vienminčių pakviestas į Lie
tuvos karalius kaizerio jun
keris išmokęs jau Tėve mu- 
?ų.” Visą laiką ėjęs su Lie
tuvos išdavikais, dabar ši
tas juodvarnis nesigėdi da 
kitus „juodošiais” vadinti!
STREIKAS PRIEŠ KALĖ

JIMŲ STATYMĄ.
"Kadangi paskutiniais me

tais daugybė žmonių sugrusta 
kalėjimuosna be jokio prasikal- 
timo.ar nebūtų gerai įrašius jū
sų platformon paragrafą, kuris 
draustų darbininkams statyti 
kalėjimus, pakol nebus visiškai 
reformuota mūsiškė teismų 
mašinerija, taip kad ji galėtų 
užtikrinti prasikaltusiems svei
kas gyvenimo sąlygas ir apsau
goti nuo kalėjimo tuos, kurie 
niekuo nėra prasikaltę.

Šitokį įnešimą padavė So
cialistų Partijai Liaudies 
Tarvbos Chicagos skyrius.

„New York Call” šitam 
sumanymui pritaria ir sa
ko :

"Kada apmąstai, tai darbi
ninkai stato kalėjimus dau
giausia tam, kad tenai kanki
nus savo klesos žmones. To
dėl streikas prieš kalėjimų sta
tymą, pakol prieš Įstatymus

I

I

I

Laiškai Redakcijai.
Gerbiamieji:—

„Keleivio” N. 12 patėmi- 
jau. kad po korespondenci
ją iš Rumiord, Me., pasira
šo kas toks mano senai var
tojamu slapyvardžiu 'Ker
što Širdis.” „Keleivio” Re
dakcija gerai žino mano 
slapyvardį, nežinau kodėl 
leidžia kitai ypatai mano 
slapyvardi vartoti. Šiuomi 
prašau korespondentu ne
vartoti mano slapyvardžio 
ir „Keleivio” redakcijos 
prašau netalpinti raštu, ku
rie ateina po mano slapy
vardžiu, kada jie nėra ma
no Daties rašyti.

Keršto širdis (senas) 
Gerb. ;’K.’’lĖtedakcija:— 

j Skaitydamas lietuviu lai- 
kraščius nuolatos girdžiu 
ginčius delei Amerikos Lie
tuvių Visuotino Seimo. Ne- 

užrėiškęs. kad pas mus, A-: ?whnant į tuos ginčuss vien 
merikos lietuviu socialistus. .Įsidomėjus visas aplinkybes, 
irgi esą tokių ”judošių,”i?alP ar Jaro. o visgi rimtas 
kurie "eina kartu su huržu-zm0^'s tun pnpazmti. kad 
aziia bei imperialistais.” Amerikos lietuviams šuva- 

"Kada pabaigė kalbą, vienas. ziavimas būtinai reikalui* 
draugas padavė klausimą: kur &as, kad išdirbus maž-daug 
tie sociališdavikai — reikėtų ■ tam tikra pozici ją, kokią 
juos išvardinti ir nurodyti ką turime užimti linkui Lietu- 
ir kur jie išdavė, iš karto kai- 'OS. Tik Lietuvos ir abelnai 
bėtoias nukreipė savo atsaky- lietuvių darbininkų priešai 
mą Į Scheidemann’ą ir Ebertą. gali tokiam suvažiavimui 
Bet klausta toliau, būtent, kad nepritarti. Kiekvienas ži- 
nurodytų ir iš lietuvių, čia nome. kad karės metais su- 
prakalbos turinis tapo ’išmar- varginti Lietuvos žnionės- 
gintas’ Michelsonais, Grigai- darbininkai ir valstiečiai, 
čiais, Bacročiais ir ju laikraš- sutvarkant savo naują gy- 
čiais * venimą, turi sunkiai kovot

"Tūlas draugas dar klausia: į. išlaukiniais ir viduri- 
ką geriau skaityti — ’Naujie- niais priešais. Jiems reika- 
nas’ ar klerikalų ’Darbininką ?’ hnga pagalba. Tos pagalbos 
Kalbėtojas atsako, kad sočia- negalėsime jieiTis duoti ne
lįstas geriau padarys skaity- susitarę,, neisctirbę tam 1 ei
damas ’Darbininką.’ Gi 'Nau
jienas,’ jas reikėtų sudeginti.’’
Pamatysite, kad kitą sy

kį d. Žiurinskas važiuoda
mas ant prakalbų pasiims ir 
kvitų klerikalų laikraščiams 
užrašinėti.

Trvią traT»sl?f’on with t’ne post- 
master at Boston. Mass.. on April 
2, 1919. as sepuired by t’re Act of 
October 6. 1917.

SOVIETAI APIMA EU
ROPĄ.

Bolševizmo triumfas Ven
grijoj padarė dideli sumiši
ma Paryžiuje. o vpač tarpe 

radikalizmo, negalima suprasti, taįkos konferencijos ponų. 
Jie tikėjosi, kad revoliucijos 
bangą busią gaiima sulaiky
ti sudarius iš Lenkijos ir 
Rumunijos sieną. Bet šita 
siena likos išgriauta pirma, 
negu sąjungininkai spėjo ją 
pastatyti. Bolševizmas įsi
veržė Vengrijon ir ta šalis 
jau susivienijo su Rusija. 
Iš Vengrijos revoliucinis ju
dėjimas plėtojasi i Rumuni
ją, Kroaciją. Dalmaciją ir 
kitas kaimynes šalis. Pary
žiuje jau pradedama kalbė
ti, kad pasaulio taiką reikės 
daryti ne su Bėrimu, liet su 
Maskva.

„Public 
oondentas 
Paryžiaus:

"Kuomet
militari padėjimą 2 
rubežių, musų 
tamsi.
rankose. Tą pati galima pasa
kyti apie Lietuvą. Latviją ir 
iš dalies Estoniją. Ukrainos 
bolševikai stovi įau pr;e Torno. 
polio ir Odesos vartų. Ven
grams reikia tik išskėsti ran
kas, kad susisiekus su iiolševi- 
kais Galicijoj. Įtekmė tokie 
padėjimo yra 'aučiama jau ir 
Čeko-Slovakiio.i. Nedyvai. kad 
vokiečiai džiaugiasi. Telegra
ma iš Stockhnlmo atneša žinių, 
kad Leninas jau veda su Ber- 
linu derybas apjie susivieniji
mą. V okiečių laikraščiai mums 
sako, kad Vokietija atsisakys 
pasirašyt po taikos sutartimi... 

šiandien karinis bolševikų 
pade i imas yra daug geresnis 
negu kada nors, šiaurės Rusi
joje jie eina ant Archangelsko 
Nors Baltijos fronte estai juos 
sulaikė, užtai jie cjna pirmyn 
Lietuvoj: jie pasiekė iau Kau- 
no-Mintauios liniją ir priėjc 
beveik prie Prūsų rubežiaus 
Iš Vilniaus ir Minsko jie grū
moja Lenkijai. 1 žėmimas U* 
krainos jiems duoda maisto ir 
tuo budu didžiausis jų reiMa/ 
rimas lieka patenkintas.

"Generalis Raudonosios Ar^ 
nujos štabas, kuriame tarnauja 
vokiečiu majoras Busch ir

kaip Lietuvoje galėtų atsilaiky
ti atžagareiviai. Juk ir Lietu
voje radikalizmas turėtų būti 
stiprus, jei visa pastaroji Šle
ževičiaus ministerija buvo radi
kalų, daugiausiai socialistų ran
kose.”

Net klerikališkas „Drau
gas” nesidžiaugia tuo per
versmu, nes supranta, kad 
revoliucijos bangomis plau- 
namoj Lietuvoj grynai kle- 
rikališkai valdžiai nėra jo
kios vilties išlaikyti: Todėl 
jis ir rašo:

"Šiuo kartu aiškus katalikas 
tampa ministerių pirmininku, 
bet mes nesidžiaugiame tuomi. 
Mums daug maloniau butų bu
vę, kad ministeriai butų užsiė
mę Lietuvos tvarkymu, o ne 
krizisų dirbimu.”
Atžagareiviškųjų tauti

ninkų organas „Lietuva” 
taip-pat mano, kad dabarti
nės ministerijos dienos neil
gos. Girdi:

"Tokia griežta ir staigi per
maina nurodo į didelį nesutiki
mą pačios Lietuvos viduje. Te
legramas aiškiai tai patvirtina, 
nurodydamas, kad socialistai iš
stojo, atsakydami jam savo pa
ramos. Net ir ne visų, mato
mai, tautininkų paramą jis tu
rės, nes. paminėjus Yčo-Tumo- 
Noreikos frakciją, nieko nėra 
sakoma apie Leono-šilingo 
"santariečių” frakciją.

"Akyvaizdoje tokio pasidali
nimo, sunku butų spėti, kaip il
gai išsilaikys šisai paskutinis 
Lietuvos kabinetas.”
•

„Lietuva” bando atspėti 
ir paskutiniojo perversmo 
priežastį. Jos nuomone, to-

j

Ledger" kores- 
telegrafuoja iš

Įsižiūrime i tikrąjį
4 ant Rusijos 
ateitis išrodo 

Ukraina jau bolševiku

dabar suprantame, 1
Šleževičiaus min isterija 
puolė. ' giau butų Į teisybę panašus

Toliaus mes matome, kad,šitoks aiškinimas: Visi pa- 
santvkiai tarpe Lietuvos so- žangus Lietuvos elementai 
cial-demokratų ir bolševikų atsimetė nuo Valstybės Ta-

Vargšai žmonės, alksta-tyli, 
Sunkiai dirba jie sušilę;
O gudruoliai iš jų darbo 
Visad pilni turtų-skarbo.
Kunigai, valdžia, bagociai, 
Prisiėdę kasdien sočiai— 
Bet žmogelis-darbininkas, 
Skarmaluotas, alksta—pli
kas!... A. J. Jokūbaitis.

! kalingo budo, nenustatę sa
vo aiškios pozicijos. I.aūkti 
iko-norš Lietuviai iš didžių
jų valstybių—tai tuščia vil
tis. Nuo lenkų šovinistų, 
kunigijos ir dvarponių ar 
šiaip ar kitaip, o Lietuvai 
prisieis gintis. Mūsiškiai 
buržuazijai ir L i e tu v o s 
dvarponiams ir

»lenkti valdantis __ ____
'visgi artimesnis, negu Lie
tuvos valstiečiai 
ninkai. Vadinasi, priešas nc- 

i menkas. Musų darbinin
kiška vienybė labai reika
linga. Kareivis.

kunigijai 
sluogsnis

I ir darbi-
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WATERBURY, CONN. tikrųjų jie tarnauja darbi- 
N esu tikim ai ir kerštai. jainkŲ klesos reikalams.

) Po ilgos, apie tns»valan- 
Pastaraisiais laikais pas das besitęsusios Grigaičio 

mus apsireiškė nesutikimai .prakalbos/ buvo duodami ir 
LSS. 34 kuopoj. ”Bolševi- klausimai, ypač bolševikų 
kai” nori imti viršų ir jiems pusės. į šiokios-tokios pra- 
nepritariančius net iš kuo-jsmės turinčius klausimus d. 
pos prašalint. Kiek teko gir-b'*—*— 
dėti, tai tų musų "bolševi- 
kų” frakcijai nepritaria žy
miausi V/aterburio socialis
tų veikėjai: T. Matas, J. S. 
Prusalaitis ir kiti. "Bolše
vikams” vadovauja tokie 
žmonės, kurie metai laiko 
atgal drauge su davatkomis 
bažnyčioje giedojo "pulkim 
ant kelių,’’ o šiandien skaito 
save net kai raišiais socialis
tais ir nori pąimti pa *savo 
komanda tokias vpatas, ku
rios per metų eiles mokinosi 
socializmo, supranta jojo 
principus ir gana daug yra 
dirbę LSS. 34 kuopos labui ir 
abelnai socializmo platini
mui. Well, galima tikėtis, 
kad karštuolių užsivarinėji- 
mas greitai persimainys ir 
pamatę jie savo klaidas pa
sitaisys ir pradės dirbti ne 
dėl savo tuščių užmanymų, 
bet dėl darbininkų labo.

Waterburio parapijonai 
taipgi-suniurzgė prieš savo 
kriaučių kunigą Saurusaiti. 
Sukilimo priežastis yra ta
me, kad dvasiškas tėvelis 
pradėjo visiškai nesiskaityti 
su jais ir daro taip, kad tik 
jam išeitų ant naudos, bet 
ne parapijonams. Pavyz
džiui. už lietuvių parapijonų 
surinktus pinigus pastatė 
bažnyčią ir užrašė ją airių 
vyskupui. Pastatė mokyklą, 
ir tą užrašė vyskupui. Ne
užtenka to, šiais metais nu
pirko namus, kaipo našlai
čiams prieglaudą ir tuos už
rašė vyskupui. Parapijonai 
matydami toki savo išnau
dojimą pareikalavo, kad 
kun. paaiškintų kodėl jis 
taip daro, o Saurusaitis pa- 
rapijonams atsakė; kad tai 
jo biznis, ką jis nori tai ir 
daro. Parapijonai tuomi li
ko neužganėdintais ir su
šaukė parapijonų susirinki
mą. Išrinko komitetą iš 12 
ypatų, kad pasitartų su ku
nigu. Komitetas nuėjo pas 
kleboną, kad pasitarti. Sau
rusaitis gi vietoje pasitarti 
apšaukė bolševikais ir išvi
jo: paskui per pamokslą 
bažnyčioje pakeikė sekan
čiai: "Tie, kurie priešinas 
savo mokytojams, kuriuos 
iicms Dievas yra pasiuntęs, 
idant juos mokvtų. yra bai
sesni negu patįs žydai, ku
rie Kristų nukryžiavojo.”

Parapijonai išgirdę to
kius dvasiško tėveli žodžius 
labai pabūgo ir aprimo.

Ar ilgai Waterburio pa
rapijoms duosis save taip 
begėdiškai niekinti ir paže
minti, laikas parodys; bet 
kol kas tai Saurusaitis su 
savo pragaru visiems Įvarė 
kinkų drebėjimą.

Gaidžio Brolis.
Drg. Grigaičio prakalbos.

Kovo 16 d. čia buvo Wa- 
terburio Lietuvių Progresy
vių Dr-jų Sąryšio surengtos 
draugui Grigaičiui prakal
bos.

J prakalbas susirinko virš 
400 žmonių, daugeliui ne
gaunant vietos svetainėje 
prisiėjo nuo svetainės durų 
grįsti namo.

Grigaitis giliais, nuosa- 
^jiais sakiniais, taip kad 
kiekvienas žodis buvo ap
galvotas ir reiškiantis, išai
škino darbo žmonių klesos 
uždavinius. Savo prakalba 
jis tiek užinteresavo klau
sytojus. kad kiekvienas jo 
žodis giliai smigo i žmonių 
protą ir darė gilų Įspūdį. Iš
klausę Grigaičio prakalbos 
žmonės dabar jau patis len
gvai gali nusverti, kiek ver
tės yra tu mūsiškiu bolševi
ku rėkavimuose ir kaip iš-

Grigaitis davė kuoaiškiau- 
sius atsakymus. Tečiaus rei
kia pastebėti, kad tuos klau
simus statyti labjausiai no
rėjo tokie žmonės, kaip mū
siškis "žinovas” J. K., kuris 
ant drąsos buvo tiek paė
męs, kad ant kojų nieku bu
du pastovėti negalėjo, šiaip- 
taip nuo kėdės pasikėlęs pa
reikalavo, kad jam leistų 
kalbėti, bet sudribo ant kė
dės. Antro kartu da drū
čiau Į kėdę Įsikabinęs jis ii 
vėl atsistojo ir pradeda kal
bėti, jam šaukiama sėstis ir 
nekelt triukšmo, bet jis žak- 
sėdamas arogantiškai atsa
ko: "Tai klausimas, ar aš 
dabar sėsiu, ar ne...” Žino
ma. publikai pridarė juoko.

Tai taip užsibaigė d. Gri
gaičio priešininkų ofensy- 
vas, kuri jie bandė padary
ti.

Sąjungos valymas.
LSS, 34 kuopa, kuri šian

dien yra rankose darbo 
žmonių vienybės ir organi
zacijos ardytojų, pradėjo 
valymo darbą. Mat, musų 
"bolševikai” kitokių tiesi
nių priešų sau neturi išsky
rus "dešiniuosius" socialis
tus. Pora savaičių tam at
gal jie iš kuopos išbraukė 
veikliausi narį d. Pijų Pleč
kaitį. kovo 23 d. taip-pat pa
darė ir su Tarnu Matu. Ant 
pasmerktųjų listo stovėjo ir 
d. J. S. Prusalaitis, tik po il
gų diskusijų nutarta šitąjį 
da palikti. Turbut paliko jį 
dėlto, kad jį prašalinus 
kuopa netektų netik viso
kios Įtekmės musų visuome
nėj. bet ir pamato po kojų.

Rimtesnieji socialistai, 
kuriems delei bolše
vikų priešinimosi nėra ga
lima ką-nors naudingo dar 
bininkiškam judėjimui veik
ti, bei tie. kurie iš kuopos li
kosi išbraukti, suorganiza 
vo Lietuvių Socialistų Kliu- 
bą. kuris užsiims lavinimu- 
si, kad pagilinus savo nariu 
supratimą link socializmo ii 
socialistų uždavinių link 
darbninkiško judėjimo. Ka 
dangi mūsiškiai anarchista' 
neleidžia tikriems socialis
tams Sąjungoje veikti, pada 
rė tą organizaciją lyg kad 
kokiu musų visuomenei dik
tatorium, netarnauja darbi
ninkų klesai, vien reikalau
ja. kad toji klesa tarnautu 
jai: neorganizuoja darbi
ninkus, bet kovoja prieš or 
ganizavim^si. tai Sociali
stų Kliubas ima ant savęs 
uždavinį veikti organizavi
mui darbininkų klesos ir 
veikti visa tai, ko mūsiškiai 
anarchistai Sąjungai veikti 
neleidžia. Socialistų Kliu
bas priklausys tiesiog Ame
rikos Socialistų Partijai.

Dešinysis.

DETROIT, MICH. 
Lietuvių darbininkų judėji

mas.
Kovo 23 ,d. čionai buvo 

LSS. 116 kuopos parengtos 
prakalbos. Kalbėjo d. D. J. 
Kasnarka. Kalbėtojas, aiš
kindamas klesų kovos žiau
rumą ir jos sunkumą darbi
ninkų klesai, aiškiai išparo- 
dė, kas yra darbininkams 
klasiniais jų priešininkais. 
Aiškiai nušvietė tautininkų 
ir klerikalų diplomatijos 
reiškimą ir nurodė tikrą ke
lią darbininkų klesos eigai 
link geresnės ateities. Vie
nu žodžiu, prakalba buvo 
nuosaki ir pamokinanti, 
žmonės atydžiai klausėsi. 
Aukų lėšoms padengti surin
kta 12 dol. su centais.

LSS. 116 kuopa, kiek sąly

gos leidžia, darbuojasi, veik
dama .konstruktyvi darbą. 
Kuopa auga; beveik kiekvie
name susirinkime prie kuo
pos prisirašo po kelis naujus 
narius. Dabar kuopa turi 
suvirs du šimtu narių.

Nesenai susiorganizavo ir 
Lietuvių Jaunųjų Socialistų 
Lyga. Priklauso jai dau
giau kaip 30 narių. Jaunųjų 
Socialistu Lyga gyvuoja vos 
mėnuo, da galutinai nesusi
tvarkius, bet matosi, kad 
musų jaunimas pilnas ener
gijos, kaip tik pastos ant 
tvirtos papėdės, pradės ak
tyviai judėti ir tikimasi me
siąs musų darbininkiškap 
judėjiman nemenka impul
są.

Darbas ir darbininkai.
Kaip visur kitur, taip ir 

čionai darbo intensvvumas 
labai susilpnėjęs, daugvbė 
darbininkų paleista iš dar
bo, ypač nepiliečius, kuriems 
dabar gauti darbą begale 
sunku. Mat, pagamino vie
tų kareiviams, tečiaus ir tų 
nemaža darbo neturi.

Vienoj automobilių dirb
tuvėj, priklausančio i Dodge 
Bros firmai, buvo šitoks at
sitikimas : E m p 1 o v m e n r 
Bureau ofisan andai atėjo 5 
kareiviai darbo prašvti. 
Biuro sargas paklausia: "Ar 
esate piliečiai ir koki darbą 
mokate?" Kareiviai atker
ta: "Ne tavo dalykas, ar 
mes piliečiai ir ar mokame 
darbą. Mus išmokino šau
tuvą vartoti, išmokins ir 
darbą dirbti.” Ir nori eiti o- 
fisan, bet sargas užstoja ke
lią. Kareiviai parbloškė 
sarga žemėn, išdaužė sargo 
budele ir pareikalavo darbo. 
Prisiėjo jiems darbą duoti ir 
už pasikėsinimą "ant kom
panijos nuosavybės” nusiųs
ti kalėjimam

Apskritai, visu tautu žmo
nės darbininkai šiuomi laiku 
čionai gyviau pradeda bruz
dėti. Mat, vargas yra ge
riausiu mokytojum.

Raudonliepsnietis.

L0WELL, MASS.
LSS. kuopa darbuojasi.
Kovo 23 d. čionai buvo 

LSS. 203 kuopos surengtas 
teatras. Vaidino du veika
lu : "Caras Sibire’’ ir "Užke
rėtas Jackus.” Aktoriai, 
kaip nuo darbo atliekamu 
’aiku prasilavinusieji žmo
nės, savo . užduotis atliko 
kuogeriausiai.

Nors diena buvo lietinga, 
tečiaus publikos susirinko 
gana skaitlingai, taip kad 
rengėjams da ir pelno liko 
20 dol. su viršum. Tas pa
rodo, kad musų žmonės so
cialistams užjaučia, remia 
jų parengimus ir solidari
zuoja su socialistinių judėji
mu. Literatūros ir laikraš
čių šiame susirinkime iš
platinta taipgi nemažai.

Kovo 24 d. buvo LSS. 203 
kuopos susirinkimas, kame' 
nutarta pakviesti vietines 
našelpines draugi ias prisi
dėti prie Laisvės Fondo. Tuo 
tikslu išrinkta komisija, kad 
šitą nutarimą? gvveniman 
vykinus. Taipgi nutarta 
parengti visą eilę prakalbų, 
vienu žodžiu, kuopa veikia. 
Bloga tik, kad jau ir pas 
mus atsirado tokiu, kuriems 
ne socialistų vienybė ir soli
darumas, bet vaidai ir sui
rutė rupi plėtoti; tara savo 
žemam tikslui atsiekti jie 
pradeda šmeižti "dešiniuo
sius” socialistus, o "kairių
jų" nesupranta. Tie tai 
žmonės paprastai smerkia 
socialistinius laikraščius už 
jų "taktiką,” bet paklausk 
tų "kritikierių” ar jie skaito 
tuos jų kritikuojamus laik
raščius, tai tikrai visuomet 
patirsu kad jiems kiti sakė, 
ką tie laikraščiai rašo, vadi
nasi, tikras davatkizmas 
pradeda išsivystyti tūluose 
mųsų drauguose. Juk ir 
kiekviena pliuškė davatka 
savo liežuvavimą patvirtina 
tokiu-iau' argumentu, kad 
jai "kiti ar kitos sakė."
Darbininkų padėjimas blo

gėja.
Darbai ir čionai mažinusi, 

i o bedarbių minios auga. Iš 
Į amunicijos dirbtuvių darbi- 
į ninkus atleido, vilnonėse 
•dirbama po 3—4 dienas są- 
vaitėie, mašinšapėse darbas 
taipgi .neina visu Įtempimu. 

. kaip pirma. Prašantiems 
Į darbo žmonėms dirbtuvių 
įužveizdos begalo žiaurus ir 
1 nemandagus. Prašančiųjų 
darbo, mat, yra labai daug, 
tai visus tuos dirbtuvėsna 
besiskverbiančius žmones ir 
laiko šuns vietoj, varant nuo 
vartų kaip koki valkatą. 
Taigi darbininkų padėjimas 
nepavvdėtinaa

V. J. č.

RACHESTER, N. Y. 
Darbininkų padėjimas.
Kuomet dabar būriai 

darbininkų vaikščioja gat
vėmis ir aplink dirbtuves, 
įieškodami darbo, tai musų 
viešpačiai visai jokios i tai 
domos neatkreipia. Siūlam 
tavo darbo spėkas papras
tai samdytojai iš darbininkų 
tik pasityčioja. Girdi, kam 
reik to darbo, juk karės me
tu darbininkai susikrovė Į 
sau tiek pinigų, kad ga li d a- į 
bar ir be darbo gyventi. To
kį atsakymą gavau ir aš 
kuomet vienur-kitur pak- 
ausiau apie darbą. Man da 
pasakyta, kad dabar galiu 
nusipirkti farmą ir ramiai 
Jau gyventi. Nenorėdamas 
įžeisti viešpaties, atsakiau 
kad jei turėčiau tiek ištek
laus, tai h* pats senai tatai 
suprasčiau ir nemaldaučiau 
■amdytoju, kad nupirktų 

mano darbo spėkas, ne j ieš
kočiau darbo nuo ryto iki 
vakaro. Samdytojas su pa
šiepimu atsako, kad kompa
nijos daug sunkesniame pa
dėjime, negu darbininkai, 
nes jos kasdien pražudo 
tūkstančius dolerių, tečiaus 
savo dirbtuves priverstos 
laikyt uždarytomis, mokėti 
taksas ir jokio pelno iš tų 
dibrtuvių negauna.
Bet tegul tik darbininkai pa
reikalauja, kad tos taip 
brangiai kapitalistams at
sieinančios dirbtuvės perei
tų i visuomenės rankas, tai 
ką tie kapitalistai pasaky
tu? Kai bematant tokius 
žmonės jie apskelbia "bolše
vikais,” tykojančiais sveti
ma nuosavybė užgriebti.

Kaip matytis, kapitaliz
mo sistema visai suira.

Darbininkai, vienykitės ! 
V. Bagočiunas. 

prof. Schroeder ir Duch su 
Johan Tvndelli."

Prie šitų "didelių" žadėji
mų dar buvo gyvu žodžiu a- 
gituojama už "moksliškas” 
prakalbas. Todėl publikos 
pusėtinai susirinko ir kiek
vienas 
po 15 centų už Įžangos ti- 
kietą, gi moteris — po 10 e. 
Susirinkusieji norėjo išgirs
ti "moksliškų*’ prakalbų, te
čiaus apsiriko.

Išeina ant pagrindų pir
mininkas ir praneša, kad J. 
Laukis atsiuntęs laišką ir 
rašąs, jog prakalbų pasaky
ti nebusiąs, nes turįs versti 
knyga... J. Laukio vieton 
kalbės ir aiškins apie "fizi
ką" ir "astronomiją” vieti
nis K. Zykus.

Aiškintojas pirmiausia 
nudengia nuo skersai estra
dos užtaisytos karties Įvai
rių spalvų ruožais ant pa
klodės pamargintą giltinės 
paveikslą! šalę to grobkau- 
lio numaliavota astronomiš
ki paveikslai: saulė, mėnu
lis, žvaigždės ir tt. Ant ki
tų paklodžių išbraižyta 
žmogaus kūno sąnariai, Ai
škintojas su smiliu pirštu 
rodo i dešinės pusės nupieš
tas smegenis ir sako: ”ši 
žmogaus smegenų pusė val
do riša žmoniją." Paskui: 
"Žmogaus viduriuose koki 
inksteliai, kuriems užside
gus, žmogus pagauna plau
čių uždegimą!” Vėla: "As
tronomija yra tas. kad eks
presu važiuojant ištisas die
nas ir naktis, norėdamas at
sidurti pas saulę ir kitas 
planetas, imtų apie septynis 
milionus metų laiko! Taip 
toli astronomija — niekad 
jos pasiekti negalima."

Apart šitų ir daugiau jo
kio sąryšio neturinčių pasa
kų tas žmogus pripasakojo.

Publikai nusibodo klausy
tis tų nesąmonių ir "astro
nomas” buvo priverstas už
baigti savo pasakas.

Faktas, kad tokios pra
kalbos ir toki kalbėtojai ne
tik neduoda naudos publi
kai. bet dagi atneša blėdi. Ir 
čia. prasidėjus "moksliš
koms" prakalboms, dalis pu-' 
blikos pasipiktinus visai ap
leido svetainę.

Publikai beeinant iš salės., 
vienas iš publikos pranešė 
(matyt, su rengėjų žinia,nes 
pamatė ir suprato žmonių 
nepasiganėdinimą), kad at
likusį pelną reikia paskirti 
Lawrence'o streikieriams 
arba LSS. Namo Bendrovei 
Likusie didžiuma balsų nu
tarė pelną paskirti Lawren- 
cc’o streikieriams.

Bet klausimas, kaip jau
čiasi ta publikos dalis, kuri 
iau buvo apleidus svetainę? 
.Juk tie žmonės davė pavyz
dį, kad nereikia publiką^ su
vedžioti. o kam paskyrė jų 
pinigus, jie nežino.

Rūtos Lapelis.

PHILADELPHIA, PA. 
Iš musų visuomenės bruzdė

jimo.
Kovo 16 d. čionai buvo 

rieprigulmybęs Fondo su- 
•engčos prakalbos. Kalbėjo 
'Tėvynės” redaktorius V. 
K. Račkauskas. Pasakojo 
daugiausia apie diplomatiš
kus darbus, kaip tie darbai 
v ra atliekami ir kiek tam 
reikia pinigų. Račkauskas 
gana teisingai pasmerkė 
klerikalų politiką, išparody- 
damas, kaip jų diplomatija 
Lietuvai pragaištinga, te
čiaus nieko nepasakė apie 
tautininkų diplomatijos ber- 
gždumą. -Juk jau aišku kaip 
iiena. ko galima Lietuvai iš 
jų "diplomatijų” laukti. Jei
gu tie visi diplomatiški dar
bai neneša Lietuvai naudos, 
tai kam gi reikalaut iš visuo
menės pinigų, kad tuos dy
kaduonius diplomatus Še
rus? Gana jau žmonių sun
kiai uždirbtų skatikų suėdė 
Gabrio biuras, kurį iki šiol 
klerikalai ir tautininkai rė
mė ir skelbė, kiek tas biuras 
naudos lietuviams neša, o 
tuo tarpu pasirodė tokia 
nauda, kad dabar tautinin
kai ir klerikalai purtosi ir 
tą biurą vieni kitiems mėto.

Buvo leista statyti kalbė
tojui klausimų. Gaila tik, 
kad rimtesnių musų sociali
stu čionai nebuvo. Galima 
buvo ir gana rimtų klausi
mų pastatyti, tečiaus su tais 
klausimais paprastai pas 
mus tik "kairieji” labai sta
tosi. ypač P. Stanelis, už ku
rio išsišokimus .jau ir patįs 
kairieji nesyki turėjo iki au
sų parausti. Račkauskui 
Stanelį labai lengva buvo 
suvynioti ir patupdyti. Tie
sa, atsirado da ir draugas 
-Tasulevičius; kuris bandė 
Račkauską "kritikuoti,” bet 
tik bėda, kad ir jo.ofensyvas 
labai nepavyko.

Tautininkų prakalbosna 
žmonių susirinko gana ma
žai, daugiausia buvo sociali
stų. Tautininkai rinko au
kas. tik niekas neaukavo.

Kovo 23 d. buvo LMPS. 
VIII Rajono surengtos, pra
kalbos. Kalbėjo Venckunas 
š Pittsburgho. Kalbėtojas, 
kaipo savamokslis ir iškal
bus žmogus, kalba neblogai. 
Antras kalbėjo d. Bekampis 
apie "social-patriotus” ir 
kitką. Žaizdamas ant publi
kos sentimento ir ūpo, Be
kampis daro įspūdi.

Tarpe prakalbų dainavo 
LSS. 1 kuopos choras. Pu
blika delnų plojimu chorą 
bent porą kartų buvo iššau
kus ant pagrindų.

Reikia pastebėti, kad šito
se prakalbose jau buvo poli
cijos uždrausta aukas rink
ti bei literatūrą platinti. 
Progresistės tečiaus mokėjo 
sau pagelbėti.

Po šių prakalbų pietinėj 
miesto dalyj susitvėrė nauja 
LMPS. kuopa iš 15 narių.

Antros prakalbos buvo 
šiaurinėj miesto dalyj. vadi
namoj Richmondu. Kalbė
jo tas pats kalbėtojas d. 
Venckunas, atvaizdindamas 
Lietuvos padėjimą ir pasa
kodamas apie bolševikų vei
kimą. Pertraukoje dekla
mavo maža mergaitė.

Po prakalbai vienas žmo
gus norėjo pastatyti kalbė
to įui klausima, tik svetainės 
užveizda neleido jokių klau
simų statyti bei į juos atsa
kinėti. Čia po prakalbų prie 
LMPS kuopos taipgi prisi
rašė kelios nauios narės.

LSS. Narys.

t

CLEVELAND. OHIO. 
’ Moksliškos” prakalbos.
Paskutiniu laiku čia daug 

'engiama prakalbų, teatro, 
balių, koncertų ir kitokių 
pasilinksminimų. Rengia ir 
toki žmonės, kurie mažai 
nusimano apie vienus ar ki
tus parengimus.

Pavyzdžiui, tūla LDD. 
oasidaro apgarsinimus, ku- 
;?U?^i<Tj®orna ’r kviečiama, 
kad. 12 d. kovo, Popovičiaus 
salėj bus didelės’ ir ’moksli- 
skos prakalbos, skiriamos 
visų lietuvių ir lietuvaičių 
clevelandiečių naudai. Kal
bės gabiausi kalbėtojai, ne- 
!’knY1.etinia5> ir svetimi; 
is Cnicagos. III., bus J. Lau
kis ir kiti. Prakalbos susi
dės iš daug chronologiškai 
sutaisytų giliausių mokslo 
sakų, būtent: anatomijos, 
biologijos fiziologijos,hygie- 
nos. bakteriologijos, chemi
jos,. fizikos ir tt. Iš profe
sorių veikalų bus aiškina- 
™a:„Dr- Palmer, Dr. Ezra. 
M Hunter, D. B. Hagar, H. 
Vv. Conn, An. Hocwenhuk. 
grekų moks. Anafogoras.

FITCHBURG, MASS. 
Draugiška vakarienė.

Kovo 23 dieną buvo I.MP- 
S. 34 ir LSS. 134 kuopų su
rengta draugiška vakarienė. 
Vadovaujant d. J. Samulė- 
nui. svetainė buvo puikiai iš
puošta ir stalai gražiai pa
dabinti. Parūpinta visokių 
valgiu ir gėrimų, ir užkvies
ta svečiai, kurių susirinko 
gana skaitlingai.

Svečiams susėdus prie 
stalo, vakaro vedėjas d. Sa- 
mulėnas pasakė susirinku
siems puikią prakalbėlę ir 
priminė sunkiai už savo bū
vi kovojančus Lawrenceo 
darbininkus. Apie Lavren- 
co streikierių padėjimą dau
giau paaiškinti d. ^amulė- 
nas pakvietė čia esanti strei- 
kieri J. Stravinską. Tam pa
pasakojus. kaip Lawrenceo 
darbininkai sunkiai kovoja, 
kad hcsigvnus nuo bado ir 
vergijos, susirinkusieji sve-

žiai streikierių pašalpai su- 
aukavo $43.35. Aukavu
siems reikia tarti nuoširdų 
ačiū.

Taipgi čia buvo išrinktas 
komitetas iš 7 ypatų, kurios 
da pereis po stubas, kad pa
rinkus daugiau aukų.

Lawrence’o Strcikieris.

GIRARDVILLE, PA. 
Vėl atsitiko nelaimė.

16 kovo Fabius Sadauskas, 
Vilniaus gub., sulenkėjęs 
lietuvis, nuėjęs pas lietuvį i 
saliuną gerai išsigėrė. Sa- 
liuninkas, išduodamas pini
gus, sumaišė Sadausko pini
gus su italijono pinigais, ku
ris taipgi girtuokliavo; iš to 
tarpe Sadausko ir italijono 
iškilo karšti ginčai. Bet ka
dangi nedėlioj saliunai užda
ryti ir pardavinėt gėrimus 
nevalia, tai saliunininkas 
ori e peštynių neprileido.

Vėlai naktį, kada Sadaus
kas grįžo namo, pasekė jį I- 
talijonas, pašovė ir išpiovė 
peiliu akį. Sadauskas tapo 
atrastas tik panedėlio ryte, 
kada žmonės pradėjo eiti Į 
iarba. Jis tuojaus buvo 
nuvežtas i Ashlando ligon- 
butį, bet jau buvo pervėiu ir 

kovo mirė.
Saliunininkas, labai geras 

katalikas, Dievą ir saliuną 
mylintis už vis geriausiai, 
italijono, su kuriuo Sadaus
kas susipyko už pinigus, ne
išduoda; mat, tas buvo ne
dėlios dieną ir- saliunininkui 
tas blogai kvepia. Sadaus
kas paliko moterį su mažu 
kūdikiu. Lietuvių Piliečių 
Draugystė turi per tai nuo
stoli, nes Sadauskas prie jos 
urigulėjo.5 Nors ir pats sa
liunininkas priguli prie tos 
Dr-stės, bet italijoną slepia, 
o Dr-stei daro nuostolius.

Prižadėjo "iŠklynvt”!
Minersvilles tikrų-tikriau- 

si kairieji pradėjo bombar
duoti menševiką Taunį. Jam 
reikės stoti prieš triubunolą 
27 balandžio. Žinios semtos 
iš Ramanausko slaptybės 
stalčiaus per "šnipuka” F. 
J. L.

Tauni apskelbia, buk jis 
varo agitaciją už menševi
kus ir už Šliupo-Žyvatkaus- 
ko-Martaus fondą. Reiškia, 
Tauni laukia toks pat liki
mas, kaip Levinską už pasi- 
drąsinimą parašyt "Kelei
vyje” apie Ramanausko 
prakalbas. Kokią bausmę 
uždės Tauniui, tas paaiškės 
27 balandžio, bet su Levins- 
ku jau užbaigta, nes pagal 
busimo teismo nuosprendį, 
lis negali būt nariu, ir jau 
dabar, da teismui nebuvus, 
kuopa nepriima mokesčių.

F. J. I^evinskas.

DALLAS, ME.
Dalias apielinkėj yra ke- 

liatas taip vadinamų kem: 
oių; jose gyvena miškų kir- 
ikai-darbininkai. Bet ir čia 

darbas sumažėjo; lietus 
sparčiai naikina sniegą, nu
kirstų medžių negalima iš
vežti. .0 kitose vietose už
baigė darbą ir darbininku* 
atleido.

Nuo Dalias stoties už tri
jų mailių yra H. W. Co. 
kempė tarp augštų kalnų; Į 
šiaurių pusę stovi labai di
delis kalnas. vadinamas 
Mountain Hill. Čia dirba 12 
rusų ir du syk tiek finų ir 
francuzų. Į dieną moka 32. 
25; dirba nuo tamsos iki 
tamsai. Kempėj lovos su
kaltos iš apvalių pagaliu- eg- 
Hų šakų priklotos, da šieno 
maišai prikimšti, na ir pata
las! Vidui oras troškus, 
kempė maža, žmonės susi- 
kimšę it silkės bačkoj. Tū
li labai nešvarus, guli apsi
vilkę, apsiavę: gyvio nesto- 
ka, kaip finai sAo: "Čia 
Dievo vabalėlių netrūksta.”

Darbininkai liuosą laika 
praleidžia kortomis lošdami 
iš pinigų, net ir pats bosas 
jiems neapsileidžia...

šia žiemą medžių sukirto 
i tris taikstančius 'kortų” 
popierai dirbti. Ivan.

%

i

Jei mylėtum ant kalnelio, 
Tai iškopkie iš slėnelio.

A. J. Jokūbaitis.
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tų j kožną grįčią, taip. ‘P;— ar tai ne ištvirkimas? t, r____ w «... ,
—Ne, tėve, tas nėra iš- Amerikoj vanduo euia į sl' - 

tvirkimas. Tu neskaitai ką. Tada, vaike, tai ir as 
laikraščių, kas dieną kalbi už bolševikus balsuočiau, 
poterius, kas nedėldienis —Tavo nosis, tėve, ir taip,
vaikščioji bažnyčion, o kiek jau raudona. .
sykių buvai pasigėręs, kiek) —Tai ką aš čia kaitas, 
sykių sėdėjai cypėj už peš- vaike, kad ji raudona, 
tynęs? Tai ve, kur ištvirki-1 ■ 
mas! Jgeri.

—Na, gerai, vaike, o ari —Ne, vaike, mano nosis

—Tai ką aš čia

—Perdaug alaus, tėve, is- 
u

v —Ne, vaike, mano nosis 
prie bolševikų išsigerti ne- raudona dėlto, kad as gene- 
bus? rolas. 'Kk tu pnsiziureK. o

—Tas prigulės nuo pačių pamatysi, kad
rolas. Tik tu prisižiurėK. o

KAIP Musę KATALIKAI PROTAUJA
i 22, Detroite buvo raščius? "Draugą," ”Darbi-
; \\c u prakaltas. Kalbėto- ninką," "Garsą" ir "žvaigž- rių, ką ir tamsiausia davat- 
jaw buvo vyčių organo re- dę,” kurią Zujus jau nenori ka visai neprasčiau atlikti 
uaKtonus Zujus ir ”dvasiš- skaityt savo sriovės laikraš- gali. Kiek vyčiai ir apskri- 
Kas \adovas" kun. F. Kemė- čiu, nes, girdi, jinai baigia tai parapijonįs pajiegia 
S1^ ........... į temti. Taigi 94% lietuvių protauti, kūn. Kemėšis f.u-
..._ UJU1 .^ėjus kalbėti, pu b- turi vos tris — aš sakysiu rėjo progą patirti čia pat;

bačkutės tuštinimo ir |x>te-

jais duvo vyčių organo re- dę,” kurią Zujus jau nenori ka visai neprasčiau atlikti

įiRa tuojaus neteko kantry- Į da keturis — savo laikraš- kuomet kalbėdamas pasakė, 
bes — laukia jo prakalbos, Į čius. kad jis daugiau gerbiąs ide-

kurių Zujus alistą-socialistą, negu lais- 
. nn. v <, paties Zu- vamanį, vėl užpakalvje pa-

t ir Pa i kišenius, tai vėl iš-! jaus užreiškiniu, turi net 2 sigirdo delnų plojimas, o
Tą pat| galim Vaike tat žodžio nėra, i syk .tiek laikraščiu, kiek tuos juokdarius kaip bema-
aI)1.e ,*an.1.^?s’ ■’ ..!: rau- ^a. aV aebylis? — žmo- "katalikai,” o socialistai,' tant paseka visa katalikiš-
visi dideli zmo .^įsvia i vjcni kitus klausinėja, kurių esą lygiai 'tiek, kiek koji publika ir ploja, trauk- 
donas nosis. ’ negalėdami suprasti šito- tautininkų, savų laikraščių dama kunigui kaukę nuo
kad nosies raui - klos plastikos reiškimą. Pu- turi vėl 2 syk tiek, kiek tau- veido. Jis dėlto paskui jau 
eina ne nuo alaus *t .11uo biika „ekantriauja, laukia tininkai. ........................................... '
augsto stono ir dide.10 n.ok , Q kalbėtojas mikt_
sk>- ' mikt ir vėl tvla-O kaip didelis tavo mo- 11 vel l>la-_

kai nori gerą parėtka Lie- kslas. tėve? ' ąnkai’hat;1 y6* teX€ iyusll
tavoj įvesti, tai jie turėtu i -Maike, tu jau perdaug Potenų mat, ga-
kožnam kaime pastatyt pradedi kištis į privataus h kribeti ka p tik tau patin- 
bravorą ir suvesti į visas mano reikalus. Man tas ne- . gi prakalbai reikia turėt 
stubas paipas, kad elius ei- patinka. Gud-bai! , r minčių ir supratimo, kaip

- — j ir kas reikia sakyti zmo- 
.....nėms, kurių tarpe gali būti

rionrr 4"/aIziu

-— , c - «—« \ *x iiatėmi- •• ju praitajuos,1 vius.
gyventojų. Jeigu didžiuma nosis raudonos. A- pa 0 lls nurdosi, pUrtosi.ranko-1 Tautininkai, 
nutars, kad gėrimai reika- jau, kad didžiumam I nns skėsčioja, tai susimau-: priskaitė tik 3‘ 
lingi, tai jų ir nebus. įmanų tun raudonas; n. -• na Jas | kišeni Ui vėl is-l jaus užreiškinu

: —Man tas nepatinka,
į vaike. Didžiuma kartais 
gali nubalsuot ir panaikint 
snapsą.

—Tai kaip tu norėtum?
—Aš, vaike, norėčiau, kad 

butų išleistas toks zokonas, 
kad gėrimų niekas negali 
panaikinti. Jeigu bolševi-

negalėdami suprasti šito- tautininkų, savų laikraščių dama kunigui kaukę nuo

—Sveikas gyvas,-
Ko taip susitraukęs? 

—Sergu, vaike. » 
—0 kas kenkia? 

perdaug pilną stiklą 
—Ne stiklas, vaike, ale 

turbut jau senatvė traukia 
prie žemės... ir gumbas ne
rimsta, ir akis jau nebepri
mato... Visos kva ra bos ap
nyko.

—Nueik pas daktarą.
—Na jau tokios kvailys

tės tai aš nedalysiu, vaike. 
—Tai ne kvailystė, tėve. 

Nueit pas gydytoją yra iš
mintingas darbas. Dakta- 

,, ras gali tau gyvastį išgelbėt.
—Jau tu, Maike, man ne

pasakok. ba aš vistiek nei-

tėve.’ mas. ar tu da pagyvensi po- f. 
rą metų, ar ne ? Anksčiaus, •: 
ar vėliaus, galas vistiek tau ■: 
ateis. Gal bijaisi pragaro ? : 
Nebijok, tėve, tokios skylės 
ant svieto nėra.

t ‘ , 

—šarap, parše! Ką tu : 
čia man kalbi apie galą? :• 
Gali būt, kad aš da ir tave 
pragyvensiu. Dievo galy-( 
bės tu negali žinot.

—Viskas gali būt, tėve,! 
apie tai aš nesiginčiju. Te-į 
čiaus tas da nereiškia, kad 
tu gyvensi su saule. Mirti 
tu turėsi, o ar tas bus anks
čiau, ar vėliau, tai visai ne
svarbu.

—Tau, vaike, nesvarbu, o 
. . man labai svarbu, bo aš no

sių. Syki tu mane taip su riu da j sena krajų parva- 
daktaru prigavai, ale dau- žiuot ir pamatvt, kaip išro- 
giau nepngausi. ‘ —

—Aš tave prigavau?
^-Jessa!
—Klysti, tėve.
—Neklystu, vaike, ba at

simenu tą kaip šiandien. Aš 
turėjau tada šaltį ir tu pa
tarei man nueiti pas dakta
rą, o aš kaip* durnas tavęs 
paklausiau ir nuėjau. Kiek 
sarmatos turėjau, kada jis 
liepė man išsirėdyt... Iščiu
pinėjo visur, išklausinėjo, 
uždraudė valgvt raugintus 
kopūstus ir užrašė liekarst- 
vų. Bet kaip tik aš tas lie- 
karstvas sujuzinau. tai be- 
mažko visai nepastipau.

—Tai tas da nereiškia, tė
ve. kad aš tave apgavau. 
Gali būt, kad tu pats buvai 
kaitas.

0 kaip aš čia traliu būt 
kaltas?

--Gali būt, kad tu negerai 
išaiškinai daktarui savo ligą.

—-Jeigu jis daktaras, tai 
jis pat-turi žinoti, kas man 
do trotalis.

—Arba gali būt, kad tu, 
tėve, negeron aptiekon nu- 
nešei receptą išpildyt.

—O kas tai yra tas recep-į krintąs, 
tas?

Gal 
pylei?

Į
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do regli lietuviškas vaiskas.
—Tokio "vaisko" tu nepa

matysi, tėve, nes pakol tu 
parvažiuosi, tai jau visa 
Lietuva bus lx>lševikų ran
kose.

—Bolševikais mane negą- 
zdink, vaike, bo aš jų nebi
jau.

—Nesididžiuok, tėve. Y- 
čas už tave truputį didesnė 
žuvis, ir tai bolševikai pa
tupdė jį belangėm

—Bet matysi, vaike, kad 
Lietuvoj bolševikų nebus.

—Kaip tu gali tai žinot, 
tėve ?

I —Aš žinau valuk to, Mai
ke. kad bolševikai nori įves
ti tokį parėtką, kur kožnas 
žmogus turėtų dirbti. Kas 
dirbs, tarų, bolševikai duos 
zupės, o kas iiaupys — tam 
špygą. Tokia tvarka butų 
labai neteisinga ir aš, vaike, 
beeinu iš kvoderio. kad lie
tuviai jai nepritars.

—O man rodos, tėve, kad 
lietuviai greičiau už kilus 
jai pritars, nes jie beveik 
visi yra darbo žmonės, todėl 

; maistas jiems gali būt užti- 
. Dykaduoniams, ži- 

. noma, tokia tvarka nepa- 
Tai yra ta popierelė, tė- tinka, tat ju niekas nepai

so. Kas nedirba, tas neturi 
į teisės reikalauti sau ir val
gyt. ' .

—Tai ar tu, Maike, bolše
vikas?

—Nežinau.
—Tegul panelė švenčiau

sia tave apsaugoja nuo to. 
Jau socialistai gana ištvir
kino tave, o kas bus, kaip tu 
prie bolševikų prisidėsi!

—Tėve, aš protestuoju 
prieš tavo kalbą! Parodyk, 
kame tu matai mano ištvir
kimą !

—Orait,vaike, prirodvt tą 
nesunku. Tu niekad nekal
bi poterių, neini bažnyčion, 
skaitai bedieviškas gazietas, 
myli sprečvtis su vyresniais

ve. ant kurios daktaras už
rašo ligoniui vaistus.

—Ar tai ią reikia da ap- 
tiekor nešti?.

—Žinoma! Ar tu nenu
nešei ?

—Nausa...
—Tai ką su ja padarei?
—Aš ją suvalgiau.
—Na, matai, tėve, koks tu 

asilas! Popieros privalgę? 
norėjai pasveikti! Gerai da. 
kad visai kojų neužvertei 
per savo žioplumą.

—Apie kojų užvertima, 
vaike, nekaltai;, ha tas pri
mena man smerti. o aš no
riu da gyventi.

—Kas gimė, tas turi mir
ti tėve! Koks tad skirtu-

(■■i ■H
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PAVASARIO DIENOSE
-------

Saulė sužibo, pilna gyvybes^ 
Dvelkia vėjalis skaniu kvapu! 
Žiūrėk į lauką — pilna grožybės; 
Girelės, krūmai dengia." lapu.

Mirga, baltuoja žalias kalnelis 
Spindulyj saulės, žvairiam sapne; 
Pakalnės krūme čiulba paukštelis. 
Aidas giesmelėms žavi mane.
Malonus aidas smeigiąs krūtinėn, 
Tartum svajonė raiškios buities. 
Tarpdina-migdo bangoj ugninėj 
Atsiminimą jaunos vilties...

Kad ant skarotų eglių šakelių 
Saulutė auksą lieja sraume, 
Drugiai, bitelės ir plaštakėlės 
Puošia kalnelį savo tvankme.
O jei ištolo žmogus ten žiuri, 
Tai lyg aguonų margi žiedai;
Stebies, "kad eglės žiedų neturi,” 
Birios, neaiškius vaizdus matai...
Gti svajonė vasaros grožė! 
Gamtos stebuklais ji pridengta.' 
Vingiuoja upės, girelė ošia, 
Tveria puikybę žemė šalta...
Į laukus žiūrint, įvainis plotai, 
Rugiai, kvietkeli^i supas, vilniuoja.
O vasarojai auga kudlotai; 
Dobilai, žirniai žydi, marguoja.
Tarp laukų, pievų kruta gyvybė: 
(iurška žiogeliai, muselės skraido. 
Kur tik pažvelgsi, visur grožybė, 
Įvairių paukščių begirdi gaidą...
Garnys ant lizdo augštai klegena. 
Špokai nerimsta, skraido, švilpuoja. 
O senam sode tėvelio mano 
Raiba gegutė garsiai kukuoja.
Pietų vėjalis lėtai šiurena, 
Jaunučių vyšnių žiedus bučiuoja, 
širdį kiekvieno žmogaus kutena. 
Gamta ga.inga meile kvėpuoja.
Nors debesėliai drumsčiasi, kįla. 
Vėjas su dulkėms šniokščia, banguoja, 
šiaušias kalnelis, paukščiai aptįla.

z šturmas užėjo, graudžia, žaibuoja. . 
Žalias dirvonas, vaiskiosios gėlės. 
Tankus kūlynai snaudžia nuliūdę.'. 
Jaunos eglaitės linko ir k Nes, 
Audrų vėrpete buvo sujudę...

Praėjus audrai vėl švies saulutė! 
Linksmybių džiaugsams pasklys laukuo- 
Gerčsis, juoksis žemė močiutė. [sc, 
( iultas paukšteliai linksmai miškuose.
O iš krutinės meilės dainelė 
Skambės ant žemės platume svicio. 
Spinduliai saulės šildys kalnelį, 
Nebus jau šturmo nei šalčio kieto!
Pilna stebuklų gamtos tvcrvboj, 
Viskas išnaujo atgijo, kruta, 
Ir skleidžia grožę, sveiką gyvybę; 
Perkeičia viską laikų berytaj!...

A. J. Jokūbaitis.
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. daug tokiu, kurie daug dau- 
/ giau už "Vyčio” redaktorių 

išmano. Taigi visai neste- 
:, bėtina. kad vyčių lyderis 

atsiradęs prieš publiką, pa- 
> sijuto tuo mokiniu, kuriam 

prisieina stovėti prieš mo-
• Rytoją, kad išdavus-lekciją, 

kurios neišmoko.
i Galų gale po visų tų ma- 
niebrų ir magiškų okus-po- 
kus, "Vyčio” redaktorius 
savo ilga ir žaguliojančia 
kalba išaiškino du — jo ma- 
nymu visus — gyvenimo ti- 

? kslus, būtent: "Dievas ir
• patriotizmas.” Išaiškino jis 

tai ve kaip: "Negali būt ge
ru Įiatriotu tas, kas netiki Į

; Dievą.” Užreiškimas visai 
: nuosakus.

Imperialistinis patriotiz- 
: mas, kurio garbintojais yra 
'■ visi konservatyvaį, taipgi ir 
: klerikalai, kaip žinoma, yra
• aršiausia žmonijos liga. Dėl

Taigi 4/2= 8, pradeda smerkti socialistus 
8 X 2 — 16. Jei "Vyčio"’ už jų griovimą ir naikini- 
redaktorius nors pradinę a- mą.1 Ir vėl toji pati katali- 
ritmetiką moka, tai lengvai kiškoii publika karštai plo- 
atras, katra sriovė apsišvie- ja. Tai aišku, kad klerika- 
time augščiausiai stovi ir lų vadovaujami katalikai 
......................... nepajiegia protauti, nepa

jiegia kritiškai pažvelgti i 
dalyką, jie tik kaip aidas pa
kartoja taip, kaip jiems kas 
šaukia. Jei kunigas pasakys 
jiems, kad pikčiausias dar
bas akyse Dievo ir bažny
čios yra šventu, tos tamsios 
minios be apsvarstymo ji 
atliks. Jei kunigas pasakys, 
kad socialistai ir laisvama
niai yra ’^allringt” — jie 
plos jam. kaip tik išgirs, 
kad užpakalyje jų kas nors 
suploja.

Taigi klerikalai nors ir 
skaitlinga, bet savu protu 

darni vos 3G, užlaiko net J 6 nesivaduojančia minia ne
daug pasigirti tegali.

Kun. Kemėšis paskelbė, 
kad jis stos su socialistais j 
debatus, bet klausimų čio
nai neatsakinės.

Gerai, laukiame jo duoto 
žiodžio ištesėjimo. Sociali
stai jau bent kelis laiškus 
jam siuntė debatų reikalu, 
bet kunigas atsakymo ne
duoda. Raudonliepsnietis.

kas daugiausiai musų visuo
menei apšvietos teikia.

Tas faktas ne vien tatai 
parodo. Jis parodo taipgi 
ir "Vyčio’’ redaktoriaus ig- 
norantiškumą. Jis ištikrų
jų nežino nei kiek katra 
musų sriovė savų laikraščių 
turi. Tik ar šiaip, ar taip, 
o visgi jis ir tuomi klerika
lus pastatė puikioj šviesoj, 
parodydamas, kaip jie ap- 
švietoje pakėlė tuos savo 
vadovaujamus 94 G žmonių, 
iri jie nei keturių Laikraš
čių nepajiegia užlaikyti, 
kuomet socialistai, sudary-

•.

Gėrėsis, juoksis žemė močiutė.

..................................................... ******
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laikraščių !
Nekalbant apie tuos jo 

išniekinimus, kokiu nesigai
lėjo tautininkams ir jų laik
raščiams. taipgi ir socialis
tams, reik paminėti šitą fa
ktą, kuris ištikrųjų geriau
siai nušviečia klerikalų švie
čiamos katalikiškos minios 
išmanymo laipsnį; Zujtii 
užreiškus, kad socialistai 
turi du syk tiek laikraščių,

# J " 1-1*1 * -J* ’į* .1.. 1 KIEK ATSIEINA PASAULIS
to patriotizmo niekšiškus je publikos sėdintis du soči-. 
atliktus darbus skaito dory- -s~-
be. Tas patriotizmas, net ir 
krikščionių. — kurių tarpe 
katalikai save skaito prakil-

APREDYT?alistai pradeda ploti, išgir-j 
dę aplodismentų katalikai,! 
davai visi, kiek tik jų salėj 
buvo, mušti bravo.

Kunigas Kemėšis, kuris 
timo meilės principų pildy- sėdėjo priešakio antroj šė
tonais — visus tuos doros dvniu eilėj, nustebęs ir su- 
principus sumina į žmogžu- simaišęs pradeda dairytis, 
dystės, plėšimo ir kitų su Jis suprato kame čia dalv- 
kare surištų niekšyščių pur- kas ir pamatė, kiek kunigė
lis. Dievuočiausias katali- lių auklėjami žmonės išma- 

dan patriotizmo ir Dievo ei- cialistai daugiausiai laikra- centai padengia visų algas: 
. nai-isAin pečkurio, knygvedžio, vač-

mano, perdėtinio, kaip ly
giai ir tų, kurių rankose iš 
odos pasidaro gatavi čeve- 
rykai. Padarymas vienos 
poros ceverykų apskritai 
užima 86 minutas laiko.

i Paduotos čia skaitlinės 
paimtos 1916 metais iš ge
riausia organizuotų dirbtu
vių, ir jos parodo, kaip len
gva gali būt patenkinti žmo
nių reikalavimai su pagal
ba mašinų. Padarymas po
ros čevervku atsieina tiktai 
36 centus, laiko reikia tiktai 

Antras išeina kalbėti kun. 86 minutų!
Kemėšis. Jėzuitas, žinoma, Daleiskime. kad čevery- 
nepalvginamai už "Vyčio” k u s mes darome dėl 

i redaktorių gudresnis. Zu- suvartojimo, o ne dėl pelno, 
jaus "žioplus išplejiėjimus" Įsivaizdinkime tokį draugi- 
kun. Kemėšis mėgina atitai- jos surėdymą,kur čevervkai

Nuo to laiko, kaip odos 
gabalas patenka į dirbtuvę, 
pakol jis išeina gatavas dėt 
ant kojų, visas darbas padė
tas ant poros ceverykų at
sieina 36 centus, šitas skai
tlines paskelbė Suvienytų 
Valstijų Darbo Departa- 

  _______ _____ ___   mentas savo Bulletine (No. 
kas. kunigams liepiant, var-no, jeigu džiaugiasi, kad so- 232). Tie trisdešimts šeši 
. * • ________ □_________?________1^2 __ Aontoi nrn n nlrroc •

ščių išleidžia.
Smerkdamas laisvamani

škus ir socialistiškus laik
raščius Zujus užreiškė, kad 
klerikalų politikai daugiau
sia pakenkia "Laisvė,” 
"Naujienos" ir "Keleivis," o 
ypač "Keleivis” yra pavo-' 

Liingiausiu, vilkdamas į aik
štę visus kunigų ir jų talki
ninkų juodus darbus. Vadi
nasi, Zujus tuomi pripažino, 
kad "Keleivis" yra naudin
giausiu musų visuomenei 
laikraščiu, už ką aš jam 
duodu kreditą.

: f niauriais žmoniškumo ir ar-, , — —
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na ir atlieka pikčiausius nai
kinimo darbus.

Šituos tai obalsius — 
"Dievas ir patriotizmas” — 
vyčių lyderis paskelbė augš- 
čiansiais vyčių tikslais. La
bai aišku, kuo yra tie musų 
vvčiai. Turbut, nieks gere
snėj šviesoj jų nepastatys, 
kaip vyčių organo redakto
rius Zujus. kuriam da galiu 
pasakyt — jis pats šito fak
to rasit da nežino — kad pa
sauli nuo patriotizmo'bando 
iau gelbėti net ir patįs bur-| 
žuaziški demokratai, steig
dami tautų lygą, o pasaulio 
proletariatas da pasekmin- 
gesnį tai epidemijai vaistą 
turi — tai Internacionalas.;

Toliaus jisai suskai-' 
to Amerikos lietuvius: arit-J:----- r-'- -y -- - - ----
metikos turbut išmokęs iš syti> aiškina, kad katalikų siuvami tik dėlto, kad ap- 
"Darbininko" da tuo laiku, sriovė daug geriau stovf, saugojus žmonių kojas. Dir- 
kada kun. Kemėšis, ka-tik iš negu pirmutinis "kalbėto- bdamas tuomet tris valan- 
Europos atvykęs, "Darbi- jas" nupasakojo; turi dau- das Į dieną darbininkas pa
rinką" redaguot pradėjo ir'"1-”’ - ----------- -
suskaitė, kad Amerikos lie
tuvių 94G — tai katalikai; 
3*; tautininkai, ir 3G — 
socialistai. Zujus tatai at
mintinai išmokęs dabar pri
skaitė Amerikos lietuvių "a- 
pie milioną.” Pasidžiaugė, 
kad tiek daug lietuvių yra 
ir paskelbia kun. Kemėšio 
statistiką apie sriovių didu-

, .Sutikime valandėlei su 
Zujaus nuomone, kad kleri
kalai vadovauja 94% Ame
rikos lietuvių. Pripažinki
me taipgi jam teisybę, kad

giau laikraščių, negu minė- darytų nemažiau kaip dvi 
ta; turi geras organizacijas l*oras ceverykų kas diena, 
ir tt T ‘ ............................................
kad tai yra ' 
sišvietęs jaunimas” ir

Pradeda girti vyčius, Daleiskime toki pat darbo 
’ „garbingas, ap- našumą. kitose industrijose, 

_____j_____ ___ ” tt. ir darbininkai, dirbdami no 
Matomai, gerai žino kun. tris valandas Į dieną, užtek- 
Skrypkos ' santikius -su vy- tinai galėtų pasigaminti sau 
čiais, baugu jų nemalonę maisto, drabužių ir namų, 
užsipelnyti, kad neišlėkus Dirbdami gi po 6 valandas 

’j bažnyčios į dieną, jie galėtų sutverti 
tai bent visus gyvenimo pat ogumus 

vienas pagirtinas musų 
vyčių atliktas darbas. Apart Darbinikai! Pasaulis pri- 
šito jų darbo, kiek senai klauso jums. Jus jį pastatėt. 
mes čia juos turime, nieks ’
nėra matęs ar girdėjęs, kad da gi jus busite savo namų 
vyčiai kokį nors geresnį šeimininkais?

visa ta sriovė turi savo laik- darbą butų atlikę, apari Scott Nearing.

sUčia galva iš 
lauk. Ištik rų jų,

ir Derteklius.

Jus sUtot ji kas diena. Ka-

i
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GEBI AUSIS DARBO ĮMONIŲ
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PRENUMERATO8 KAINA 

Amerikoje:Metame ....................  |1.7i
Pusei metų ....................... 1.00

Kanadoj ir UžrabežiaoM:
Metams ............................. SA2S
Pusei metų ...................... LSS

Su visokiai reikalais atsikroi- 
piant į Redakcijų, ražykit iitoki 
adresų:

“KELEIVIS"
255 Broadoay. So. Boatoa. Tfl~I

landų ir tai }>onai kauitalis- 
tai taip žiauriai Kovoja 
prieš jų reikalavimą. Ame-

STATEMENT OF THE OWNER- 
SHIP AND .MANAGEMENT of the 
''keleivis.** published Week!y at Bos
ton. .Mass., re<iuired bv the Act of 
A t'gust 24. IK 12.

Editor — S t. Mic’nelson, So. Boston. 
I'ubli.-her — J. G. Gegužis & Co.

OWNERS:
J. G. Gejružis and M. St. Michėlson, 

So. Boston. Mass.
Knovvn b nidhohiers. morttrajrees, 

and others security holders, ho’.dinn 
1 per cenc, or more \>f totai amont 
oi bonds, mortgages, or other secu- 
rities — None.

Bv J. G. Gegužis, Pubi 
S’A’orn to a-'d 'ubscribed before me 

this March 31. 1919.
Roman J. Vasil, 

(Sea!) (My Commission expires 1922) 
Justice of the Peace

<Seal) (Mv Commission expires 1922(

Kas mums rašoma
NASHUA, N. H. — LSS. 

192 kuopos vakaras, buvęs 
15 d. kovo, davė rengėjams 
nelno 30 dolerių. Kuopa da
bar turi 52 narių ir $90 sa
vo ižde, vadinasi, gali veikti 
ir toliaus. 13 dienai balan
džio rengia prakalbas.

LDLD. 42 kuopa išdalino 
sav onariams knygas už pe
reitus metus, sekantiems 
metams užsimokėjo 33 na
riai.

Pereita mėnesi LSS. kuo
pa čionai išplatino literatū
ros už 30 dol., da turi ios už 
60 dolerių. K. Barauskas.

NANTYGLO. PA.—Pasta
ruoju laiku darbai čionai 
anglių kasyklose sumažėjo; 
dirbama tik i>o 2 ar 3 die
nas sąvaitėj. Daugelis dar
bininku randasi gana kri
tiškam padėjime, nes visa
me anglių kasyklų rajone 
tas pats, ir kitur išvažiavus 
negausi darbo. Anglakasiu 
unija stiprėja.

M. Shurmaitis.

rikos darbininkai privalo ja 
ginti netik audėjų reikalą- p. r .
rimą, bet sykiu ir savo iš- kala "GYVENiMo VERPĖTE,” 
kovotas darbo valandas, penkių veikmių dramą. Persta- 
Audėjams streiką pralai-. tymas Įvyks 5 d. Balandžio, š.

m., 7:30 vakare, jąj num. 48 
Green St. šis veikalas yra tik
ras atspindis Amerikos lietuvių 
gyvenimo, atvaizdinantis didelį 
nuyrančių vaiku vargą deiei tėvų 
nesusipratimo ir kiek tiems vai
kams prisieina kovoti delei at
sekimo savo idealų ; žodžių sa
kant, veikalas yra labai Įdomus 
ir pamokinantis, kuriame yra 
d2Ug liūdesio ir saldaus juoko. 

Kviečiame atsilankyti kaip 
tvaterburiečius. taip ir apielin
kės lietuvius; atsilankiusieji piL 
nai užsiganėdins. Taigi nepra
leiskit šios progos.

Visus kviečia Varpiečiai.

mėjus, kapitalistai kėsinsis; 
ir kitur darbo dieną pail
gint. P- K-

DRG. GRIGAIČIO PRA
KALBA WOR C ESTERY

JE.
L. Š. F. Skyrius čia buvo 

parengęs drg. Grigaičiui 
prakalbas 19 kovo. Kalbė
tojas nupiešė kariavusių E- 
uropos šalių padėjimą, ne- 
užgaudamas nei vienos sro
vės. Po prakalbų prasidėjo 
taip vadinami klausimai. 
Buvo ir rimtų klausimų, į 
kuriuos kalbėtojas atsaki
nėjo sulyg savo nuomonės. 
Tečiaus ‘tūli musų draugai 
eilgėsi labai peiktinai. Ai
tai dėl didelio savo kairumo, 
ar dėl nesuaugimo, jie sta
čiai negali ramiai nusėdėti* 
rtrakčioja, niurna, arba 
kaip ims statyti klausimą, 
tai vietoj klausimo išeina 
termas, kad nei kalbėtojas 
negali suprasti, ko jie nori, 
nei publika. Tokiems karš
tuoliams, kurie negali save 
sukontroliuoti, geriau butų 
visai su klausimais nesikel
ti, nes tokiais pasielgimais 
jie tiktai sau gėdą daro.

Kovo 16 dieną buvo LMP- 
S. prakalbos, — kalbėjo d. 
Puišiutė. Pirmu atveju kal
bėtoja aiškino moterų/rei
kalus. antru palietė religiją. 
Dr£L Puišiutė atliko savo 
užduoti gerai. Žmonių bu
vo daug. Aukų lėšoms pa
dengti surinkta $11.50.

Worcesterio žvalgas.

KAS GIRDĖT APIE 
MAINAS.

Maineriai reikalauja 6 va
landų darbo ir kasyklų na- 

‘ c.ionalizacijos. .. .
Šiomis dienomis Indiana- 

nolyje buvo United Mine 
Workers unijos komiteto 
suvažiavimas, kuris padarė 
daug svarbių nutarimų. Vi
sų pirma komitetas nutarė 
tvirtai stovėti už palaiky
mą darbininkų pakeltų al
gų, kas paliečia apie 150,000 
kietosios anglies mainerių.

Toliau nutarta reikalauti 
įvedimo kietosios anglies 
kasyklose 6 valandų darbo, 
paėmimo visų kasyklų vi
suomenės nuosavybėn ir 
balso tų kasyklų vedime.

Šitie reikalavimai bus pa
duoti kietosios anglies mai
nerių suvažiavimui užtvir
tinti ateinantį Augusto mė
nesį.

šešių valandų reikalavi
mas pamatuojama tuo, kad 
anglies kasimo industrija 
Suvienitose Valstijose jau 
taip išsivystė, jog dirbant 
8 valandas, visiems maine- 
riams nebeužtenka darbo, 
ir bedarbiu skaičius kas me
tai vis didėja. Kad visi ga
lėtų dirbti ir turėtų iš ko 
gyventi, reikia sutrumpinti 
da^bo valandas. .

Kad kapitalistai tam'ne
sipriešintų, nutarta, idant 
mainerių suvažiavimas pa
duotų Kongresui reikalavi
mą, kad tas įstatymo keliu 
paimtų visas kasyklas i vi
suomenės rankas ir taip ją« 
sutvarkytų, kad jų vedime 
patįs darbininkai turėtų 
balsą.
Fordas statys automobilių 

fabrikus. •
Pennsylvanijos mainų a- 

pielinkėse Fordas ketina 
statyti ’ fabrikas ir dirbti 

Nors palyginus su strei-! naujus savo automobilius 
kuojančių darbininkų skai-. kurie busią parduodami po 
čiumi ta auka yra tik men- $300. Allentovvne ir Bethle- 
kas lašelis, tečiaus patįs au- heme esą jau nutarta tokie 
kau'tojai būdami sunkiose | ----------
ekonominėse sąligose. au- KANADAI KARe LėšA- 
kauja kiek išgali.

Amalgamated Unija yra 
jau iškovojusi savo na-

DE KALE, ILL. — Kovo 9 
diena čionai buvo Lietuvių 
Ukėsų Kliubo surengto^ 
prakalbos. Kalbėjo P. Du
bakas. Kalbėtojui pradėjus 
aiškinti, kaip minvkai elgė
si su žmonėmis Filipinų sa
lo^. kai-kuriems musų ku
nigijos garbintojams buvo 
perkarsta, bet jokio triukš
mo nesukėlė. Prakalbos pa
vyko.

Reikia tik pastebėti, kad 
motinos jeigu atsiveda vai
kus viešan susirinkiman, 
neliestu jiems taip sauva
liauti. Tas labai kenkia no
rintiems prakalbu klausy- 
ties. Kareivis.
DUOUEŠNE. PA. —Kovo 
16 d. čionai buvo surengtos 
klerikalu prakalbos. Kalbė
jo klerikalas Melauskas. 
Žmonių susirinko visai ne
daug. o pradėjus tam ora
toriui keikti ir meluoti apie 
Rusijos bolševikus, tie pa
lis išėjo ir kalbėtojas turėjo 
užbaigti savo negarbingą 
prakalbą. Po "prakalbai” 
vienas vaikinas norėjo ką 
tokio užklausti, bet kalbėto
jas išgirdęs apie klausima, 
nubėgo nuo pagrindų ir nei 
užklaust neleido. Rodos, 
klausimų nereikėtų bijoti.

Prakalbose buvęs.
B A LT1 MORE, MI).—Ama- 
lgamated Unijos lietuvių 
kraučiu skyrius atjauda
mas Lavvrence'o kovojan
čių darbininkų padėjimą iš 
savo iždo paaukavo $50.

VO $1,500,000,000.
Kanada jau pabaigė savo 

karės išlaidų 
riams 44 darbo valandas są- Pasirodo, kad 
gi reikalauja 48 darbo va- ($1,500,000,000.

apyskaitą, 
ii išleido

WATERBURY, CONN. I.Jg’SS®
DIDELIS TEATRAS * nu 7 metu .patyrimą šiame <Lub?,

T n. .~ " • kalbu IlteuviA!ai. lenkiškai ir angli-
Lietuviu Dramatiška Draugi- Reikalaujantį atsakančio dar-’

Jaseph Jankauskas.
62 Hudson St, Lowell. Mass.

rlu • »*>■**». .r į M »
kalbu hteuviAkai. lenkiškai ir angh- 

_ ši ai. Reikalaujanti atsakančio dar-
stato scenoje naujai išleista bininko malonei iu- kreiptis.

BĮ. Kadugucio parašyta vei-

s.

PRANEŠIMAS.
VVaterhury. Conn. 8 Bal., 

8 vai. vakare. Įvyks Sociali
stų Partijos lietuvių sky
riaus susirinkimas. Nariai 
malonėkit atsilankyti, taip
gi užkviečiami ir tie. kurie 
nori prisirašyti. Org.

Pajieškojimai

Pajieškau brolių Vinco ir Mateušo' 
Gavėnu. Suvalkų gub., .Mariampolės i 
pav.. Balsupitf kaimo. Meldžiu atsi
šaukti,- nes yra svarbus reikalas.

Mikola*- Gavėnas (16)
p O. Box 161, No. Bloomfield, Conn.

Pajieškau pusseserės Martelės Bil- 
skiutės, pirm 10 m. gyveno Givardvi- 
]le Pa-, dabar buk gyvenanti Alt- 
>nar N.Y. Suvalkų gub.. Seinų parap., 
Saudžiunų kaimo. Ji pati malonės at
sišaukti, arba kas žino meldžiu pra
nešti Uh

Juozas Bnskis
240 Railroad st.. GirardviPe, Pa.

Pajieškau kaiminkos Gedrikiutės, 
Bružiu sodos, Smilgių parapijos. Tu
riu svarbų reikalą iš Lietuvos. Kas 
apie ją žino malonėkit pranešti arba 
nati lai atsišaukia.

P. P. Gedris. (11)
1416 Bainbridge St., Philadelphia,Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Puteiko. 
iš Pabirių kaimo. Eržvilkio parapijos. 
Kauno gub. Aš esu Balkaičių kaimo. 
Raseinių pav. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žino pranešti.

Dominika.® Novardauskas. (15) 
254 Washinpton Avė., Waierbury,Ct.

1
Pajieškau ‘-Frano ir Motiejaus M ui 

Žiūkų, iš Armonaičin sodžiaus, šiau 
Iių pav.. Kauno gub., turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu jų pačių ar ka.- 
juos žino atsišaukti.

Vincas Gapšis. (14)
X Bradv St.. Pittsburgh, l‘a.

Pajieškau dėdės Julijono Valenti
no, Kauno gub., Telšių pav., šlakių 
parap.. pirm 10 metų gyveno Montel
lo, Mass. Jis pats lai atsišaukia ar
ta kas apie jį žino malonės pranešti, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

Tadeušas Valant Inas,
P. O. llox 23,

, (15)
Kempton, U. Va.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
aš paeinu is Girdžių kaimo. Lukšių 
parap.. Naumiesčio pav., Suvalkų 
Kub._ Visij mane pažįstnčių meldžiu 
atsišaukti Jei svarbaus reikalo.

Jonas Urltonaričii*.
Box 2, Cairnbrook, Pa.

I’aii'.škau pusbrolių Vincento ir 
■Juozo Žioju, iš Sėdos paran.. Kur
šėnų sodžiaus., Kauno jrub., gyveno 
Chicagoj. Jų pačių meldžiu atsišau
kti ar kas juos žino malonės praneš
ti.

Konstanta*- Buči«.
80 Hudson St., Hartford, Conn.

Pajieškau Antano Gaigalo ir J. 
Šopio. iš Kibiriu ka'mo, Saločių na 
lapijos, Panevėžio p.-.v.. Kauno irub. 
Taingi dėdės Juoz<» Raieckio. iš Pa
lakių miestelio. Meldžiu atsišaukti 
ar kas apie juos žino malonės pra
nešti.

J. Gaigalas.
7 DaltonCt., Peabody, Mass.

PaįieH-an brolio Andriaus S-:ena- 
naičio, is Uzvajačio kaimo. Jurbarko 
vaisė., Kauno gub. Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas jį žino malo
nės pranešti.

E v r Skepanaitis
Box 269, Benld, III.

Pajieškau draugo Mikolo Liubavi- 
čiaus, Vilniaus gub., Trakų pavieto. 
Meldžiu atsišaukti arba žinančių jų 
pranešti.

Feliksas Kavalevskis, (15) 
r. O. Box 161, No. Bloomfield. Conn.

Pajieškau brol'o Mikolo Adomaičio.
Vilniaus >'ubM Trakų pav., yra svar
bus reikalas. (16,

M'rrtr- Adomaičiutė-Mišk'cnė.
P. O. Box 161. North Bloomfield, Ct.

Pajieštan savo žmonos Onos Ra
dzevičienės Kriveriutės. paeinančios iš 
Virimlio. Vilkaviškio pav., Suvalkų 
<”’b. “—ve”»’si Scotlande, Amerikon 
atvykusi 1913 meta's. Ji nrasišalinr 
•š mano namų su Pranu Sakalausku 

c. r-vt-.; tan, Htga) i‘- jokios ži
nios anie ja neturiu. Meldžiu ją ži
nančių pranešti jos adresą, už ką bus 
ntlyg^ls.

J«v~’s Radzevičius. (16)
5 Park St.. Hartford, Conn.

I‘"j eš!--«" s Katarinos Matu-
-ex ičiu1 ė=-A!nb*ričic4'ės. taipgi se- 

= Onos Alitusevi’-'u’ ės-Globienės. 
iš Jezno miestelio, Tra’ ų pav.. Vii 
nip»’s gub. Jų pačių meldžiu at.si- 
šanl-ti ar kas jas žino malonės pra
nešti.

Juozas Matusevičius.
46 Highland Avė.. Malden, Mass

Pajieškau apsivetUinu! merginos 
arba našlės t>e vaikų; aš esu 29 nx--> 
tų, dirbu kasyklose ir uždirbu gerai. 
.Merginu tun būt linskruaus oudo ir 
mylinti gražų gyvenimų. Meldžiu 
atsisaukt, su pirmu laišku prisiun- 
čiant savo paveikslą.

Pel".. R.idzrvirh. (I*>)
P. O. Box S19, Park City, L’tah.

Pajieškau apsiveckmuni mo:~.<-inos 
arba našlės, kuri neturėtų daugiau 
taip vieną vaiką, nesenesnčs’ *50 me
tų. Turi būt sve:ka ir protmga ir 
mokėt skaityt ir rašyt angliškai. E- 
su 37 metų ;r turiu farmų.

Fran! Stouton.
Box 366, Plentyvvood, M<»nt. •

pkanešbiaL 
MIRĖ BERN ARDAS SINKEVIČIUS. 
Vasario m."ne;\j, š. m., mirė Bernar
das Sin'cv’čius. kuris d’rb> giriose 
-iro Tnt—natioral Timbzr Co„

Campbell Rive-, B. C.. saldomas 
larbininkas, likosi prie darbo užmuš
ta

Velionis paėjo iš Vilniaus gūbrį • 
nijos. Giminės af uraugai, norintis 
daugiau apie velioni patirti, lai krei
piasi sekančiu antrašu:

International Timl>er Cu..
Campbell River, B. C., Canada.

.MIRĖ A. GUDISH.
Eduardas Gudish, 5 metų amžiaus, 

tapo automobiliaus užmuštas 5 d. ko
vo, š. m.; išbuvo tris dienas be žado; 
po operacijos pasimirė. Tapo palai
dotas ant Kalvarijos kapinių. Tė
vai nubudime.

A W. G.

Psjieš^au pusbrolio sunaus Petro 
V-š* eyičUus. iš l.-epunų kaimo. Ka
pčiamiesčio valsčiaus, Seinų pav. 
Suvalkų gub., gyveno I.awren.'e 

svarbaus reikalo mel
siu jo naties atsišaukti ar kas ji 
žino malones pranešti.

Petras V»škevič;us.
14712 Thomas Avė., Cleveland, O

PERKU Rusiškus Rublius ir moku 
pagal augščiausį kursą. Kas norite 
oarduoti. kreipkitės pas mane laišku 
ar ypatiškai. Rašydami .įdėkite kra
sos ženklelį atsakymui.

Jonas Vairia. (15)
Box 94, Kingston. Pa.

KIEKVIENAS VYRAS,
Jei nori švelniai ir be skausmo nusi
skusti barzdą, tad nusipirk Britvą 
HANDFORGET; kaina $4.00. Gva- 
rantuoiame. jeigu neskųs, pinigus 
sugrąžinam. Agentams . geras nuo
šimtis. Reikalaudami britvos, pini
gus prisiųskite iš kalno.

M ZIZAS. (17)
138 Millbury St.. Worcester. Mass.

REIKALAVIMAI.
KRIAUČIŲ AT Y D Ai.

Parsiduoda štyminc prosinimui 
mašina, su kuria irt dieną galima 
suprašyti 60 siutu; tik 2 metų varto
ta, parsiduoda pigiai. Pasinaudokit 
proga.

P. Valiulis. (161
42Vz Haverhiil St., Lavvrencc, Mas-s.

REIKALINGA sena moteris 2 vai
kučiams pridaboti. Skiriama pragy
venimas ir butas. Gyvenimas gra
žioj vietoj ant kontrų. Dėl platesni'! 
informacijų kreipkitės šiuo adresu:

J. Šimkūnas, _ (15) 
IJox 119, Riverside, N. J.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA namas dviem gy

venimais, kartu su dviem lotais že
mės, gyvuliams tvartas ir automobi
liui daržinė. *aipgi vištininkai ir vi
sa, kas gyvenimui reikalinga. Vieta 
labai graži, parsiduoda pigia'. Gei
stina, kad pirkėjas pats apžiūrėtų.

P. Aukštakalni* (15)
7 Vermont Avė.. Montello, Mass.

Paveš'iu pusbrorio llomo Sidab-n. 
’š Rekienų sodos, Viekšnių narapiios. 
šiau'in pav.. Kauno gub. Jo paties 
meldžiu atsišaukti ar kas ji žino ma
lones pranešti.

Acgust Silver. (Ui)
Post Office, Winchester. Wis.

Pajieškau pusbrolio Petro Katau- 
skio. iš Barzdžių viensėdijos. Pavan
denės parapijos. Telšių pav., Kaupo 
gub.. pasta-uoju la>l-u trvveno C’e- 
'•elande. Jo paties meldžiu atsišau
kti ar 'as ii žino malon'”<s pranešt'.

Eva katanskaite-Rcrneekienė. (15) 
1727 Sa. Hanovcr St., Chicago. III.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Petro 
Baltrim. pusseserės (Inos Baltrčna;- 
tes-RiržienČs ir Juozo .Tannlionio, vi
si iš Miliūnų sodžiaus. Kupiškio pa
rap.. Zarasų nav.. gvvene Pittsbur- 
ghe. J'i ir k’tų savo pažįsamų mel
džiu atsišaukti.

Antanas Bahrėnas. (15)
C’anst. Div. Rase Hospital.

Camp Devens,- Mass.

Pajieškau dėdės Adomo Bubnio, iš 
krienu paran.^ Ba/iinavos kaimo. BaL 
ni»^,sk’n valsčiaus. Mariampolės pa 
rieto, Suvalkų gub. Aš paeinu iš 
A ažatkiem;o ka'mo. Prienų narapi- 
io®. Pagermoniu valsčiaus. Mariam- 
nolės pav.. Suvalkų gub.. Magdaleną 

meldžiu atsišaukti ar ka.1- 
ii žino malonės pranešti. Dėdė jai- 
senai Amerikoj gyvena.

Magdalena Tirvukė. (161 
Dox 332. ChrisYophcr, III

Pajieškau draugo, kuris moka <la- 
r'-t. ”Stelcvcš JBiasentis” arba kas tu
ri tokią knĮ’ga. kurioj jraiima butų 
netirti tokias ”Stęlcves p;asentis”( ?) 
daryti. Meldžiu at-isaukti.

B. Suslam.
Box 5G, Montello, Mass.

SIUVĖJOS. kuri 
ė'u visa darbu p: '■ Moteriškų 
ižin. Gera proga, pasiskubinki- 
Informaciju k’auskit per laišką. 

M. BULOTA.
Trenton St.. La"'rentė. Mass.

P UIEŠK \U 
no’ 

Hra!
te.

Pa-įieškau Antano Va’antuko. ka
is 7 d., kovo. š. m., išvažiavo iš Vir- 

dcn. III. Jis yra tamsiai geltofriais 
otau' ais. turi du priešakinius auksi- 
--ivs- dantis, usus skutas, 
■ncblžiu atsišaukti ir sm 
ite'sti. arba kas praneš 

jo adresą, gaus 5 dolerius

D. Pctrila.
Ecx 5?fi, Virden, III.

jo paries 
manim at- 
man tikrą 

atlygini-

P->jic.š'au apsivedimui merginos ar 
aš’ės be vaiku, tarpe 25—35 metų 

•mžiatts. Esu pabos vaikinas visokio- 
" pramonės srityse ir lankę: nramo-j 
■i »«s mokyklas. Taigi 

rėti ir draugę tik tokia, 
iar'-a ir mokslą. Su pirmu 
meldžiu prisiųsti apveiksią, 
-nes žinias suteiksiu laišku.

K. Siluhctam.
General Delivcry

Racine Junction.

Pajieškau brolio Pranciškaus Urba- 
ra'-Sčiaus ir draugo Jurgio Tverkaus 
iš Šimkaičių valsčiaus, Raseinių pav., 
Kauno gub, gyveno PhiladelphijoJ. 
Jų pačių meldžiu atsišaukti ar kas 
žino malonės pranešti.
Orį 1'rbanavičiutė-Romanienč. (II)

35 Tilman Avė., Detroit. Mieli.

Pajieškau brolio Pranciškaus An- 
•J»-i iš Sudar-i-u miestelio.
Naumiesčio pav., Suvalkų jrub., prieš 
'•> metu jrvveno I-ayctte City. Pa. 
*>'l sv»rimns reikalo meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba kas ji žino ma
lonės pranešti.
Aę*»ta Andriukaitč-Antanaitienė.( 15) 
R«x 514. Nakomis. III.

t

norėčiau tu- 
kuri mvli 

laišku 
Platė

Pajieškau draugų Juozano Kaure-
vi ’-us ir Sta^’^lovc llvivido, pirm 3 
motu gyveno Sioux Citv, lova. Ka- 
*ni" juos žino malonėkit pranešti ar
ba patįs lai atsišaukia, busiu dėkin- 
pa-

Jonas Dermeitis. (15)
*11834 So. Statė St,

Kensington. III.
uj

Pajieškau savo brolio \ in<*o Pilve
lio. apie 12 metu tam atsral jis cyveno 
Dn-Bois. Pa. Taip") ir ’ itų savo sp
orinių ir pažįstamų meldžiu atsišau
kti, nes turiu svarbu reikalą.

Antanas Pilvelis, (14)
Box 552, Sajramore, Pa.

Paji’škau brolio Kazimiero Vait- 
l s>us. Skabeikm sodos. Panilės para
pijos, ir Jono Mato. pusbernio,-iš Šlap
garių: taipgi prašau ir kitų pažįsta
mų atsišaukti.

Agnieška Vaitkaifė-KundroL (11) 
11 Orange Ct„ Rosbury, Mass.

Pajieškau švogrri,, Stanislovo Ki 
'Ulevičiaus. jš Rudaminos kaimo 
Kalvarijos pav.. Su'.-a Ik u gub. Tu 
->n svarbu reikalą ir meldėiu jo pa 
t:es atsišaukti ar kas jį žino malo 
mrs pranešti.

Petras Macejunas. (16)
30 Jcfferson St., VVorcester, Mass.

P»ii»škau pusbrolio Pranciškau.-- 
P’iuščiko. iš Kurtavėnų miestelio 
Ketino guberniios. Turiu svarbu rei 
kala ir meldžiu io paties atsilient’ 
»r kas ii žino malonės pranešti. Ji- 
gyveno Cicero. III.

P Plinščikas. (15)
255 Rn>adv.-ay, So. Boston, Mass

Pajieškau nusbrolių JuozatM>. Vin- 
■••nto ir Ambmzieians Vaičiuliu, iš 
>trri«i kaimo. Radvilišlės parapijos 
Šiaulių pavieto, Kauno f"bemijos 
nrieš < metus gyveno Millwaukee. 
AVis. Ju pač’j’ meldžiu atsišaukti 
•>r kas apie juos žino meldžiu praneš
ti-

Bonifacas Andriušaitis, (15) 
70 VVashington St..

Cambridge, Mass.

Columbia
I

LIETUVIŠKI REKORDAI.

Pajieškau švogeria Motiejaus Bu
dniko. iš Baravykų sodos. Vilkmer 
ges pav., Kauno gub. I>el svarbau- 
reikalo meldžiu etsišaukti ar kas ji 
žino malonės pranešti.

Petras Gvazdas. (15)
Pk-x 290, Cosinopolis, Wash.

Pajieškau pusbroliu Kazimiero ir 
\"rr-o Kri’ štomų. iš Vamoniti kaimo 
t’adviliškės parapijos, šiaulhi pav. 
Kauno grb. Jų pačių meldžiu atsi- 
šat>’ ti ar kas juos žino malonės pra
nešti.

Mikola*- Krikš»onas.
1439 Faulsey Way, Pittsburgh. Pa

Aš. Alena Ališauskiutė. pajieškat 
Nikodemo Razvadausto, Jis pacin« 
i< Suvalkų gub.. V’iJkarišKj i-av, 
Gižu kaiino, 2 metai atgal gyvene 
AVaterburv. Conn. Meldžiu jo patie- 
atsišaukti ar kas jį žino malonė.' 
oranešti. Turiu svarbu reikalą

Alena Ališauskas. (16)
263 Elm St.. Neivark, N. J.

FARMOS PIGIOS

APSIVEDIMAI.
Pajieškau ansivedimui merginos ar

ba našlės.. Aš esu 32 metų amžiaus 
moku gera amatą ir turiu pastove 
darbu. Norinčių būti laimingesnėm 
už kitas meldžiu atsišaukti, su pirrm- 
laišku prisiunčiant savo paveiksią 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

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

Du iš geriausių Rekordų kokius kada nors esat girdėję
10-inch 85c.

DARBINI N K V M ARSALIETĖ 
NUKELKIME KOVĄ.

E-2:>J8 {

Su dideliu jausmingumu Mikas Pc- . 
trauskas dainuoja Marsalictę lietuvi
škai. Antroje pusėje Rekordo .vra 
taipgi populiariška darbininkų daina.

OŽELIS
MES PADAINUOSIM.E-3212 5

Dvi gana senos, bet popuiiariškos 
dainos, kurios sukelia atmintį apie 
Lietuva. Įdainuotos gerai žinomo ir 
visiems mylinio mišraus choro.

£-3621 J

Čia ir kiti Rekordai; Jys nesigailesite.
r Vestuvių polka. Jaztirimbos 

orchestra.
- šicnpiulč. I’olka-Mazurka.

Armonikų duetas.
. Kur upelis teka. Polka. —

Armonikų duetas.
E-113 H (fiĮjjo^ kalnuose. Polka.

. Jazarimbos orchestra.

Pap;cšk-an apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metu amžiaus, kuri nori 
♦ urėti gera ir mokvtą vyrą ir tiki į 
ateitį. Aš esu 26 metu amžiaus 
baigos augštesnė mokykla ir lankan
tis kolegiją tolesniai. Dirbu kaip* 
antickoriaus padėjėjas. Meldžiu at
sišaukti. prisiunčiant savo paveiksią 

J. (U)
607 Main St., Ada. Ohio.

(Ohio Northem University.)

Pajtaškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo *2X iki 35 metų am
žiaus. aš esu 30 metų amžiaus naš
lys, turiu 2-jų metų vaiką, tąingi tu
riu gera pastovų darbą ir myliu gra
žu šeimvnišką gyvenimą. Meldžiu 
atsišaukti. Atsakymą ir platesnes 
žinias suteiksiu laišku.

J Ramanauskai.
854 Talbot Avė.. Bradd<v-k, Pa.

18 pt. Parmos pigios.
Maža farma. arti akro geros že- 

’mės, apie 20 vaisingų medžių, grep- 
sų. geruogių ir gėlių krūmai, 10 rui
mu stuba, 2 sinkos. miesto vanduo, 
vištinyčia ir daržinė, arti dvpo, ti- 
kietas’ į Bostoną 13c.; taipgi fabnkų 
yra ir ant vietos. Kaina 82,600.

67 akrai žemės, apie 15 dirbamos, 
kita dalis pievos, ganyklos -ir girios, 
diktas upelis teka per farmą, yra ir 
;uvų- 6-ruimu stuba, 2 geri suliniai, 
iaržinė. 2 Karvės, 2 dirbami jaučiai, 
iaug mėšlo ir malkų ant kiemo;visi 

—eri farmos įrankiai. Už viską tik 
'1,400.

A. Žvingilas.
26 Broadvay, So Boston, Mass.

P \RSIDUODA 90 akrų žemės far- 
na. 30 akrų dirbamos, didelis miš
kas. jaunas sodas, pirmos klesos tno- 
bos. 9 ruimu namas, vanduo viduje, 
>er kelia storai, poolruimis ir netoli 
fabrikai, 2 karvės, visi ūkininkui rei
kalingi padargai ir mašinos, prie pat 
gatvinio jreležkelio. Kaina $6,100. 
nokėti reikia $2,000.

30 akrų farma. 12 akrų dirbamos, 
JO obeliu. 7 ruimų nan.as ir visos kl
os triobos, arti miestelio Gardner, 

Mass. Kaina $1.200, įmokėti reikia 
ik 8600.

Jonas Burokas. (H)
12’/2 Millbury St., Worcester, Mass.

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

bamos žemės ir 2 akrai ganyklų. Trio- 
bns visos geros, gyvenamas namas iš 
I kambarių ir virtuvės, gražus sodas 
puikus vištininkas ir viskas, kas rei
kalinga ūkininko gyvenimui: parsi
duoda tik už 81,150. Platesnių žinių 
kreipkitės nas

John Savage. (14)
RR. No. 3. New Glasgoiv; Canada. 

FARMOS, FARMOS!

E-1143 (I’olka-Mazurka. Įgra.iino Beras.
(Valcas. Įgra.iino Benas.

PAPRAŠYK NACIO KATALIOGO TARPTAUTINĖS INSTRl MENTALĖS MUZIKOS.

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums 
bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. JjR duos Jums katalioga Go
lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jj.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius.

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

ži urėk kad toks Xaizbaže^lis hutą ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pajieškau apsivedimui merginos 
lietuvaitės, sukinkančios imti civiliš
ka šliuba, geistina, kad butų susipaži
nusi su anglų kalba ir ne jaunesnė 21 
metų bei ne senesnė 29. as esu 29 
metu. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslą, atsakymą duo
siu kiekvienai. Vyrų meldžiu nera- 
šinėJi

J. Jass--kas. (14)
3304 So. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės bo vaikų, nuo 1# iki 2S 
metu amžiau-, laisvų paniūra, ra
maus budo, blaivios, dailios išvaiz
dos. geistina, kad butu siuvėja ir ap
sišvietusi. mokanti anglų kalba. Mel
džiu kreiptis paduotu antrašu, pla 
tesnes žinias ir atsakymą duosiu 
kiekvienai.

J llavmond. (17)
1>» S.mth St., Il.ilitnv. N. S. Cnn.

PARSIDUODA Farma Schuylkill 
paviete. 10(> akrų žemės, arti gelcž.-, 
kelio stoties; parsiduoda labai pigiai. 
Kreipkitės platesnių žinių šiuo adre- 
-u:

A. J. Hearriag. (II)
Cressona. Pa.

PARSIDUODA Farma. 10 akrų že
mės. arti miesto ir dirbtuvių. Par- 
-iduoda tik už $1,100, $500 reikia j- 
nokėti.

J. Stočkus. (14)
Gooriman, Wis.

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ja išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk'veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu hahu. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir štampomis.J. RIMKUS.
P. O. BON 36. Ilolbrnvk. Mass.
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PROTOKOLAS Diskusijos ir tarimai.
Įnešta, kad Kneižio rapor

tą konferencija priimtų. I- 
, ma balsą Tuinyla ir Smels- 
’ torius ir nurodo, kad nesant 

kitų komisijos narių negali
ma vieno komisijos nario 
pasiteisinimą pripažinti tei
singu. Kneižis gina savo ra
portą ir reikalauja, kad bu
tų priimtas, argumentuoja, 
kad minėtas Seimo šaukimui 
būdas neleistų Seimui grei
čiau kaip už šešių mėnesiu i- 
vykti, o šaukti Seimą reikia 
tuojaus. Konferencija te
čiaus raporto nepriima ir 
visą komisijos darbą palieka 
neatliktu.
_ Pirmininkas A. Ivaškevi
čius paduoda konferencijos 
svarstymui klausimus: Ar 
reikalinga dabar šelpti Lie
tuvą ir kokiais budais reik 
šelpti.

Kalba Smelstorius, trum
pai nurodydamas, kad esan
čios ekonominės sąlygos ne
greit da persimainys, kad 
šelpimas Lietuvos ilgai da 
gali but reikalingas, o esan
čiais fondais visuomenė jau 
neužsitiki, dėlto, kad šelpi
mo darbą pastačius tvirtes
niais pamatais ir aukų rin
kimas butų pasekmių gesnis, 
reikalinga likviduoti esan
čius fondus ir Įsteigti vieną 
bendra tam reikalui fondą 
ir kad tam yra reikalingas 
Visuotinas Seimas.

Tą pačią nuomonę išreiš
kė ir kiti, agituoja už vieni
jimąsi ir vienijimą fondų. 

. Prieš fondų likvidavimą bei 
vienijimą jų kalba F. Rama
nauskas ir A. Kneižis. Šis 
pastarasis nurodo, kad šelp
ti galima per Raudonąjį 
Kryžių ir kad Seimas nerei
kalingas, nes fondų nesuvie- 
nvs. Katalikų fondas pasi- 
tikėtinas, aukų daugiausiai 
surinkęs ir niekad nesutiks 
dėtis su kitais fondais, 
norima veikt išvien, tai 
tautininkai ir socialistai 
kauja i Tautos Fondą.

Už fondų likvidavimą

Bostono ir apielinkės lietu
vių konferencijos, Įvykusios 
23 d. kovo, 1919, Lietuvių 

svetainėj, So. Bostone.

Konferenciją atidarė per
eitos, buvusios čia pat tuo 
pačiu tikslu 9 d. vasario kon
ferencijos pirmininkas p. A. 
Jvaškevičius, paaiškindamas 
kofnerencijos tiksią, būtent, 
kad esant daug svarbių rei
kalų, kurių bene svarbiau
siu yra reikalas tikslingiau 
ir atąakančiau suorganizuo
ti Lietuvos šelpimo darbą. 
To darbo išpildymui reika
lingas yra Amerikos Lietu
vių Visuotinas Seimas, kuris 
tegali Įsteigti bendrą Ame
rikos lietuvių fondą, kuris 
rūpintųsi šelpimo reikalais.

Po to buvo Įnešta ir pa
remta išrinkti šiai konfe
rencijai prezidiumą. Nomi
nuota i pirmininkus: A..Iva
škevičius, P. Petrauskas ir 
kun. S. A. Geniotis. Išrink
ta A. Ivaškevičius 26 balsais. 
Kun. Geniotis gavo 19, o Pe
trauskas 10 balsų. Pirmi
ninko padėjėju nominuota: 
P. Valukonis, P. Petraus
kas ir A. Kamišius. Išrink
ta P. Valukonis 20 balsų, 
prieš Petrausko 15 ir Kami- 
šiaus 4 balsus.

Į Sekretorius nominuota: 
kun. Geniotis (41 balsais), 
P. Misevičienė (22 balsais) 
ir S. Norkūnas (5 balsais). 
Geniotis ir Misevičienė liko- ) 
si sekretoriais.

Naujam prezidiumui užė
mus vietą, sekretorius kun. 
Geniotis perskaitė pereitos 
konferencijos protokolą. 
Protokolas priimtas 30 bal
sais prieš 2.

i
i

1
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Boston Post,” išbiauroda-dirbtuvėse ant Clyde darbus 
mas vietos lietuvius viso-j nuolatos mažinti, o didini1 
kiais pažeminančiais var
dais. Jis išvadino juos anar
chistais, bolševikais ir kito
kiais, kokiais tik jis sugebė
jo išvadinti. Pripliauškė, 
kad lietuviai turėjo slaptą 
susirinkimą ir nutarė išdi- 
namituoti bažnyčia, kad jie 
rengia čia šv. Baltramie
jaus naktį, žodžiu, pripliau
škė visokių nesąmonių, ko 
ištiesų visai nebuvo.

Visi vietos lietuviai tuo 
šmeižtu jaučiasi užgautais. 
Buvo sušauktas visų vietos 
lietuvių draugijų mass-mii 
tingas, kad užprotestavus į 
prieš kun. melus. Bet ir lie-' 
tuviu tarne atsirado tokių, 
kurie stojo prieš protestą, 
girdi, ''mes turime apsižiū
rėti, kad neįpuoius - nelai
mėn.” Tečiaus didelė di
džiuma nutarė tai paaiškint 
pe rangių spaudą ir apvalyt 
lietuvių vardą nuo tokių pa
kvaišėlių reporterių šmeiž
tų.- Tam'tikslui tuojaus su- 
aukavo $20.00.

juos Vancouvero dirbtuvė
se, nes Anglijos darbininkai 
gerai susiorganizavę ir sta
to didelius reikalavimus.

Veikiančių komisijų rapor
tai

Pereitos konferencijos iš
rinkta atsišaukimo pagami
nimui komisija pakviesta iš
duoti savo veikimo raportą. 
Jš tos komisijos atvyko tik 
Kneižis, kuris pranešė, jog 
komisija atsišaukimą paga
mino, bet nepaskelbė jo laik
raščiuose todėl, kad jis 
(Kneižis) nesutiko su tame 
atsišaukime nurodytais Sei
mo šaukimui budais ir rei
kalavęs, kad jam butų leis
ta po atsišaukimu padėti sa
vo prierašą, kame jo 'buvo 
norima'pasakyti, jog toks 
Visuotino Seimo šaukimo 
būdas, kaip atsišaukime nu
rodoma, yra netikęs, nes pa
tariama, kad kitos kolonijos 
šauktu pas save konferenci
jas, išrinktų komisijas, tos 
komisijos susitarusios šauk
tų bendra kolonijų atstovų 
konferenciją, o toji bendra 
konferencija paskirtų Sei
mui dieną ir Seimą sušauk
tų. Kneižio norėta, kad Bo
stonas tiesiog pats šauktu 
„visuotiną” Seimą ir kad ki
tos kolonijos tik savo atsto
vais Į tąjį Seimą išrinktų. 
Kadangi kitu du nariu su jo 
(Kneižio) noru nesutiko,- tai 
jis atsisakęs po atsišaukimu 
pasirašyti.

(Kneižis meluoja. Komi
sijos susirinkime jis nieko 
panašaus nesakė, visą laiką 
tylėjo. Tiktai išsiskirstant 
jisai pranešė, kad pasirašy
damas po atsišaukimu jis 
norėsiąs padėti prierašą, 
kad visuotinam seimui jis 
esąs priešingas, nes jam 
priešinga ir „vyriausia” jų 
taryba. Bet kiti komisijos 
nariai Kneižiukui paaiški
no, kad jeigu jisai be tos 
"vyriausios tarybos” leidi
mo bijosi po atsišaukimu 
pasirašyti, tai jam visai ne
reikėjo komisijon apsiimti, 
o jeigu pirma apie tai nepa
galvojo, tai dabar tegul re
zignuoja. Kneižiukas prisi
pažino padaręs klaidą ir iš 
komisijos rezignavo. Dabar 
gi nuėjęs konferencijon ji
sai pasakoja visai ką kitą. 
Redakcija.) -i

Jei 
lai 

au-

WATERBURY, CONN. 
Iš socialistų veikimo.

Kovo 25 d. čia susitvėrė 
Socialistų Partijos lietuvių 
skyrius ir jau prisidėjo ge
rokas skaičius narių.

Kovo 24 d. vienas vieti
nių anglų laikraštis paskel
bė žinią kad lietuviai bolše
vikai meta lauk iš socialistu 
kuopos ne-bolševikus. .Pa
matę tokią mažos verėts ži
nutę kai-kurie kuopos na
riai sušaukė extra susirin
kimą, kad tą žinią atšaukti 
iy padarė paaiškinimą kad 
jie ne-bolševikai ir kad jie 
taria bolševikams. Ir kaiu 
nemetą tolaus, kurie nepri- 
uavardint tokius žmones, 
kurie ardo visą rimtą judė
jimą, kelia erezijas susirin
kimuose savo pačių kuopoje 
ir pažangiųjų darbininkų 
organizacijose, o pamatę 
mažos vertės žinute apie

c*

BALTOM VERGIJA
arba

tokis motery pavergimas, 
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.

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

KNYGOS KAINA 50c. 
reikalaukite pas:

A. L. MARGERIS,
2023 St. Pa ui Avė..

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

(?)

am nuodinti •
IPe^*cinonūs ir visokio nus pigulkomis. jeigu 

kia savo nusavus vaisine tei
ciam žmogui? J*rgan-|

, Esmi įsitikinęs, kad nėra pasek-i 
mmgesnio vaisto už šv. Bernardoj-1 

n«s JOS isįrydč mane, kada jo-; kiti V&lStui ir tfv’dvt'iifti naarvolA ’ .o negelbėti. Tąi fa^tŽ e“ I
tėjau per daugelį metų dėl skilvio "r i 
1ligos. Turėdavau vidurių už- l 
sietejimą, nevirškinimą ir kitokiu ne i -'erOu^ tG?,Utinai šiokie ’mistei k 

suS«lino mano skilvi ! 
„ad negalėdavau atsisėsti. Palikau 
nervingas ir negalėdavau m^L 
Ant galo vienas garsus gydytojas ra- 
'ane n?®n’.kad as turiu eiti ant^opera- 

I vijos,, k-taip nepasveiksiu . B?t „ian(, 
' uinjel as aP*e švento Ber
nardo sakne.es ir pamėginau. Į trum
pų laiką as pasijutau sveikesniu ir da- 

I >ar esmi pilnai sveikas.
į C3*"1, j**rj j'4s kenčiate delei pa
našių skilvių silpnumų, inkstų ligos,' 
■Aepenų negerovės, užkietėjimo, nevir- 
ssinimo, subnuškimo, negero skonio, 
lennges, išpūtimų, sunkaus kvėpavi- 
r.o. s ogų, kraujo nevalumo, nervin- 

■'umo ir aoelno nusilpnėjimo ir suiri
mo. vyras ar moteris, vartokite šv. 
Bernardo saKne.es. Tas vaisias netik 
jus užganėdins, bet padarvs jus dū- 
Kingais jam.

Prisiųsk tuojaus $1.15 už viena na-
1 Keh arba So.Oo už 6 pakelius adre- 
suodamas: SAINT BERNARD GAR- 
DENS. C-18, Orleans, La., o
•rausite su visais patarimais, kaip vai
stus ratkia vartoti. Tik nereikia mai- 
,'Y*! . Bofnardo šakneles su kito-
Ki.Js vaistais, nes kiti negp.li page
rinti šitų, priešingai, tik sugadina, 
lei nebūtum patciiKintas, pinigai bus 
sugražinti. Rašyk šiandie.

I

Į

ir bolševikus, dreba ir da ban- 
steigimą vieno bendro fondo dc meluoti.
trumpai ir argumentališkai Kovo 28 d. buvo Water-trumpai ir argumentališkai Kovo 28 d. buvo Water- 
kalba J. Acus, Tuinyla, Kuz-Į būrio Lietuvių Progresyvių 
mauskas, Norkūnas ir kiti. į Dr-jų sąryšio susirinkimas.

Ivaškevičius paduoda nau-Į Nekurie LSS. 34 kp. ”kai- 
ją pieną, kad senųjų fondų J rieji” prisiuntė su savo de- 
neliečiant Įsteigti bendrą į legaciia laišką, kuriame bu- 
Tondą, kuris „kaip atžala.vo reikalaujama, kad jiems 
augdamas praaugtą senuo- pavestų vaduovautĮ. Prog. 
sius."

Kalba C. Yurgeliunas
K. :
fondų ir Seimą.

Dr-ių sąryši. Sąryšio susi- 
ir rinkimas laišką atmetė ir 

Norkus už suvienijimą delegatai turėjo apleist su- 
___   1. Įnešimas,i sirinkimą. Be to sąryšio 

kad suvienyt fondus ir veik- susirinkimas padarė sekan
ti visiems išvien, liekasi už- čius nutarimus: 1) Užpro- 
girtas 43 balsais. Kiti susi- testuoti prieš tuos žmones, 
laiko nuo balsavimo. p

Įnešimas, kad Seimas bu- L. Fondą: 
tu šaukiamas, E J—1 *
tas 34 balsais prieš 3. . i “

Šioj konferencijoj išrink- 1 d. 
tas prezidiumas I” ’ 
botas susinešti su Am. Liet. į 
?sietuvos šelpimu užsiiman-l 
čiu organizacijų centralinė- 
mis valdybomis ir pakviesti 
jas šaukti Visuotiną Ameri
kos Lietuvių Seimą Lietu
von šelpimo reikalui.

Konferenciją uždarė pir
mininkas A. Ivaškevičius. į

Kun. S. A. Gcniotis, Sekr.įmetu kalėjiman Joną Pago- 
j jj, pasivadinusi John Prag- 
tys.

Kaip ”Keleivy.ie” savo lai
ku buvo rašyta. Jonas Pago- 
jis nušovė Joną Milvidą. 
Lapkričio 24 dieną, 1918 m., 
Knvn M. Pazgevičiutės ves
tuves. Pagojis nekvietė 
atėjo i vestuves ir tuoj pra
dėjo jieškoti priekabių. Iš
mestas lauk už durų, jis iš
sitraukęs revolverį šovė Į 
duris. KuliDka perėjus kiau
rai pataikė jaunavedės dė-

kurie nešvariai apšmeižė L.
' : 2) nutarė prisi- 

liekasi užgir- dėti prie Socialistų Partijos 
; šaukiamo seimo, kuris Įvvks 
■ . gegužės' mėn. Pra-

likosi įga-jkalbų rengimo komisija ra
portavo, kad prakalbos bus 
4 d. gegužės.

Vargšas.

LIETUVIS GAVO 15 ME-
• TŲ KALĖJIMO.

St. Louise, Mo. — Kovo 
28 d. krimina’is teismas at
rado kaltu ir nuteisė 15-kai

j

STOUGHTON, MASS.
Tūlas laikas tam atgal L- 

SS. 86 kuopos knygius A. R., 
platindamas tarpe darbinin
kų literatūrą, nusinešė Į 
Stoughton Rubber Co. dirb
tuvę "Kardo” ir pardavė ke
liatą egzempliorių. Pirkė
jai parodė airiams kai-ku- 
riuos „Karde” tilpusius pa
veikslus. Tarp kitų paveik
slų ten buvo karikatūra dva- _ ,
sišku tėvelių, dideliais pil- uę Joną Milvidą, 67 metų

■ • ‘ amžiaus seni, mirtinai jį su-
žeisdama. Pagojis buvo a- 
reštuotas ir dabar likosi nu
teistas 15-kai metų kalėji
man. 

vais.
Fanatikai tiesiog pasiuto. 

Vienas airis su tuo „Kardji” 
tuojaus nubėgo dirbtuvės o- 
fisan, tų patį vakarą nubė
go ir pas savo kunigą. Ku
nigas, kaip paprastai, bai
siausiai prakeikė ir laikraštį 
ir visus žmones, kurie ji 
skaito. Laikraščių reporte-^ 
ris, pasigavęs tą žinią, apra
šė vietos laikraščiuose ir

Draugijų Reikalai.
LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 

VALDYBA.
Pittsburgh, Pa.

Pirm. Juozas Maskeliūnas, — 
2025 Colvall Street.

Pirm, pageib. J. Pociūnas.
2220 fustin St., 

Prot. Sekr. P. J. Sleakas.
2128 Carev Avė.. S.S. 

Fin. Sekr. Pranas Urlakis,
2034 Salisbury St. S.S. 

149 Moultrie St-eet.
Kasierius Karalius Varašius, 

AU Nation Den. Bank S. S.
Direktoriai:
J. Blažaitis, A. Žvirblis. P. Slan- 

Jiauskas, Aleg Vestartas.
Kasos globėjai: 
Alex Vainoris, Iz. KvederLs. 
Maršalka — Vincas Gutauskas.

* *
WAUKEGAN, ILL 

UETLVIV LAISVĖS MYLĖTOJI 
DR ALGI JOS VALDYBA.

Pirm. Kazimieras Vaitekuras.
S22 8-th 

Vicc-Pirm. Juozapas Radavičia.
132t Victoria 

Prot. Sekr. Juozapas Buksas.
1111 S-th 

Finan. Sekr. Stasys Ribelis.

Kasierius Antanas Kripa:

Kasos globėjai: Raimondas Rulevi- 
•ia, h izim. šoblickas.
:as Gahris
Maršalkos: Andrius Dclkus n Jonas 
Jokūbaitis.A

" GRAND RAPIDS. MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
i’imsėdis B. Adomavičius,

1213 Elizabech avė., N. YV.
Pirm, pagelb., J. P. Arminas,

450 V. L?onard str. 
.’rot. sekretorius, J. Arminas,

105C Quarry avė., N. W. 
iždo sekretorius, K. Rasikas,

\V. Leonard str. 
Iždininkas, V. K. Liumas,

1030 Muskegcn’ave.. N. W. 
Teismo rašt. ir organo prižiūrėtojas 

—A. B. Teiyčenas.
1066 Elizabeth avė., N. W.

Su Draugijos reikalais malonėkite 
kreiptis virs nurodytu adresu,

JR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA STEGEk. 1LL.

dirmininkas jonas Dambraussas Pa- 
^elbminkas Am. Salasevuius, Prou 
Kaštinmkas Ant. Urbonas, lįnansu 
Rašt. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin- 
:as Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
>ono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius,
®°x 4'S-________STEGER, ILL.

ST CHARLES, ILLINOIS 
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS 

Valdybos antrašai:
A. Montvilas, pirmininkas
. TT L Š, St. Charles, III.
A. Urpolis — pageltininkas 
„ _ 58 ~ 2-nd str, St Charies. 111 
K. Tamašmnas, Protokolu Rast

73 W. Illinois str., St Charite III Turto Raštininkas, F. Siku^’
M. Luk“ K^ri£_Sl m

560 4-th str., St Charles, IU

LIET. DARB. BK. pąj DR-STĖ 
Courtney.

VsMyhoe adresai:
Miku Nakutis, —pirm, 
n t .v Courtney,D* Lekavičius,—pirm, pagelb 
t ,___ BOX 138, CoCtn ’
Ant. Breeenskis—Fin. rašt '7’

64, CourtnevVI. Gamulis Prot rašt, y’

v • 2*- Courtney
8>’vena TiajoneKne pnsiųst visas 

kad nenustoti tiesų

Ant a t 
akmens

Gelikdio laikro- 
, dia šriubeiiu už

sukamas, vyriž- 
įiTi ko didumo, ant 

20 metų auksuo
tas su išrašytais 
d u bei tavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

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

KCELSIOR WATCH CO.
MM Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

!

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75.

ANGLIJOS LAIVŲ STA
TYTOJAI KELIASI KA- 

NADON.
Jš Londono pranešama, 

kad Anglijos laivų statymo 
kompanijos nutarė savo

NAUJIENA

1 lt

*'■" j

NESIŲSK MUMS NEI CENTO
KRUTOMIEJI PA VEIKSLAI—PASILINKSMINIMAS.

Su šiuomi aparatu jus galite rodyti kaitomuosius paveikslus savo -na- 
. muose. Nereikalingas mokslumas, nes ir vaikai gali aparatu valdyti 

Nereikalinga turėti elektrišką šviesa, nes prie aparato pritaisyta lempa 
duoda atsakančią šviesą taip, kaip ir elektra. Nereikia daug vietos, ne: 
mašina galimą pastatyti kur nori. Gali nustatyti taip, kad paversta 
butu dideli ar mažesni.

Mes parduodame dviejų didumų aparatus. Didesnis iėšuoja $6.75, < 
mažesnis — $4.50. Su kiekviena mašina duodame spausdintus nurody 
mus. kaip vartoti, ir 10 filmu su 50 paveikslų koznoj — 500 paveiksi! 
sykiu. Paveikslai, kuriuos mes duodame, yra tokie pat, kaip kad tie 
kuriuos rodoma teatruose. Tie patįs aktoriai, kuriuos jus matėte, be visi 
to mes užtikriname, kad musų apara- 

į tas rodo tikrus k rūtom uosius paveik- i 
j sll’S. ;
į Reikalaujant daugiau filmu, krein- • 
•kitės prie musų, nes mes turime virš 

i 15.000 skirtingų rūšių. Didesniam a- 
paratui filmos Iėšuoja 25c., mažes
niam — 10c.

Užsisakant nereikia siųsti pinigai, 
vien tik iškirpkite čia tilpstantj ku
poną, pąžymėjant didelio ar mažo a- 
parato reikalaujat, užmokėsite at
siėmę mašina ir filmas. Atminkite, 
kad mes 10 filmų duodame dykai, — 
jei norite jų daugiau, pažymėkite ant 
kupono ir mes prisiusime. Tik per 

I tris mėnesius mes pardavinėsime to
ji kia žema kaina, taigi pasinaudokite 
j proga.

ROYAL SALES CO-. Dept. 15, 
Į 1015 W. HURON ST..CHICAGO. ILL

I 
?

COUPON. !
ROYAI SALES CO., Dept 115,! 

1013 IV. Huron St„ Chicago. III.
Gentleir.en:— I

Pleuse send me vour moving 
pieture machine with all neces- 
sary implenients and ten films 
with 500 pietures in the price of 
S....

(If 
write 
Haw many films 
What price —. 
NAME ................
ADDRESS ..........
ČITA'...................

.... 4
you desire inore films 

beloxv.)

STATĖ ..

Išgelbės Tik Farmos

i

I

St.

622 Cunnir.gs Are.
is,

’4 ?«Iarion St.

knygiai: Vin- 
ir Kaz. A^ibrazuuas.

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

FISHLE1GH & CO., Dept. 924, 
. CHICAGO, ILL.

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

★

¥

NUO bedarbės, brandaus pragyvenimo, nuo nesveiko dusnaus oro ir 
visokiu pavojingų sužeidimų dirbtuvėse užtikrina Jums ateitį ir iaimingų 
gyvenimą tik farmos. -

Skubinkitės pirkti farmas, nes bus didžiausias žemių reikalavimas, 
kokio dar niekad Amerikoj nebuvo. Kaip tik tapo laikai, kad visa geres
nė žemė bus tuojaus išparduota. Dabar pasidarė uikis trukumas pro
duktu, kad jau kainos yra mokamos dvigubos ir net trigubos už visokius 
produktus. •

Lietuviai, važiuokite į Lietuvišką Kolonija, išsirinkite sau geras fer
mas, pakol dar galite gauti pigiai. Pirkite tiesiog nuo žemės savininką 
iš Lietuvių Bendrovės (.Korporacijos) Liberty Land and ’lnvestment Co. 
Prie minėtos bendrovės priguli apie tūkstantis lietuvių. Bendrovės už
duotis yra pagelbėti lietuviams įgyti geras farmas. pigiai, su mažu įmo
kėsimu, ir duoti visas pagalbas pradedant gyvent ant farmų. Bendrovės 
žemė yra labai panaši į Lietuvos žemę, ant kurios auga visoki produk
tai, kaip tai: bulvės, žirniai, kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, dobilai ir vi
sokios daržovės. žemė yra labai gera ir lengvai dirbama, taipgi 
randasi prie visokių parankamų farmeriams. Prie gerų kelių (vieš
kelių) geležinkelių, arti mokyklų, krautuvių, prie gražių ežerų, prie pat 
uuiSteliu, kuriame jau keli lietuviai biznieriai atidarė biznius, o atei
nanti pavasarį atsidarys daugiau biznių, ir bus visas miestelis lietuvių 
x aidžioje, kur galėsite gyventi kaip Lietuvoje, visur lietuviškai* susikal
bėsite. Iš lietuvių korporacijos pereitą metą .iau daug lietuvių pirko 
sau farmas, o ateinančią vasarą .tūkstančiai žada važiuoti pirkti sau 
farmas ir namus miestelyje ir apsigyventi tarps savųjų.

Klauskite pilnesnių paaiškinimų, prisiųsdami savo vardą ir adresą, o 
mes prisiusime jums knygelę su aprašymais ir paveikslais apie lietu
višką koloniją. Adresuokite tiesiai į bendrovės ofisą:

LIBERTY LAND and INVESTMENT CO.,7 X
3301 South Halsted Street, Chicago, III.

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE „KELEIVĮ?

* * * * * * * * * * ¥-*★¥"¥ ¥ * ¥

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Gaivą, Raudoną Kraują, Stiprus NjAlatinlus Nervus ir Tvirtą 
Vyriškumą ir

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholi jos, 
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudvmo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketeiimo 
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burboje, 
apdankto liežuvio, sunkaus gaivos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

¥

Draugystes SžMynas” mėnesiniai 
S, ± Hrm.’TSKr

FveuMneje, po num iion c •yę. Terre Haute, Ind. Norjnt Ji is£ 
ti j draugystę meldžiam: ats£nlwtfi 
jusinnkimą. Mėnesinė mokestk Pašalpos ligoje - $1.00 į ££ 60c’

F. < rbaaas,

¥

*1
*

★

¥

★
Moteriškumą.
givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems šamanams kūno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šiitą sriovę tiršto rau^uono 
kraujo j visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibamą akims.

•••v

¥

¥

*

★

Musu Absoliutiška Gvarantija.
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga* 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios- 
dešimtys (90) pilių; vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.0») 
doleris,' arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dieną nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasėkmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

• -s. '

Skaitykite ką «e taones saka apie Nuga-Tone.
NATIONAL LABORATORY. Chicago. III. Elvood City. Pa.
Gerbiamieji:—

Gavau įusn laiika Ir Nuga-Tone pilnites Ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintas jūsų 
vafstaisi. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutes Nufa-Tone piliutiu. Aš daviau ki.vleta piliutiu sava 
preteliu dėl pabandyma ir jam labai patilta. Ai steliuju viešą honkut* dėl po. Pri.iuniiu (2. 

U—s—. CASTAR 3ERSEK. Bo. SU.

NATIONAL LABORATORY, Chieaco. Dl* Sbenandoah, P*.
Godotini Tamistai r—

Ai csq labai uieanedintas nuo jūsų Nuga-Tone. Esu labai sveikos po jųjų vartojimo. 
JOE DOMBROVrSKI. 333 W. St.

Nuga-Tone yra sudėti j StdtaMte TtltteS ant tuo kuponu.
parankioje bonkuteje. Jie j NAT1ONAL LABORATORY, 123 W. Medison St., Chicago, III.
yr3. A>1 ! Gerbiamieji: Prisiunčiu $........... ir meldžiu prisiųsti man,...........
pnunno skon>, ram« dėl . Nuga-Tone.
vartojimo; neatitrauks j
nuo darbo ar linksmumo. : Vardas ir pavartė.....................

22 ...
visiems sava prctelems. : Miestas...

: •

¥

♦

¥
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¥

♦

¥

¥

¥
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sakne.es
saKne.es


True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass.. on Apri; 
2, 1919, as e<'r>uire<l by the Act cf 
October 6, 1917.

7

dabar pralime parduot

Laiškai is Li Javos 369. Pakarkliui J. nuo 
tnėos Gudeliauskienės.

I

/

. žemiaus paduoti laiškai atėjc 
tiems amerikiečiams, kurie jieš 
kojo savo giminių Lietuvoje. 
Reikalaudami tų laiškų, Įdėkite 
už 3 c. štampą ir adresuokite 
taip: Adv. F. J. Bagočius, 253 
Broadwav, So. Boston, Mass.

nuo

Masiutei Petronėlei nuo 
(iš Tarpiškių) šeimynos. 
Matulevičiui Mateušui

nuo
Gną

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo
An-

Justinui 
ir Anna

Franu:

370. P&kušiutei Kostaneijai
tuo Kotrinos Pakušaitės.

37i. Palaimai Jurgiui iiuc
Uršulė? Palaima.

372. Palaičiui Antanui apie

Solo idant kareivis galėtu rautiI RevoikBCiJ* Pamokslas
bonusa ” ‘ S ! Minėt** pavėnes parodo , kaipDonusą. nuginkluoja carą ir kajp jis tun pa-

Tas pats oncieras tainri sitraukt nuo gto, kevohucijonie- 
paliudys teisingumą uada-1s 
rytos certifikato kopijos ir! veikslas spalvuotas ir gerai atrodo, 
kareivis turi žiūrėti, kad jis' ^’^ŽiktL^Gahte |
gautų atgal savo origir.ališ. į^pi«* k laisko
ką paliuosavimo certifikatą. užrašyk
(original disdiarge certifi-' _ . o .
cate), o visi kiti popierai — 
kopija ir laiškas bus to re-i 
krutavimo oficierio pasiųsti 
Zonos Finansų Oficieriui, 
Lemon Building, Vashing- 
ton, D. C.

Kaip iš to galima supras
ti, tai šiuo laiku bonusą 860. 
gali gauti tik tie kareiviai/ 
kurie buvo tarnystėj nuo 
balandžio 6 d., 1917 metų.

255 Broadway, So. Boston

nuc 
Pa-

nuo
Dominika

SUMAŽINK IŠLAIDAS 
PIRKDAMAS ČEVERY 

> KUSSU NEOLIN 
PADAIS

nuo

Onai

Kotriną Palaitis.
373. Palšiui Jonui nuo Josefi- 

nos Palšis.
374. Palubinskui Motiejui K. 

nuo Kazimiero Palubinsko.
375. Paneviežitei Onai 

Mikolo Kairio ir Kazimiero 
neviežic.

376. Paniškiui Antanui 
Evos Margevičius,
Paniskio ir Evos Blažaitis.

377. Parčauskui Petrui
Kazimieros Parčauskas.

378. Parnarauskaitei 
nuo Petro pamarausko.

379. Parnarauskui Izidoriui 
nuo Marijos Pamarauskienės.

380. Pašakarniui Juozui nuo 
Marijos Pasakantis.

381. Pašakarniui Kazimierui 
r.uo Jurgio Pašakarnio ir Petro
nėlės Pasakantis.

382. Paškevič Emilijai
Jono ir Evos Paškevičių.

383. Pačiuliui Juozui nuo 
tano ir Onos Balandžių.

384. Panitzui nuo Mulie 
riitz iš Kolno.

385. Pardai Rozalijai nuo Juo
zo ir Marijos Parda iš Kruša.

386. Paterevičiui Romanui 
nuo Jokūbo Krysiak iš Duav.

nuo

An-

Pa-

KELEIVIO” SKAITYTO
JŲ ŽINIAI.

Sulyg naujų paėtOR taisyklių mes 
.turime mokėti paėtai cž vtsekias pa
skelbimus daug brangiau negu už- 
skaitymą ir žini&K. todėl nors ir 
"Keleivio” skaitytojams apgarsini
mus talpyt dykai negalime. Už viso
kius pagarsinimus mes skaitome po 
2c. už žodį pirmą syki. Jeigu tą patį 
apgarsinimą nori patalpini kelis sy- 
Idua, tad už sekančius sykius skaito
me žodi po l'/įc.

Todėl, kurie siunčiate kokį nors ap
garsinimą. į laikraštį jeigu norite, 
kad apgarsinimas greitai tilptų laik
raštyje. kartu su apgarsinimu pri- 
siųKkiie ir mokestį, tad apgarsinimas 
tilps arty miausiame numeryje.

I 
r

f

SALIN SKAUSMAS!
Bn<iamns sveika. 4arW n»i titaramą, 
nepaisant kaip seaknti t*« darbia butu.

K-ekri-no pri».?crm- vra nu» Itca. Turint Sa’ti ir n»b->n«l«nt
ji i>r>Aaiini, uali i -.avajine, !•«*. M—i.kiau-m r.ik»t«r«jin>aa
gai> v<-:iau» būti laba: >>(» taoj nebos pridaareta*.

tai užtikrina* t i numins syun^le. icnri tnrf rmatin kiekvieno na- 
mtofcj. H^ydymni <»«'•?<» krūtinėj*. ^kMUamn į r- ni^a-
roję, ramatr/.tną ir neuralgiją, truftinni aak^utr vilkiu* ritaui- 
mas raumen/M; ar *ąitariame Pain-£xpe»4rr ira ę-riau»<-*.
N’e jvigank pi* ku*ma«
R ei k akiu k g.rlaushs. Kwih pirkai PniH-Est-elIrr. i*erx.:- 
• ;«r vra JKARA. mi-;.>M>*»kP* >t»t )/ak--ra>m. VISU
KITOKIU* NKIMK. Ž5 ir snui nž

visose »ptlrk<»>e ar tiesiog is laborat* rijos.

F. AD. RICHTER & CO
74—80 Wask*a«t«fl SU

New York.
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užstos :
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ixtos
.. $1.25 

plaukams

šeštoje savait'

Prit-š gydymą

ęruid jos. Užsakyt- i 
gutv j~.su pr;grni<4

TEISYEE APIE Fi-tUKUS.1
Parašita europis ; 

singo specialistu, k 
oje randus įvairios 
rijos:

Gražybe plauku.—: 
dėjimas plauku ir uč-,^ 
gaivos, priežastis slin
kimo plauku ir žiluma - 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus sueitis tu-eti pa- 
iius plaukus.-žlli plau
kai.—Barzda—ir dėka- 
vones nuo užganėdinti: 
kliętu. Ketvirtai

GYDYMAS

K
į

s>.
i!
Jį!
M

*'l

PIRK, PAKOL PIGU, 
Farmą, Namą bei Lotą. Gali 
gaut už gyvus pinigus bei u 
vieną doleri sąvaitėj. Apiežin 
kė jums patiks tatai jutas už 
tikriname. Darbo gausi. At 
važiuok persitikrinti. Išvažia 
vimas kasdien ir nedeldieniai 
10 valandą ryte. Jeigu negali 
pats atvažiuoti, rašyk mums 
sekančiu antrašu:

LINCOLN CO.,
309 Broadvay. Room 210, 

Reikalaujame agentų.
New York Citv.

„Atsakymas čeverykų dėvėjimo 
klausyme randasi Neolin paduose", 
taip sako H. L. Evans iš Steuben- 
ville, Ohio.

„Per penkis mėnesius”, sake 
--nas Evans. prie darbo, La Belic 
geležies išdirbystėje nešiojau tuos 
pačius su Neolin padais če-verykus. 
o dar ir dabar galima juos dėvėti 
daugiau 2 mėnesiu. Kuomet mano 
darbo pareigos priverčia mane kas 
dien vaikščioti dirbtuvėje tarp dc 
gėsių, pelenų ir tt., tai be mažiau
sios abejonės, kad geresnio už Ne
olin padus rasti nieko kito ncgali- 
ma.

Tamsta ir visa Jūsų šeimyna pa
tirsite, kad su Neolin padais čeve- 
rykai laiko daug ilgiau ir_ tokiu 
budu taupinate pinigus. Čevery- 
kus su tais garsiais padais galima 
gaut* beveik kiekvienoje krautuvė
je ir įvairiausio didumo. Kiekvie
nas šiaučius pataisys Jūsų senus 
čeverykus prikaldamas Neolin pus 
padžius, kurie yra tvirtai pagamin
ti, smagus ir nepermirkstanti. Juos 
pagamina Goodyear Tire & Rub- 
ber Bendrovė iš Akron, Ohio, jie 
ten pat išdirbinėja ir kojaspami- 
nius t užkulnius gvaranduojamus 
daug ilgesnį išlaikymą negu visoki 
kiti užkulniai.*

neolįnSoles

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

So. Bostone.

TĖVAS PAGIRIA JĮ.
”Mano tėvas ji vartojo, 

pakol išsigelbėjo nuo savo 
nesveikatos. Jis pagiria jį.” 
Taip rašo mums Matt Molėk 
iš Silverbow, Mont., gruo
džio 26 d., 1918. čia kalba
ma apie Trinerio Ameriko
nišką Kartaus Vyno E live
rį, pasekmingiausi vaistą vi
durių painevoms prašalin
ti, kaip ve: užkietėjimą, 
nevirškinimą, galvos skau- 
lėiima ir abeiną nusilpnėji
mą. Geri vaistai visuomet 
įkainuojami, ir mes esame 
inksmi, kad nežiūrint pa
brangimo reikalingu vaisto 
sutaisymui dalykų ir augštų 
axų, mes galime išvengti 

pabranginimo vaisto dėlto, 
kad ėmėjai kasdien daugi
aaši. Tk triupučiuką reikė
jo pakelti kainą Trinerio A- 
nerikoniško Kartaus Vv- 
10 Elixeric ir Trinerio Au 
^elica Kartaus Toniko, i- 
dant palaikius tą pačią vai
stų ypatybę. Trinerio Lini
mentas yra gerai žinomas 
vaistas nuo nikstelėjimo. re
umatizmo, neuralgijos ir tt. 
Visi kiti Trinerio vaistai 
parduodami sena kaina.

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

Pirmiau, negu pirksi Laikrodį kišeninį, sieninį arba kitokį, klausk 
kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio 
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite, 
kad męs parduodame viską daug pigiau ir už viską gvarantuojame.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tu pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokiu.-: auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainą. 
Klausdami kuinų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženklelį at
sakymui.

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

ŠV. TĖVO MIKOLO
Pataria vartoti se
kančius pasekmin
gus vaistus: 
Kremų ir muilų 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
žų ................................................ $2.00

Šv. Mikolo Balsamas nuo reuma- 
tismo ............................. $3.00

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

Linimentas nuo reumatizmo £3.00 
Balsamas nuo skilvio kataro $2.00 
”Herkules” suteikimui spėkų ir 

gero apetito ................ $2.00
Balsamas nuo galvos skaudėjimo 

ir rervi.škurr.c ................ $2.00
Piguikos "Jaunyste”, Lašai ir

Elikseris gražina pražudytą 
gyvybes spėką; pigulkų dė
žutė $5.00, Lašai $3.00 ir E- 
likseris $5.00

Anrissptiški milteliai moterimi, 
sergančioms lytiškais silp
numais ............................. $3.00

Valytojas, išvalantis kūną nuo 
spuogų, dedervinių, vočių ir 
k. bonkutės kaina ....$2.00 

Reirialauki'ce katologo. Rašvdai 
mi adresuokite šitaip:

St. Milinei Mediči Co.
Dept. Ks. (21)

CARLSTADT. NEW JERSEY.

✓

į LIETUVIŠKAS | 
I IŠRADĖJAS. I

Tokiu vardu išleidome naują 
knyjfutę dėl išradėjų, joj yra 20

1

i
t

paveikslų ir iliustracijų, visokių
i

Ii
į? išradėjų ir išradimų, su aprašy- 

mais ir paveikslais miesto New- 
t Yorko ir Washingtono.
L Tą brangią knygutę, mes iš- 
» siunčiame kiekvienam ant parei- 
h kalavimo.
5

Iš, Alena Ksstovska, pasirt 
dau visai publikai akyseSuvienytu Valstijų Kon

gresas išleido speciali aktą 
kuris tapo patvirtintas va
kario 24 d., 1919 metu, su- 
■yg kurio kiekvienas Suvie
nytu Valstijų kareivis ir afi- 
cieras, garbingai naliuošuo- 
tas nuo kareiviavimo,' turi 
teise gauti iš valdžios taip 
Ausdinamą ’oonusą, arba do
vaną i§ $60.00.

Idant šitą dovaną gauti, 
nirmiaus reikėjo pasiųsti 
Washingtonan taip vadina
mam zonos oficieriui save 
paliuosavimo popieras sykiu 
su prašymu. Bet siuntimas 
nopierų yra tuomi nenaran- 
kus, kad popierai gali kur 
oražuti ir naujų popieru ka
reivis jau negali gauti. To 
dėl nesiųsk savo Daliuosavi- 
mo popieru (dischargc cer- 
tificate).

Valdžia aną dieną pa^a- 
■ios išleido kita padavadiji- 
mą. sulyg kurio vieton pa
liuosavimo originališkų po- 
pienuarba certifikato.į Wa- 
shingtoną galima siusti tų 
Dooieru tinkamai užtvirtin
tą kopiją.

Šita paliuosavimo certifi- 
kato kopija privalo būti štai 
kaip prirengta:

”Kopija privalo būti rai- 
dė-raidėn. pilnų pilniausia 
kopija, nuimta nuo orginalo 
ir turi turėti viską — kaip 
spausdintą, taip ir rašyta 
medžiagą, kas tik ant origi
nalo butu, kaip vienoj, taip 
ir kitoj paliuosavimo certi- 
fikato pusėj.

”Šita pilna kopija, sykiu 
su originališku paliuosavimo 
certifikatu ir su laišku ad
resuotu zonos finansų ofi- 
cierui (to the zone finance 
officer), Lemon Building, 
Washington, D. C., kuriame 
privalo but pasakyta apie 
kareivio tarnvstą nuo balan
džio 6 d., 1917 metu, anie 
dieną jo paliusavimo (dijP 
charge) ir jo dabartinį ad
resą, ant kurio jis nori, kad 
jo pinigai butų prisiųsti, — 
visa tai privalo but prista
tyta artimiausiam armijos 

! rekrutavimo oficieriui, ku
ris ant orginalio certifikate 
užrašys, arba antspauda 
prispaus sekanti pažymėji-

kare pasibaidė.
Ar r.ori matyti, 

kaip karės mušia 
Francijoj. Ru- 

Italijoj. Ga 
ir Turki-

325. Mankui Jonui nuo Onos
Mankus.

326. Marčiulioniui Mikčiui
nuo Jurgio Marciliouio,

327. Mamtičui Mikolui 
AIexandro Nienartovicz.

328. Marmišiui M. nuo Marės
Marmiš.

329. Martinkui — nuo Jono
Saukos.

330. Martinkui Antanui nuo
Petro Pluskio.

331. Martišiutei Marei nuo Cl- 
nos Gerdauskis ir Juozo Marti
šiaus.

332.
Masių

333.
nuo Jono Matulevičiaus.

334. Mažeika Kazimierui
Simono Mažeikos ir apie
Mažeiką.

335. Mažeikiutei Onai
Roko Pilviko ir Roko Litvino.

336. Mazikiui Stanislovui nuo 
Petronėlės Mažikienės.

337. Medziauskui Franūi nuo
Petronėlės Banis ir Agotos Šim
kus.

338. Medziauskui Jonui nuo 
Zuzanos Medziauskos ir Antano 
ščešukevičiaus.

339. Mekevičiui Juozui
Rožės Mekevičius.

340. Merkiavičiui Mikolui
Evos Merkiavičius.

341. Muraškai Juozui
Magdalenos Sadauskas, Saloir.ė-
os Virbickas, Jono Simokaičio,
Juozo Baltrušaičio, Magdalenos
Muraška. Juozo Norkaičio, Elž
bietos Siaurusaitis, Povilo Ja
saitis ir Antano Sunelaičio.

342. Nanartavičiutei Onai 
nuo Simono Nanartavičiaus ir 
Antano Lamėno.

343. Nainiutai Veronikai nuo
Andriaus Paško.

344. Naudžiunui Nikalojui
nuo Antano Nauažiuno.

345. Naujokui Antanui 
Antaninos Naujokienės ir 
tano Naujoko.

346. Naujokui J. nuo Simono
Naujoko.

347. Naujokaičiui
nuo Juozo Staugaičio
Naujokaitis.

348. Navardauskui
nuo Ignaco Navardausko.

349. Navickui Alexandrui nuo 
Adomo Miačkonio ir Antano 
Glebauskc.

350. Navickui Jonui J. apie
Petrą J. Janicką.

351. Navickiutei Stanislavai
nuo Jono Laurinaičio.

352. Nadzvedzkui Alexandrui 
nuo Agotos Nadzviedzkos.

353. Nekraišiui Alexandrui
apie Aiexandrą Nekraišą.

354. Nemeikiui Juozui nuo El
žbieta Nemeikis.

355. Niaurai J. nuo Mafijos
Niaurienės.

356. Niukui Povilui nuo Apo
lonijos 
lekna.

357.
Helena

358.
Vincento Norkūno ir Petro Siū
los.

359. Normantui Stanislovui
nuo Petronėlė Normantas.

360. Novarskui Stanislovui
nuo Salomėos Vaiciekauskis ir
Karolinos Novarskas.

361. Novogroskiutei Atecan-
drai nuo Alexandro Novogros- 
kio.

362. Okolovičiui Boleslovui
nuo Evos Okolovičius.

363. Orentui Antanui nuo An
tano Orento.

364. Pacauskui Adomui
Dominiko Pačausko.

365. Pačiuliui Juozapui 
Antano Balandžio.

366. Pagojui Petrui nuo 
ronelės Reizaras.

367. PagoisPulkarijai
Stanislovo Daubaro ir Kostan-.jną:
tino Lukavičiaus. j

368. Paikštėnei Olgai nuo O- certifikato kopija tapo pa
nos Paikštienės. 'daryta ir mano patvirtintą,

Niukas ir Valerijos A-

Nokšui Vincentui nuo
Nokšos-Karpir.skicnės.
Norkūnui Petrui nuo

nuo

nuo

Pct-

nuo

Į ’’Tikra šio paliuosavimo

e.>‘ 
sijoj, 
licijoj 
joj?

Ar 
kaip orlaivi 
dangėse 
Kaip 
juros gelmėse vei
kė? ” -
galite matyti 
namuose, 
mažais ekspensais. 

gavome daugybę karės

nori matyti, 
ai pa- 

• kovojo; 
submarinai

Visa tai jus 
savo 

su labai

vieš ką tik .
aveikslų Pan-chro-skopui.
Kada pasižiūri per Pan-chro-skopą 
tuos paveikslus, išrodo, kad tikrai 

>ats esi karės lauke ii savomis aki
nis matai visas tas jos baisenybes >r 
tebuklus. Pan-cho-skopas sykiu su 
S skirtingais karės paveikslais le- 
aoja tik $1.50. Siuntimą apmokame.
Jei iškirpęs šitą apgarsinimą nri- 

iųsi mums sykiu su $1.30 tuojaus. 
nes duosime priedo da ir Europos 

’iemlapi dykai. Užsisakyk šiandien, 
užsakvma adresuok:

NATIONAL SALES CO. (Ksl 
Sta. D. Box 90, N'ew York, N. Y.

Kas maną Išgelbėjo nuo vargina" 
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
Tyra. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
oiivo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas 
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose 
Niekur aš negavau pagelbos dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti it 
dirbti, 'pasidarė smagu viskas. Pet 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptieko'e, e 
kur negalimą gauti, kreipkis pas: 
' SALUTARAS CHEMICAL IN3T 

žolės nuo visokią blogumą.
J. BALTRĖNAS, Prof.

17W S. Halsted St.. Tel. Canal 6417 
Chicago, III.

apgarsinimą turėtų perakaity 
'VUlpra a) ąonni •svaeiajois
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DYKAI
Jeigu Jus norite žinot, kiek tur

to žmonės prasigyveno su pagal- 
ba naudingų išradimų, tai rašyki- 
te tuojaus reikalaudami tos nau- 

! dingos knygutės. Kaip žinovai įh 
W (ekspertai) patentų, — bandome S 

išradimus DYKAI. Rašykite: 3

American European į 
® Patent Office, Int^ įj 
|256 Broadwav (Ks.)J 
y New York, N. Y'.g

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT „KELEIVI

!<

MUMS NEI VIENO CENTO

i

ii D AKTU
TAI RETA PROGA 

DĖLTO PASIN'AUIMJK JA.
IV LAIKRODĖLIŲ TOKIA ž&IA KAINA.
č r.n pirkt šitų laikrodėlių daugybę 

laikrodėlius parduoda.
žemiau išdirbimo kainos,

KARE IR LIGOS!
KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Kare 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 produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoras Trejaakes 

arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD A VENŲ 8. BROOKLYN, N.

;• »i rScač

BANDYK PASIKLAUST KUR NORI IR PERSITIKRINK

Ne dėlto, kad išgyrus musų tavom, bet kad pasakius jums teisybę rašome taip. Beveik visi žino, kad tai 
geriausias iš žinomų laikrodėlis J:, y— vidutinio didumo, biskutį storesnis už sidabrinį doler?. Turi pir
mos klesos viduriu? su 23 akmenais. Lukštai storai auksuoti <gold filled), gražiai grevinroti kiekvienas skir
tingu deseniu. Teisingai laiko ėėsą, gvarant.:- :a- ant 20 metų. Laikrodis už $50.00 niekad jus geriau nepaten
ki :.s už šitą, jus turit matyt ji. kad ap .ainuct jo vertę. Kiekvienas juo patenkintas dėl tos paprastos priežasties, 
kad jis gražus ir laiką teisingai laiko Nencostabu, kad mes parduodam visokių klesų žmonėms Suvienytose 

Valstijose ir Kanadoj — ir biznieriam s, ir konduktoriams, ir inžinieriams, kareiviams, jurininkams, darbinin
kams. farmeriams. turtuol:ams ir bėdiniems. Jie visi pataria pirkt nuo mus, nes laikrodėlis vertas mažiausiai 
$22.00, gi mes parduodame tik už. $12.95. Gi prieito da 
suptus rankovgaliaras knypkius; 2) Gražios auskarus;
3) Fontaninę plunksną; 4i X-Ray aparatą, per kuią 
galima matyt kūne kaulus ir kitką: 5; Gražią auksuo
tą branzaietą; ’>) Naujai patentuotą britvą; 7) žiedą: 
g) Šepetuką barzdai; 9) Ccmbinaciją retežėlio rak
tams susinerti; 10) Pinigams r«<asnelę su r'antingu 
užraktu: 11) Gražų auksuotą laikroclėlini retežėlį.

Visus tuos puikius daiktus jus gausit“ viaišksi dy
kai. kada prisiėsit mums užsakymą ne vėliaus 30 die
nu nuo šiol. Nesiusk mum ■ pinigu nei skatiko, vien 
tik prisiųsk iškilęs iš šio apgarsinimo kepeny, para
šęs savo tikra vardu, pavardę, adresą ir kie.c laiKrode- 
Jhj užsisakai. Pinigus $12 95 užsimokėsi atsiėmęs

daiktus. Jeigu butum nepatenkintas, hėjriu 3*
di-nu gražink mums laikrodėli ir kitus daiktus, o 
mes grąžinsime pinigus, kuriuos užmokėją; juos at
siimdamas

ėuohmf visiškai dykai sekančias 11 daiktą: 1) Auk-

KUPONAS GERAS TIKTAI PER
30 MENU-

Uh»<m» Novelty Co_ Dept. 707.
101* Milwaukve Are- Chieag*. III

Tamistos: —■'
MeMžiu prisiųsti man jūsų nupigin

ta kaina parduodamą 23 akmenų auksuotą 
"Gold Filled" laikrodėli su 11 jusi pa
žadėtu <tovanoms daiktų. Aplaikąs tavo- 

rą aš užmokėsiu $12 95. Jei nebusiu 
patenkintas, laike 30 dienų sugrąžiusiu 

viską atgal, o jus turite sugrąžinti man 
pinigus.
Kiek laikrodėlių ...

VNION NOVELTY COMPANY, Dept. 707. 

iftir. M:lwauk<r Avė, Chicago. III.

Vardas

Adresas
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Vietinės Žinios
ŠAUKIA DIDELI SUSI

RINKIMĄ MOONEY 
LIUOSAVIMO REIKALU.

Bostono Centralinės Dax-- 
hininkų unijos Moonev gel
bėjimo reikalams nuskirtos 
komisijos pirmininkas A. 
Vel’eman pereitą nedėldie
ni tos unijos susirinkimui 
raportavo, kad da keturios 
darbininkų unijos nubalsa
vo prisidėti prie 4 d. liepos 
generalio streoko, kad gel- 
bėjus Tarną Moonev, ir nu
tarė uždėti ant savo narių 
po 50 centų mokesties, kad 
surinkus reikalingą tai ko
vai išteklių.

Bostone didelis organi
zuotų darbininku susirinki
mas Mooney‘gelbėjimo rei
kalais ivj’ks 4 d. gegužės, 
Mechanics Building salėj. 
Susirinkimas prasidės nuo 
3 vai. po pietų. Kalbėtojai; 
šiam susirinkimui bus pas
kelbti vėliau.

——
LAWRENCO NUKEN TĖJĘ STREIKIERIAI.

i

Apatinėje eilėje iš kairės: (1) R. Fl__ i__ , _
išbuvęs 18 mėnesių Francuzijoj tranšėjuose; (2) Jokob 
Szlukas, lenkas, kuris turi 9 skyles galvoje. Viršutinė
je eilėje iš dešinės: (1) J. Waszkewicz, (2) J. Ken- 
dryk, abu lenkai, (3) N. Novork, rusas, (4) J. Gelažau- 
skas, lietuvys.

Iš 22 areštuotų streikierių veik visu sudaužytos' 
galvos.

). ir LSS. nariy <!->»•• PRANEŠIMAS į ND0
^koncertą 30 d.*^i INFLUENZIJOS. ■

LDLD. ir
Bostono LDLD- 

nariai visi privalo ats> . 
kyti susirinkiman, *yul!> •• 
vyks ateinanti nedea <• 
<6 balandžio), sv< 
num. ! 
ne. Toj pačioj 
tą pautą uivnc; r-- .p _______ __ __
nuo 10:30 ryte bus .-J kad neužkenkus vieni kl- 
kuopos susirinkimas. • tiems, 
nariai privalo 
nes yra daug svarbių ie * , 
lu apsvarstimui. . LOrganizatorius, i j 

Automobilius parsiduoda. |

J-I Rajonas rengiai privalo atsilan-
’ ^klieni ž®®> Tempk salėjoj-----------
t po ?>nt Kolumbus Avė., kampas! Jau ir vėl girdisi nauių 

- eI‘nn.; Berkley St., Bostone. Todėl;susirgimų ta baisiaja epide- 
357 Chąrles - h. kitx)s draugijos malonėkit; niija. Todėl patartina Kiek- 

ne. Tuj ianr ^r.t dicnva nerengti Ko-: vienam apsisaugoti nuo tos
tą pačią dieną prašot kių-nors pasilinksminimų, ■ ligos pirmiau negu ji apsi- __  M n - DA 1.11d IV--* ____ 1 • o V t 9 t • i 1 9

ant tos dienos nerengti ko-1 vienam apsisaugoti nuo tos
1 •««« M _ • > a « • , lt* • • • • e

Visi 
dalyvauti,

.1 I

I

Komitetas.
I 
i

»] 
M

i

rancisco, italas, pas:

Fordo limozinas 
tų modelio, mažai yaąneu^ 
dailiai išrodo, greitai 
būt parduotas. Kreip^1 b

p,. 255 Broadway»
So. Boston. Mass. 

Tel. S. Boston. 3SL

Telephonu: 
Richmond 1224-R 

Dr. J. MARCUS 
Gydo chroniška^ ir slapia* 

vyrų ir moterų ligas.
VALANDOS:

nuo 9 iš ryto iki 9 vakare. 
II l’AR.MENTER STR., 

netoli nuo Ilanover st, 
BOSTON, M ASS.

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 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

pn- 
at-

Nuo 1 iki 3 diena. 
Nuo 7 iki 9 va) vakare.

419 BOYLSTON ST., 
Saite 419, 420 ir 421.

)

-

________ . II 
Netoli didžiojo miesto knygyno, j j 

BOSTON, MASS.

Tetephoat: Beck Bey 4209

DAKTARAS
Fr. Matulaitis

GYDO VISOKIAS LIGAS 
PRITAIKO AKINIU8.

Valandos:

♦M

, t 
t
Ii
< 
t

Tel. ria.vmarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIETO,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS: (10)

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

SI CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

Rado prieplaukoj bene lie
tuvio kūną.

Pereitą nedėldienį ties 
Thompson sala prieplaukoje 
atrasta prigėrusio žmogaus 
kūnas. Manoma, kad sken
duolis bene bus Valterį: 
Gusonis, gyvenęs po num. 
682 E. Sixth st., So. Bosto
ne, kuris pereitą subatą bu
vo išvažiavęs motoriniu bo
tu ant jūrių ir nesugrįžo.
Rengia didelį susirinkimą, 
kad protestavus prieš įvedi

mą visuotinos blaivybės.
Bostono Centrai Labor 

Unijos komitetas, nuskir
tas kovai prieš įvedimą vi
suotinos prohibicijos, tos 
organizacijos susirinkimui 
pereitą nedėldieni raporta
vo, kad ateinanti nedėldieni 
rengia Boston Common 
sode dideli protesto mitin
gą. Pasamdyta 7 muzikan
tų benai ir užkviesti kalbė
tojai. Komisija tikisi, kad 
demonstracijoj ir protesto 
mitinge dalyvaus mažiau
siai 30.000 žmonių, 
jau suruošta.

•9

i

|

Į 
į

Paroda

įkūrė darbininkams mokyk
lą.

Telefono aptarnautojų u- 
nija, priklausanti Bostono 
Centrai Labor Union orga
nizacijai, 7 d. balandžio ati
daro High School of Practi- 
cal Arts name, kertėj Green- 
ville ir Winthrop gatvių, 
Roxburyj, mokyklą. Už kur
są mokesties paskirta $2.50: 
kursas susidės iš 10 lekcijų. 
Užsiregistruoti Į mokyklą 
galima Wells Memorial na
me, 987 Washington St.. 
Bostone, ateinančią pėtny- 
čią ir subatą. Užsirašan
čius mokyklon priiminės p 
lė MabelGiliepsie.

Apiplėšė kasicrių dienos 
laiku.

Pereitą subatą, apie 12 v. 
dienos, kuomet Dickerman 
& Moreland firmos kasie- 
rius atėjo firmos naman su 
pinigais darbininkų algoms 
išniokėti, koridoryje pasiti
ko jį plėšikai. Apiplėšimas 
buvo gana drąsus. Jnėius 
kasieriui Emersonui Dick- 
ermanui koridorin ir žen
gus vieną žingsnį laiptais 
augštyn, plėšikai pastojo 
jam kelią. Vienas plėšikų 
prikišo revolverį prie Emer- 
sono kaktos, kitas paėmė pi
nigus ir išėjo. Laikantis re
volveri plėšikas naskui pa
rakė: ”Dabar gali sau eiti 
sveikas augštyn, tik neatsi- 
žvelgk, nei nesiskubink. 
Buk ramus, jei suriksi, iš- 
gręžšiu per tave skylę.” Tai- 
ri kasierius tyliai nuėjo o- 
fisan ir nematė kurion pu
sėn plėšikai su pinigais nu
keliavo, neigi nematė jų vei
dų.* Plėšikai buvo du jauni 
vyriškiai.

Prakalbos.
LSS. 60 kuopa rengia in- 

domias prakalbas, kurios Į- 
vyks ateinanti nedėldienį, 6 
balandžio. Lietuvių svetai
nėj, So. Bostone: prasidės 
7:30 vakare. Kalbės ”Revo- 
lutionarv Age” redaktorius 
d. L. C. Fraina ir kiti. Kvie
čiami visi lietuviai darbinin
kai atsilankyti.

Sugrįžo iš Francijos.
17 Kovo sugrįžo iš Fran

cijos Konstantinas Grigara
vičius, iš Westield, Mass., 
kuriam yra sužeista dešinė 
ranka ir dabar randasi Bo
stono ligoninėje.

PRAKALBOS.
Cambridg’aus m o t er ų 

prąresiščiu LMPS 27 kuopa 
Į T----- • ...................... *

Delei Gabijos boikoto.
^Keleivio” 13-tam Nume

ryje tilpo Labdarystės fėrų 
aprašymas, prie ko buvo 
neteisingai pasakyta, buk 
Gabija tuos fėrus boikota
vusi, todėl norime paaiškin
ti, kaip ištikrujų buvo.

Gabija nedalyvavo fenuo
se neboikotuodama juos, bet 
laiko neturėdama, nes tą są- 
vaitę statė sav veikalus. 
Du syk buvo kreiptasi i 
labdarystės Dr-ją su pra
šymu, kad fėrus atidėtų, 
tuomet butų galėjusi daly
vauti netik Gabija, bet ir 
kitos draugijos, tečiaus to 
prašymo nepaisyta. Dai
nuoti Gabija butų galėjusi 
ir dabar, bet dainuoti niekas 
jos nekvietė.

Užtikrinam, kad iš gabi- 
jiečių pusės nebuvo jokio 
boikoto prieš fėrus. Mes 
neturim nieko bendra su 
tais, kurie fėrus boikotavo. 
Gabija visur stoja prie dar
bo ir kičų darbo neboikotuo
ja. Už presos komisiją,

•smpoft ’IS

Birutės Kanklių Choro 
repeticija bus 8 valandą va
kare. ateinančioj pėtnyčioj. 
Visi nariai privolo atsilan
kyti, nes reikia perdainuot 
visas išmoktas dainas, ku
rias reikės dainuoti teatre, 
12 balandžio. Taipgi naujų 
dainininku atsiveskite.

Titus P. Greviškis.

i^giiaoiaoioiotaoiomoMoooBoo^  ̂ r
......................................... "PARSIDUODA /VTO-J | > 

i 7 sėdynėmis, mažai į
tas, išrodo kaip naujas, ar- i 
siduoda pigiai. Atsisaukt! 
greitai per laišką arba >pa- 
tiškai. K.Vrtan 16)| 
26 Gatės St., So. Boston,;

PARSIDUODA AUTOJ
MOBILIUS, 6 cihnderiu. su(

> LIETUVIS DENTISTAS

(Dr.M.V. Casper|
(KASPARAVIČIUS) f 

125 BROADWAY. SO. BOSTON |Į<

[ DYKAI

rengia prakalbas, kurios i- 
vyks ateinančio nedėldienio 
vakare, svetainėje 7 Bur- 
leigh st., Cambridge, Mass. 
Kalbės *J. B. Smelstorius. 
Kadangi šiuo laiku kiekvie- 
nas indomauja Lietuvos Ii- 
kimu, tai visi kviečiami at-. 
sįjankyti ir išgirsti kalbėto- 
jaus išparodymus, kaip tik
rai dabar dalykai stovi. Be 
to bus gražių deklamacijų 
ir atsilankiusi publika bus 
pilnai patenkinta.

Lietuvių labdarystės Or
gijos susirinkimas Įvyks at
einančios seredos vakare. 
Visi nariai kviečiami atsi
lankyti. Yra daug svarbių 
reikalų, taipgi bus išduotas 
raportas iš atsibuvusių fė- 
rų.

Čvilgterkite i Cambridge 
LSS. 71 kuopos koncerto pa
garsinimą. Perskaitykite jį 
atydžiai ir Įsitėmykite, kad 
’.aip gražaus ’r turtingo dai- 
:ės žvilgsniu nei cambridži- 
škiai, nei so-bostoniškiai lie
tuviai da nėra turėję.

Parsiduoda 4 šeimynų 
namas, geram stovyj. ant 
plačios gatvės už labai pigią 
kainą ir lengvų išmokėiimų.

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

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

j

| SEVERA’S
8 Balsam f orLungs
1 ..

2 užkimimo,
2 sišaldymo,
■ bronchinio _______
2 taip suaugusieji, tą;?* vaikai. Jį

■
 pardavinėja visos aptiekos. Kai- a 

nos: 25 ir 50 centu. |

Ar esi užkimęs?
Užkimimas paprastai paeina r.uo 
peršalimo. Gerklė užsr. etr;*. bai
sas užkimšta, kosėjimas būva 
smarkus ir net alsavimas sunkus. 
Nesijauti gera: ir nežinai, kas reikia 
daryti. Bet kam veikia kentėti? 
Paimk

'■ -a . 1 ' r-

(Severos Balsan-.o Plaučiams) ir 
tau greitai atleis. Tai yra pnimnus 
vaistas nuo kosulio, besigydant nuo 

skaudamos gerklės, per- 
inšštaiginio krupo ir 

kosėjimo. Jį gali vartoti

pardavinėja visos aptiekos. Kau-

w. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA

I

I

Tel. So Boston
Ofiso valandos:

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

Ncdėldicniais atidara 
suiarų.

<5

i ^Tel.: Richmond 2957-M.

jį Dr. David W. Rosen
■ i Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir 
. Rusiškai.
H GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP

TAS LIGAS.
VALANDOS:

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

J21 HANOVER STREET,
BOSTON, MASS.

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogradu.

GYDO SLAPTAS VYRU IR 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vaL vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42) 

69 CHAMBER ST, BOSTON 
Telephone: Haymarket 3390.

VISIEMS ANAI. CLOTHING WORKERS UNIJOS NARIAMS
BOSTONO IR APIELINKĖS.
Kovo, 1919, kriaušiai turi dirbti sekančiomis vaNuo 3 d.

landomis:
NUO 8 IKI 12 DIENĄ IR NUO 1 IKI 5 PO PIETŲ. 

SU DATOMIS NUO-----------------
Tos pačios valandos inėjo i 

nijos centruose visoj Amerikoj.
JOIN BOARD OF BOSTON.

S. Albert, Gen. Sec.. S. Zorn. Business Manager.
VYRAMS ir MOTERIMS KRIAUČIAMS. norintiems 

darbą, reikia atsišaukti i
AMALGAMATED CLOTHING 5V0RKERS UNIJĄ.

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

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

8 IKI 12 DIENĄ.
galę visuose Amalgamated 
Pagal Įsakymą

u-

gaut

KONCERTAS

1----------------------------------
: DAKTARAS !

Į A. F.Christian ; 
| VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte. ? 
I .. >> ;i.: ai«

■

■
} geriausia *»*i ••
i kambarį, ir gerus patyrusius 
I daktarus visą laiką. Mano pri- 
{ vatiška Hospitalė yra aprūpinta 
J _ ir Chirnrviš-
■
I
■
I

i
t
I

Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9 e 
vakare. į

(Šventadieniais ir nedėliomis I 
. tos pačios valandos.) ’

Ligoniai. kurie serija sunkiai ir j 
reikalauja ligonbučio gydymo ir j 
priežiūros, užtikrinam. kad gaus J 
geriausią priežiūrą. ge?ą valgį ir |

šui medikaliikais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir che- 
mikalisku analizaci.ių Kraujo, 
šlapumu ir Pilvo ligų. įsteigta 
23 metai!

401 Marlboraoth Street
(Netoli MassachuteUo avė.)

BOSTON, MASS.
I

D. L. K. Vytauto Dr-stės 
bertaininis susirinkimas i- 
vyks 6 d. Balandžio, 2 vai. 
po pietų. Visi nariai priva
lo atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų. Taipgi bus iš
dalintos nariams kukardos, 
kurios jau padarytos.

F. N. Ramanauskas, 
Sek r.

Rašybos Mokykla.
d. Balandžio, nuo 7 vai.

Socialistų salėje, 
’ 3 pirma

9 o
vakare, C
376 Broadvvay, bus 
lekcija lietuvių rašybos. 
Mokyklą Įsteigė LSS. 60 
kuopa. Mokins "Keleivio” 
redaktorius St. Michelso- 
nas.

Norintieji mokintis rašy
bos turi susirinkti seredos 
vakare i Socialistų svetai
ne ir paduoti savo vardus.

M. M. Plepis.

5

40

IR ŠOKIAI
RENGIA L. S. S. 71 KUO ’A. MOKSLEIVĘ \ \ci>\l

SUBATOJ,

BALANDZlO=APRIL. 1919 m,
Cyprus Hali Svetainėje

PROSPECT ST, CAMBRIIMJE. MASS.
Koncertas prasidės lygiai nuo 7:15 inkare.

GERBIAMOJI VISUOMENE:—
I, S. S. 71 kuopa visus nuoširdzJai kviečia at- , • ......................... .

■ z i •. i , • -‘i<K. ti | virsminetąkoncertą, nes atsilankydami suseipsit moksleivius. ,, J ’ ^‘hd:aujan<ius pagalbos.
šio koncerto programa išpildys sekanti artistai , • ,; i • -, . . .. „ ’ ? v n .•••.-. „ "<»>ninkai ir muzikantai: komp. M. Petrauskas; V. Putvins .aite, A. Bač.uli. i- m .v

ra iš Montello; R. M i žara, A. Velička ir Cvirka iš s<> p , f cmzu
naviciene is Cambndge. taipgi turėkit proga išt . ., . ... , - ‘ naujr. garsų solistąbaritoną Joną Žiūroną, kuris atvaziu-s is Pittsbupa

Todėl nė vienas nepraleiskit šio koncerto, ne- . i...... , •lenam aišku, ka<l
su tokiu plačiu programų koncertų parengt nevisai j,a|in)a ir kiekxne- 
nas, kuris tik atsilankys, turės didelį užsiganėdinima.

įžanga 50c. Karė, taksų nebus.
Vi us nuoširdžiai kviečia l„SS. 71 KUOPI. < \Mbkuh;f M bSS

s

2000 KALENDORIŲ
Ir

3000 KATALIOGŲ
Dideli, su šventėmis, .gražus kalendoriai, ir PIGIŲ NAMŲ j I 

ir FARMŲ Kataliogai yra užsilikę — neišdalinti; todėl ku
riems reikalingas gražus ir atsakantis Kalendorius, užei- H 
kit pasiimti DYKAI iš musu. U4)i

LITHUANIAN ACENCY H
A. Ivaszkevicz, Mgr.,

315 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. j |
g>wiinKWMMrwwąwwwwiirirww »Rnmr>wiinwnriiiwwirinrirOT
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Siutus, Overkotus Į
* J

;r kitokius kubus 1
DUOKIT PASIŪT MUMS, i

, Met užtikrinąs, kad J«n lučėdyait pinigą 
ir torėnite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
mm imam materiją ii genijų firmų ir pri* 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- 
KOTUS PzlSIUVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IŠ V ALUM IR l&PROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jutą brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—11919
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I
MORRIS KATZEFF

ADVOKATAS
leiamiškus reikalus visor.Atlieka rusus

OFFICE:
735-736 01d South Bldg.
294 \Vashington st,

Boston. Mass.
Tel.: Fort Kili 3424-1972.

OFFICE:
332 Broadvvay,

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

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
U Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite ! 
(j ant 100 Salėm str.. kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- ) 
;! šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio i

ėių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- 5 
jį gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- | 

teru. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patainau- 1 
j! sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- ' 
ii dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suččdyt pinigus, tad ( 
(( ateikite į AIrriĖKĄ po numeriu (1)1

100 SALĖM STm * BOSTON, MASS. į 
1

- ..... - "Mmatizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- Si]
9
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EXTRA!

%

EXTRA!
KLAUSYKITE!

Lenkai, 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 ŠĖKUS! 

ŠĖKAS TIKTAI 5 DOLERIAI!

CENTRAUS BENDRAS UETOVię BANKAS
INKORPURUOTAS ANT VARDO JOSEPH K0WAL C0.

BO8TON, MASS.32-34 CROSS STREET,
■’-f ir>nt


