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Italija rengiasi karėn
su Jugo-Slavais.

GINČAS KILO DELEI 
SLAPTŲ SUTARČIŲ.

Italai reikalauja Fiumos, 
o slavai su Wilsonu priešin

gi tam.
Italija šiandien stovi prieš

v • • ’ •

i

ka- 
ne- 
tai

daktarui dėkingas.
Nors Itaiija grasina 

rėš atnaujinimu, tečiaus 
manoma, kad ji drįstų 

į daryti, nes greta sunkaus
jos ekonominio padėjimo jai 

' gręsia da ir kitas pavojus, 
pasaulį pasirengus pertrau- Premjeras Orlando gąsdino 
kti visus reikalus su f 
konferenciją ir ; 
karę buvusiems savo 
rams. Ji jau gatava iššauk
ti savo armiją ir laivyną ir 
užgriebti Jugo-Slavų uostą 
Fiumą, o jeigu sąjunginin
kai bandytų tą miestą iš jos 
atimti, tai ir jiems priešin
tis.

Šitas skandalas kilo tie
siog iš slaptų sutarčių. Mat, 
kuomet sąjungininkai nega
lėjo karės lauke prieš Vo
kietiją atsilaikyti, tai jie pa
darė su Italija slaptą sutar
tį, prižadėdami atiduoti jai 
svetimą uostą (Fiumą), jei
gu ji padjįs jiems su Vokie
tija kariauti. Italija podėjo 
ir dabar reikalauja, kad pa
gal sutarties Fiuma butų 
jai atiduota.

Bet Wilsonas pasakė, kad 
dalykai dabar jau virto ki
taip, slaptos sutartįs neteko 
jokios galios ir Italija Fiu- 
mos negali gauti. Italijos 
premjeras Orlando tuojaus 
pametė taikos konferenciją 
ir išvažiavo Romon. Kartu 
su juo išvažiavo vvriausis 
italu armijos vadas genero
las Diaz ir admirolas di Re- 
vel.

Prezidento Wilsono už- 
reiškimas taikos konferen
cijoj buvo kaip bombos 
sprogimas. Jis išsklaidė 
ūkanotą konferencijos at
mosfera ir dabar paaiškėjo 
daug dalykų. Jo užreiški- 
mą galima sutraukti Į tris 
punktus, būtent:

1. Kad Fiuma jokiu budu 
negali būti atiduota Italijai, 
bet turi būti Vengrijos, Ru- 
minijos, Čekijos ir Jugo-Sla
vų pirklybos uostas, kitais 
žodžiais tariant, tas miestas 
turi būt internacionalizuo
tas.

2. Kad nei Amerika, nei 
kitos šalįs, kurios prisidėjo 
prie karės paskui Italijos, 
nieko apie slaptas sutartis, 
padarytas karės pradžioje 
Londone ir kitur, negirdėjo 
ir nieko nežino.

3. Kad 14 punktų yra tie 
principai, už kuriuos Ame
rika kariavo, ir kad vien tik 
tais principais remdamosi ji 
gali daryti taiką.

Italijos imperialistai, ži
noma, sakp. kad jie tapo 
"apgauti.” Ir jie pasiryžę 
daryti didžiausių aukų, kad 
savo tikslą pasiekus. Jų 
obalsis vra: "Fiuma arba 
mirtis.” *

Socialistai Wilsono užrei- 
škimą giria ir tik apgailes
tauja, kad jis nepasakė to

taikos sąjungininkus sakydamas, 
apskelbti kad jeigu Italija negaus

> sėb- Fiumos, tai kils revoliucija.
Bėt daug greičiau ta revo
liucija kils, jeigu Italija ap
skelbtų karę. Apskelbus Ju- 
go-Slavams karę, Italija ti
kisi duonos ir anglies gauti 
iš Rusijos ir Vokietijos. Bet 
susiartinus jai su viena ar 
su kita, tuojaus jos duris 
atsidarytų bolševizmui. Re
voliucija butų neišvengia
ma. o revoliucijos Italija bi
josi.

PRUSAI PRIEŠINGI SĄ
JUNGININKŲ PLE- 

NAMS.
Vokiečių Liaudies Ta

ryba vakarų Prūsuose pa
siuntė valstybės valdžiai pra 
nešimą, kad vakarų Prūsų 
vokiečiai jokiu budu ne
sutiks su sąjungininkų pie
nais internacionalizuoti Vi- 
slą arba paversti Danzigą 
su apielinke ”liuosa” valsty
be po lenkų valdžia. Vaka
rų Prusai su Danzigu nesi- 
duosią atskirti nuo Vokie
tijos. •

ANGLAI ORLAIVIAIS 
SLOPINA INDIJOS 

REVOLIUCIJĄ.
Indijos revoliucionie

riams persekioti Anglijos 
valdžia pradėjo vartoti or
laivius. Minia anądien už
puolė traukinį ties Pun-
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MAISTO SOVIETŲ RUSI
JAI TURBUT JAI 

NESIŲS. .
Nanseno sumanymas sių

sti Maskvai ir ir Retrogra
dui maisto, kam ir "keturi 
didieji” buvo pritarę, kol 
kas da stovi ant vietos, nes 
tam sumanymui labai prie
šinasi Rusijos reakcininkai 
Paryžiuje ir visa kapitalis
tiška franeuzų spauda. 
Nansenas gi kol kas da ir 
Ijcninu nesusižinojo.

Rusijos "atstovai” Pary
žiuje sako, kad teikimas bol
ševikams maisto padrąsintų 
Lenino raudonas gvardijas 
ir apsunkintų Kolčako ar
mijoms kovą, kurios pasta
ruoju laiku pradėjo bolševi
kus jau smarkiai mušti. Le
nino prižadėjimas užmokėti 
užsienio skolas ir duoti viso
kių koncesijų už maistą yra 
skaitomas jau prisipažini
mu prie silpnumo. Taigi, 
reakcininkai sako, duoti So
vietų Rusijai tokiu laiku 
maisto, tai reikštų pratęsti 
Lenino viešpatavimą ir ati
tolinti "tvarkos Įvykinimą." 
Vadinas, kad Leniną nuvel
tus, caro činovnikai pataria 
marinti Rusijos žmones ba
du.

Bolševikų nepasisekimas 
Kijeve, Archangelsko gu
bernijoj ir Lietuvos fronte 
priguli daugiausia turbut 
nuo visiško suirimo geležin
kelių ir negalėjimo kariu
menės siuntinėti, kad atsi
ginti nuo atakų. Taip aiš
kina Čaikovskis.

u

i Pirmos gegužės šventė y- 
ra tarptautinė darbininkų 
šventė. Ji neturi nieko bend
ra su bažnytinėmis ir tautiš
komis šventėmis.

Pirmoji gegužės diena yra 
ne maldos, ne garbinimų, ne 
nusižeminimų šventė, bet 
protęsto ir 
šventė!

Tai yra pavergtų žmonių 
šventė.

Kapitalistai jos neapken
čia, kunigai jos bijosi, nes 
ji primena visiems dyka
duoniams galą.

Prieš ją dreba viri para
zitai, visi žmonių prakaito 
siurbikai.

Dreba prieš ją visos pa
tamsio galybės, nes ji neša 
pasauliui šviesą ir laisvę.

Dreba prieš ją galingiau
si valdonai, nes ji kvėpuoja 
rnilionų žmonių pagieža, ji 
neša, revoliuejią.

Tą šventę pasiskyrė sau 
patįs darbininkai.

Apie 30 metų atgal Pa
ryžiuje buvo tarptautinė so- 
calistų konferencija ir ji 
nutarė, kad 1 gegužės diena 
butų viso pasaulio darbinin
kų šventė. Socialistų konfe
rencija t-aipgr-nutarė priim
ti Marselietę kaipo tarptau-

V -v- i True translation filed with the post-master"at Boston, Mass., on April
30,191y> as rc<,ij*rtd b> t,,e Act °iocu>ber6, nu?.

tinį darbininkų himną.
Nuo to laiko kas metai 1

Bolševikams pradeda nesisekti

BRUNSVIKE SPARTA
KAI APGALĖTI.

Užpereitoj sąvaitėj Vokie
tijos valdžios kariuomenė 
užėmė Brunsviką, kur nuo 
pat revoliucijos pradžios bu 
vo pirmutinės tarybų val- 

idžios buveinė ir persekioja-puuiv UdUMUl

jaubu ir išdraskė geležinke- mų spartakų prieglauda.
1* ___ /"*_______2_________A • T T X zx rrniirIĮ ties Gurjanvala. Atlėkė j 
orlaivai ir pradėjo mėtyt iš 
oro bombas i žmones ir šau
dyt iš kulkasvaidžių. Amrit- 
saro ir Lahoro apskričiuose 
likos apskelbtas karės sto
vis. General - gubernato
rius aiškinasi, kad tuose ap
skričiuose kilo atvira 
iiucija prieš valdžią.

l'CVO-

AUSTRIJA EKSPRO
PRIJUOS DIDŽIŪNŲ 

PALOCIUS.*

Austrijos valdžia dabar 
svarsto Įstatymą ekspro- 
prijavimui visų aristokratų 
rūmų ir pilių be jokio atly
ginimo. Eksproprijuotus 
namus manoma paversti li
goninėmis ir prieglaudomis 
sužeistiems kareiviams.

V-TAI PASKOLAI REI
KIA SURINKTI KAS DIE

NA PO $24,000,000.
Iki 10 geg. Naujoji Ang

lija turi surinkti 5-tai pas
kolai $375,000,000. Praė
jusį panedėlį prasidėjo jau 
antra kampanijos sąvaitė, o 
yos tik ketvirta dalis pasko-

i Užėmęs miestą, genero
las Merger apskelbė apgulos 
stovį .ir Įsakė spartakams 
atiduoti visas Įstaigas. Ge
nerolas tečiaus nesiskubino 
evakuotas vietas užuiti, nes 
buvo manoma, kad sparta
kai pridėjo minų.

Kriaučius Merges, Brun- 
sviko prezidentas, norėjo 
automobiliu je pabėgti, bėt 
tapo suimtas. Buvęs Berlino 
IMilicijoš viršininkas ir spar
takų vadas Eichhorn norėjo 
pal>ėgti orlaiviu, bet ir jis 
likos areštuotas.

JAPONAI ŠAUDO KRI
KŠČIONIŲ MISI.IO- 

NIEKIUS.
Iš Tokio pranešama, kad 

Korėjos miestelyje Teigo- 
nari įvyko susirinkimas tar
pe krikščionių misijos ir ja
ponų žandarų. Pastarieji 
pradėjo šaudyt i minią ir 20 
žmonių užmušė, o daug su
žeidė.

1.000 KANADIEČIU IŠ
PLAUKĖ Iš VLADA O- 

ŠTOKO.
ankščiaus. Sako, Wilsonas(ios tesurinkta. Kad surin- Balandžio 22 iš Vladivos- 
žaizdai gydyti panaudojo kus paskirtą Naujai Angli- toko išplaukė apie 1,000 Ka- • • i • ••• *1*1 /\ — -j y i _ _ j i •• i y *chirurgo peilį; nors ligonis jai sumą iki 10 gegužės, kas nados kareivių. Už poros 
dabar rėkia ir spardosi, bet diena reikia surinkti J!—-r------
greitai pagis ir paskui bus $24,000,000. Icouver’ą (Kanadoj).

gegužės susipratę darbinin- JŲ KARIUMENĖ SUMUš- 
j kai visam pasaulyje metaį • rn* 
[darbą, laiko mitingus iri 
j svarsto savo reikalus, o kurį 
galima, tenai rengia gatvė- 

ise parodas ir maršuoja su 
demonstracijų raudonomis vėliavomis de

monstruodami savo spėkas.
Europoj, kur darbininkų 

klesa paėmė valdžią jau i 
savo rankas, šįmet 1 gegu
žės bus apvaikščiojama ofi
cialiai. Užsidarys tenai vi- 
sos dirbtuvės, krautuvės, ra
štinės ir milionai darbinin
kų eis iškilmingiausiomis 
procesijomis. Visuose mie
stuose skambės Internacio
nalas ir Marsalietė. Visuose 
miestuose eis šauksmas: 
"Proletarai visų šalių, vie
nykitės! Jus nieko nepralai
mėsite, tik retežius, o 
kariausite pasaulį’.’’

Rengiamės apvaikščioti 
tarptautinę proletariato 
šventę ir mes, Amerikos 
darbininkai.

Lai gyvuoja tarptautinis 
darbininkų solidarumas!

Lai gyvuoja Pirmoji Ge
gužės!

Lai gyvuoja socialzmas!

TA TRIJUOSE FRON
TUOSE.

uz

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

ŠVEDŲ SOCIALISTAI PAGELBĖJO 
'LIETUVOS ŽMONĖMS.

Švedijos valdžia visiškai 
atmetė sumanymą siųsti 
iiuosnorių armiją Estonijos 
ir Lietuvos dvarponiams Į 
pagalbą. Tečiaus šitas su
manymas likos atmestas ti
ktai ačiū dideliems švedų 
socialistų protestams ir de
monstracijoms.

Kaip žinia, Lietuvos rea
kcininkai buvo atsišaukę Į 
Švedijos valdžią, prašydami 
jos kariuomenės slopinimui 
revoliucijos Lietuvoj. Bet 
švedų socialistai parliamen
te jiasakė, kad Švedija ne
rius savo kariuomenės Lie
tuvos darbininkų šaudyt 
Vėliaus ir visas parliamen- 
tas išsireiškė prieš inter
venciją.

Tuomet Lietuvos atžaga
reiviai, susidėję su Estoni- 
ios ir Latvijos kontr-revo- 
iiucionieriais, pradėjo rek
rutuoti Švedijoj Iiuosnorių 
kariuomenę.

Dabar atėjo 
žinių, kuriu*• <c

spauda nebuvo 
kad 12 sausio 
buvo sušauktas
kas Darbininkų ir Kareivių 
Sąjungos mitingas ir išneš
tas didelis protestas prieš 
organizavimą Švedijoj 
Iiuosnorių armijos Estoni- 
jos ir Lietuvos kapitalistų 
reikalams ginti.

Sausio 14 d. Sveriu Socia
listų Partijos komitetas 
kreipėsi prie tarybos pir
mininko Edeno, kuris rū
pinosi Iiuosnorių armijos or
ganizavimu, ir pareikalavo, 
kad naujokų ėmimas tuo
jaus butų sustabdytas. So- 
calistai pasakė, kad šito dar-

iš Švedijos 
buržuazijos 

paskelbus 
Stockholme 

milžiniŠ-

po sąvaičių jie atplauks į Van- bo nesustabdžius, jie tuo- 
I r»r\\ii.’nr’n ( T/onnrlai \ • I imis nradic 4-/^jaus pradės organizuoti to-

» kius darbininkus ir karei
vius, kurie yra pasiryžę va
liuoti i Lietuvą ir kitas Pą- 
baltijos provincijas revoliu
cinių valdžių remti.

Pirmininkas Eden priė- 
nė šitą komiteto reikalavi- 
ną "šaltai”. Ant rytojaus 
coniitetas sušaukė protesto 
nitingą. Masinis susirin
kimas Įsakė "akcijos komi- 
.etui” tuojaus organizuoti 
M) visą Švediją protesto mi- 
;ingus ir demonstracijas. 
Kitam komitetui buvo Įsa
kyta pasiteirauti, kaip butų 
galima greičiau sudaryti 
svedijoj Raudoną Armiją ir 
nusiųsti ją Į Pabalti jos pro
vincijas, taigi ir Lietuvon.

Sausio IK d. Stockholmo 
gatvėse likos Įtaisyta jau 
jrotesto demonstracija ir ji 
padarė labai didelį Įspūdį.

Po šitų protestų Švedijos 
valdžia tuojaus pasiaiškino, 
kad Iiuosnorių armija orga- 
įizuojama privačiai, 
vlądžia šito sumanymo 
jžgirusi, ir tuojaus 
jždaryti visus ofisus.

kad 
nėra 
liepė 
kur 

buvo rekrutuojami liuosno-j 
■•ių armijai naujokai.

Taigi ačiū Švedijos socia
listams Lietuvos žmonės li
kos apsaugoti nuo tos sker-Į 
dynės, kokią jiems rengė 
Lietuvos dvasiškja su dvari
ninkais.

Lenkai paėmė Vilnių, o Kol
čakas daro didelių laimėji

mų Sibire.
Londono žinios sako, kad 

bėgiu paskutinių penkių są- 
i vaičių admirolo Kolčako ar
mija Uralo fronte nuėjo 190 
angliškų mylių pirmyn ir 

i_ padarė tokių laimėjimų, ku
rie stato Į pavojų visas bol
ševikų pozicijas rytų Rusi
joj.

Sulyg Omsko žinių, Sibi
ro armija dabar randasi tik
tai 100 mylių nuo Volgos ir 
nauji jos pasisekimai ant 
Karnos upės padarė bolševi
kų pozicijas už Volgos jau 
ne’oepakenčiamas.

Šitas Kolčako brukimasis 
pirmyn skaudžiai paliečius 
bolševikų spėkas šiaurėje, 
kur jie kariauja su sąjungi
ninkų Įsiveržėliais, ir pie

štuose, kur jie kovoja su gen. 
Denikino ordomis.

Permės pietvakariuose 
Į bolševikai narsiai gynė Sa- 
rapulį, bet buvo apgalėti ir 

i miestas puolė. Kolčako ka
riumenė paėmė daug grobio 
ir keliatą bolševikų vadų, 
šitą pasisekimą Omsko val
džia skaito didelės reikšmės 
nuotikiu. Abudu krantai 

I Karnos, kuri netoli Kazanės 
Įteka i Volgą, apvalyti nuo 
bolševikų esą jau per 200 
mylių. •

šiaurės Rusijoj rusų ka
riumenė, kuri eina išvien su 
sąjungininkais, pereitoj są- 
vaitėj nužengė 20 mylių pir
myn ir dabar jau randasi 
netoli Onegos ežero, kuris 
kanalais ir kitais ežerais 
jungiasi su Petrogradu.

1 sietuvoje lenkai išvijo 
bolševikus iš Vilniaus. Apie 
tai praneša oficialė rusų ži
nia, gauta Londone 22 ba
landžio beveliu telegrafu. 
Ji skamba taip: ”Vilniaus 
apielinkėj priešas užpuolė 
mus didelėmis . spėkomis, 
prasilaužė per musų liniją! 
ir užėmė miestą.”

Paryžiuje gauta žinia iš 
Varšavos sako, kad lenkų 

j kariumenė užėmė netik Vil
nių, bet ir Naugerdelį, iri 
svarbų geležinkelio centrą! 
Baranovičius. Visa gele
žinkelio linija nuo Vilniaus 
iki Lydos esanti jau lenkų! 
ran koše.

GOMUERSO ŠONKAU
LIAI SULAUŽYTI.

Pereitoj nedėlioj Ameri
kos Darbo Fedaracijos pir
mininkas Gompcrsas važia
vo New Yorke automobi-
lium ir susikūlė su gatvėka-’ 
liti. Gomperso automobilius 
likos sudaužytas ir jam pa
čiam du šonkauliu sulaužy
ta. Jis guli dabar ligonbu- 
tyje ir gali mirti.

i
I

I

LENKAI PAĖMĖ 
VILNIŲ.

Paryžiuje gauta iš Var
šuvos šitoks pranešimas:

Lenkų kariuomenė paė
mė svarbų geležinkelių cen
trą Baranovičius ir Nau- 
gardeli Vilniaus pietuose, 
kaip lygiai ir patį Vilnių. 
Visa geležinkelių linija į pie
tus nuo Vilniaus iki Lydos 
jau lenkų rankose.

Lvovo apielinkėje lenkai 
prasilaužė per rusinu fron
tą.
IŠVARĖ BOLŠEVIKUS IŠ 

KIJEVO.
patvirtinančių ži- 
Patliuros vadovau-

Atėjo 
nių, kad 
jamoji kariumenė išvijo iš 
Kijevo bolševikų valdžią ir 
užėmė miestą.

Didisnė dalis bolševikų 
armijos pasidavė ukrainie
čiams ir liuosu noru pasisiū
lė eiti dabar prieš bolševi
kus. Taip sako oficialis uk
rainiečių Spaudos biuro pra
nešimas.

Žinios atėjusios per Lon
doną pereitoj sąvaitėj sakė, 
kad pirmoji boiševikų armi
ja Gomelio apielinkėj pasi
davusi ukrainiečiams. Tuo
met nebuvo aišku, apie ko
kius ukrainiečius kalbama. 
Dabar gi pasirodo, kad kal
ba ėjo apie Ukr. ir» s uk’riin- 
kų armiją, kuriai vadovau
ja generolas Petliura. Lon
dono žinia sakė, kad ukrai
niečiai paėmė 2 j,0(9 karabi
nų, 35 kanuoles i; JO kul
kasvaidžių.
BOLŠEVIKŲ ARTILERI

JA UŽDEGĖ NARVĄ.
Koj>enhogoj gauta iš Re- 

velio žinių, kad estų mieste 
Narvoj buvo didelė ugnis. 
Gaisrą pagimdė bolševikų 
artilerija, kuri smarkiai tą 
miestą bombardavo. Sude
gė šimtai namų. Tūkstan
čiai žmonių liko l>e pastogės. 
. Narva stovi prie Narvos 
upės, netoli Finų užtakos. 
Gyventojų piLš karę tenai 
buvo 20,000. Industrija su
sideda daugiausia iš audiny- 
čių ir žuvininkystės.

SUŠAUDĖ GENEROLĄ 
MIščENKĄ.

Iš Vladivostoko praneša
ma. kad pabėgęs iš raudonos 
armijos lakūnas atnešė ži- 
n'kL generolas Miščenko 
esąs jau sušaudytas. Kas jį 
sušaudė ir už ką, nepasaky
ta.

i Generolas Miščenko senoj 
• rusų armijoj buvo gana žy
mus asmuo. Jisai dalvvva- 
vo keturiose karėse: 1877-78 

i metais su turkais, 1900-01 
metais su Kynais, paskui su 
japonais ir dabartinėj visa- 
svietinėj karėj.

JUODKALNIJA NU
STOJO GYVAVUS/
Visuotinas Juodkalnijos

Seimas nutarė visiškai susi
vienyti su Serbija ir pavės

is Helsinforso praneša-į ti visą savo šalies valdžią 
R v- ma. kad finai išvijo iš Olo- serbų gubernatoriui. To-

TRO( KIS SIUNČIA SAVO
ARMIJĄ Iš ŠIAURĖS Į 

RYTUS.
Trockis atšaukė Sovietų

armiją iš Archangelsko gu
bernijos, o siunčia ją i P.y t---- . c - *- T ji i •
tus prieš Kolčaką. kuris su necko bolševikų valdžią ir kiu budu mazute Juodkalni- 
savo pulkais pradėjo laužtis kad tenai susirinko steigia- ja kaipo valstybė nustojo 
Sovietų Rusijon. Imas seimas. (?) I gyvavus. ___

FINAI PAĖMĖ OLONEC 
KĄ.
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KELEIVIU
nuo išvogimo, o 
traukia skaudžiui: 
bėn.

”10. Uždarbis (mokestis už 
darha) laipsniškai bus pakelia
mas iki ko! nebus pasiekta ry
tos nustatytos Sovietinėje Ru
sijoj“- , . -”‘l. Pramonėje, prekyboje 
ir ūkyje įvedama 8 vai. darbo 
diena.

”12. Visos skolos, kurios pri
gulėjo kapitalistams, dvarpo
niams ir turtingiems kunigams 
nuo darbininku ir neturtingų 
kaimiečiu laikomos už panai
kintas.
”13. Griebiamasi įvirtu prie

monių atgaivinimui pramoni
nio gyvenimo ša/ e įtaisoma 
gelžkeliai. ir t. p J bei atgaivi
nimui apsimainymo prekėmis 
su Sovietų Rusi’a ir \ okietija.

’T4. Prieš gyveninio brangu
mą ir spekuliaciją, ypač spe
kuliaciją neatbūtinu gyvenimo 
reikmenų, bus panaudota grie
žtos ir mielaširuystės nežinan
čios priemonės.”
Po šituo manifestu pasi

rašo Laikinosios Lietuvių 
Revoliucinės Valdžios, pir
mininkas V. Mickevičius- 
Kapsukas ir nariai: Aleksa- 
Angarietis, Aizik \ einštein, 
Simonštein, Kastas Kerno- 
vič, Svietelis. Proletaras, 
Kazimieras Cikoyskis 
Aleksandra Jaškevič.

Kapsukas jau amerikie
čiams gerai žinomas. Alek
sa žinomas musų skaityto
jams iš raštų. Svietelis ga
li būt iškraipyta pavardė 
Svotelio, kuris savo laiku 
taipgi yra buvęs Amerikoj 
ir gerai yra žinomas So. 
Bostono lietuviams socialis
tams.

Kiti pasirašiusieji po ma- 
nifstu m u m s nežinomi. 
Sprendžiant iš pavardžių, 
keli vra žvdai, o kiti gali būt «. V
baltgudžiai.

"INFORMUOJA” SVE
TIMTAUČIUS.

Kad painformavus ameri
kiečius apie Europos valsty
bių rubežius, tautininkų ta
ryba Washingtone išleido 
Žemlapį. Žinoma, svetim
taučius informojant, reikia 
informuoti aiškiai, nes ki
taip jie gali tavęs nesup
rasti. šitą turbut ir taryba 
omenyje turėjo, nes rube
žius 3nt savo žemlapio ji to
kiomis storomis linijomis 
išvadžiojo, kad žmogus ma
tai ne rubežius. o tiesiog- lie
tuviškas dešras. Vietomis 
tie brūkšniai užkloja pusę 
gubernijos.

Bet tai da ne viskas. Ta
ryba ir geografiją "patai
sė.” Norvegiją ji padėjo Šve
dijos vieton, arčiau prie Lie
tuvos, o Švediją nukėlė te
nai, kur pirma buvo Norve
gija.

Žinoma, tas reikalinga 
svetimtaučių informacijai, 
ir negaila, kad tokiems da
lykams leidžiami lietuvių 
darbininkų pinigai.

Tečiaus "Amerikos Lietu
vis,” kuris priguli prie tos 
pat srovės, kurią atstovau
ja tautininku taryba, nela
bai šituo žemlapiu paten
kintas. Girdi: ‘

"Suteikti toki žemlapį sve
timtaučiui. išeitu nesusiprati
mas. Pamanytu, kad lietuviai 
visai geografijos nepažįsta ir 
kad pas mus nėra žmonių, ku
rie butų nors ’public school’ 
lankę.”
Ištiesų, jeigu jau Švediją 

musų "diplomatai" gali nu
kelti Norvegijon, tai ar ne 
iau dm esni jie darbą pa
darytų, jeigu jie Lietuvą 
perkraustytų Amerikon? 
Tada mums nereikėtų bent 
šifkorčių pirkti.

----- --------- ■. ... 
su karės teismo žiaurumu. .

”5) Įsakau visokios rūšies 
ginklus Seinų mieste ir parapi
joje sunešti į Seinų milicijom! 

štabą, ligi sausio 15., ““
apskrityje į parapijų 
tus ligi sausio 20 d.

”7) Uždraudžiu laikyti pas 
save visokios rūšies ginklus be 
mano leidimo. Pas ką bus ras
tas ginklas, tas bus baudžia
mas karės teismu.

"Seinai, sausio S d. 1919 m. 
” Seinų miesto ir Seinų ap

skrities
"Komendantas AseviČius.”

Matot, su kokia drąsa ir 
panieka šitas reakcijos ber
nas kalba į Lietuvos gyven

tos malšintojais.” tojus! Jo proklemacija
Ar ne teisinga ta patarlė, skamba lygiai kaip kokio 

kad varnas varnui nekerta1 general-gubernatoriaus "u- 
kazas:” Aš uždraudžiu žmo
nėms išeiti ant gatvių! Aš 
Įsakau šaudyt maištininkus 
ant vietos!—vis Aš ir Aš!

Ir akyvaizdoj šitokio bal- 
reakcijos rėmėjai da nesigė
di pasakot apie tarybų val
džios nedorybes!
REVOLIUCINĖS LIETU
VIŲ VALDŽIOS MANI

FESTAS.
"Vienybė Lietuvninkų" 

16-tam numeryje perspaus
dino revoliucinės lietuvių 
valdžios manifestą, kuris 
buvo tilpęs "Sievernoj Ko- 
mmunoj” 21 gruodžio, 1918 
metų. Paduodant ji čionai 
"Keleivio” skaitytojų žiniai 
ištisai:

"Pildydamas valią sukilusiu 
Lietuvos darbininkų, neturtin
gi: kaimiečių ir raudonsargių 
Centralis Komitetas Lietuvos 
ir Baltgudijos Komunistų Par
tijos, kartu su Vilniaus ir Kau
no sovietais, paskelbia, jog jie 
suorganizavo laikinąją revoliu
cinę Lietuvos valdžią, 
liucinės žmonijos vardu 
paskelbiame:

"1. Visa valdžia, alei 
iiausia, pereina i rankas 
bininkų, bežemių ir mažažemių 
ukinikų atstovų Tarybos (So
vietus) .

”2. Vokiečių okupantų val
džia nuo šiol skaitosi panaikin
ta.

”3. Lietuvių kaizerine Tary
ba su visais savo ministeriais, 
skaitoma už nuverstą ir jokių 
įstatymų neapginama.

”4. Reikia laikyti visus Ta
rybos ar jos agentų įsakymus, 
taippat įsakymus vokiečių oku- 
pacijinės valdžios (ant kiek jie 
neapeina vokiškų kareivių ir 
jų išėjimo iš Lietuvos) neteisė
tais ir nereikalaujančiais klau
sime.

”5. Visi Tarybos ar vokiečių 
okupacijinės valdžios pastaty
tieji valdininkai turi būti tuoj 
suareštuojami jei laisvanoriai 
neatsisako nuo savo vietų. Jų 
vietas užims atstovai Sovieti
nės valdžios. Kiekvienas pil
dantis Tarybos bei okupaciji
nės valdžios įstatymus papuo
la tučtuojiniam areštui.
"6. Visa dvarponių žemė ir 

abelnai visi dideli žemių plotai 
priklausantįs bažnyčioms, vie
nuolynams ir kunigams, su vi
su jų gyvu ir negyvu turtu, ly
giai visi miškai, vandenis ir že
mės turtai pereina visos Lietu
vos darbo klesos nuosavybėn 
(t. y. tampa apvisuomeninti) 
bei induodami darbininkų ir 
mažažemių proletarų Sovietų 
naudonei.
"7. Visi gelžkeliai, pačto, te

legrafo ir telefono įstaigos, 
dirbtuvės, bankai ir agulni pre
kių sandeliai šiuomi tampa vi-i 
su Lietuvos darbo žmonių nuo
savybe. Buvusieji jų savinin
kai turi tą savo turtą induoti 
Sovietų valdžias organams pri
silaikant revoliucinės darbo 
valdžios nurodymais.

"8. Smarkiausiai draudžia
ma išvežti iš Lietuvos arba pa
gadinti gyvas bei negyvas tur- 

3) Kas pasipriešins milid-jtas, lygiai ir kilnojanios bei ne
kilnojamos reikmenos ant gel- 
žkelių, pačto, telegrafo ir elek
tros gaminimo stočių, bei visas 
kitas turtas turintis svarbą 
žmonėms abelnai.

”9. Vietų Sovietai prisižada 
apsaugoti visuomenės turtą

APŽVALGA D
Troe, translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., cn April 
23, 1919, as repuired uy the Act of 
October 6, 1917.

FRANCUOS IMPERIA
LISTAI SENAI JAU REN
GĖSI SU RUSUOS CARU 

1 KARŲ PRIEŠ VOKIETI
JĄ.

Francuzijos p r e m je ras 
Clemenceau būtinai spiriasi 
taikos konferencijoj, kad 
Saaro Klonis butų atimta iš 
Vokietijos ir prijungta prie 
Francuzijos. New Yorko 
"Sun" aiškina, ’ jog francu- 
zai reikalauja šito Vokieti
jos krašto dėlto, kad laike 
karės vokiečiai sunaikino 
francuzu anglies kasyklas 
Lens apygardoje.

Bet Bostono "American” 
pastebi New Yorko laikraš
čiui, kad jis nežino, ką kal
ba. Bostono dienraštis sa
ko:

"Pono Clemenceau reikalavi
mams grieštai priešingas kaip 

Lloyd George, taip ir preziden
tas Wilsonas, taigi jiedu tur

but žino tą. ko ’Sun’ arba neži
no, arba pamiršo. O tsti yra 
slaptoji sutartis, padaryta tarp 
Rusijos caro ir Francuzijos da 
daug pirmiau negu karė prasi
dėjo. Sulyg tos sutarties, jei
gu Francuzija ir Rusija sumu
štų Vokietiją. Francuzija tu
rėjo užgriebti Saaro Klonį ir. 
kitas Vokietijos žemes iki pat 
Reino upės.

"Norėdama užgriebti Vokie
tijos anglies plotus, Francuzi
ja susivienijo su Rusija 10 me
tų pirma da negu Vokietija bu
vo prisiartinus prie francuzu 

kasyklų Lens apielinkėj. O ka
dangi Anglija ir Suvienytos 
Valstijos sutinka, jog norint 
palaikyti Europoje ramybę, 
senosios užgriebimų systemos 
reikia vengti, tai Lloyd George 
ir prezidentas \Vilsonas gerai 
daro, kad priešinasi pildymui 
slaptų sutarčių, kurios francu- 
zų valdžia buvo padarius su 
puolusiu caru Vokietijos ir Au
strijos pasidalinimui.

"Sulvg tos sutarties, laimė
jus Francuzijos-Rusijos sąjun
gai karę, caras turėjo užgrieo- 
ti Galiciją.”
Taip kalba pono Hearsto 

organas. O ponas Hearstas 
nėra socialistas. Jis yra 
stambaus biznio atstovas ir 
jo laikraščiai visuomet sto
vi už kapitalistišką tvarką. 
.0 betgi ir jie pripažįsta, kad 
visos tos pasakos apie "da- ( 
mokratybės gynimą" ir "pa
vergtųjų tautų liuosavimą" 
yra tiktai akių dūmimas, ir 
jie pripažįsta, kad kaip Vo
kietijos, taip ir Francuzijos 
imperialistai rengėsi šiton 
karėn ne tautų liuosavimo, ’ 
bet tautų pavergimo plėši
mo tikslais.
REAKCIJOS RĖMĖJAI.
"Tėvynė” džiaugiasi, kad 

santikiai tarp klerikalų ir 
tautininkų jau pagerėję. Ji 
sako:

”Anuo laiku, kada iškilo 
spaudoje klausimas apie p. 
Mastauską, kaipo Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovą Eu
ropoje, spaudoje dėlei to bu.o 
tikra batalija. Tautininkų 
spauda visą, ką rašė apie p. 
Mastauską, rėmė vien ant lo
giškų išvadų iš tų atsitikimų, 
kurie buvo pačių katalikų at
stovų (pp. Mastausko, Dobu- 
žio, Pakšto) pranešami iš Eu
ropos... Po ilgų barnių spaudo
je, pagaliaus, Amerikos Lietu-’ 
viųTaryba, sutartyje su Tau
tininkų Taryba, atšaukė visus 
įgaliojimus, duotus savo atsto
vams. ir visus juos pavedė Lie
tuvos Valdžios atstovų juris
dikcijai. Vadinasi, dabar tie 
Amerikos žmonės, kuriuos ka
talikai siuntė Europon (k. t. 
pp. Mastauskas, Pakštas, Do- 
bužis, Bartuška, česnulis) ne-.

kinoji Valdžia. Tokioje pat 
pozicijoje yra ir tautininkų at
stovai Europoje, būtent Dr. J.. 
šliupas, inž. T. Norus, adv. J. [ 
S. Lopatto. Toksai dalykų sto
vis. nėra abejonės, turės labai 
geras pasekmes, kaip darbuo-. 
se dėl Lietuvos laisvės, taip ir 
Amerikos Lietuvių tarpsrovi- 
niuose santykiuose.’’

Vadinasi, musų tautinin
kai ir klerikalai dabar dirba 
išvien su Lietuvos "kramo-

į aki?
Smulkiuose dalykėliuose 

tautininkai su klerikalais 
ginčijosi ir pešėsi. Brook- 
lyno seime klerikalai priver
tė tautininkus poterius kal
bėti; Philadelphijoj jie ne
davė Šliupui pasirašyti po 
"neprigulmybės deklaraci
ja;” paskui jie nenorėjo- 
duoti Šliupui savo Įgalioji
mo atstovauti juos Europoj.

Bet tai buvo vis smulkus 
dalykėliai. Dėl šitų mažmo
žių jie ginčijosi. Bet kuomet 
atžagareiviams pasidarė pa
vojus; kuomet Yčams, Sme
tonoms, Karevičiams ir Val
demarams pradėjo smukti 
iš po kojų pamatas; kuomet 
revoliucija pradėjo šluoti iš 
Lietuvos tą kamariliją lau
kan, musų tautininkai su 
klerikalais užmiršo visus sa
vo ginčus ir šoko remti 
reakciją Lietuvoj. -

žinoma, jie sakosi remia 
laikinąją Lietuvos valdžią. 
Bet Lietuvoj dabar yra dvi 
laikinos valdžios—viena re
voliucinė valdžia, kuri vei
kia Vilniuje, o kita Valsty
bės Tarybos valdžia, kuri 
tupi Kaune. Musų tautinin
kai su klerikalais remia 
kauniškę valdžią. O šita val
džia juk ir yra reakcininkų 
valdžia. Tai yra ta pati šai- 
ka, kuri pirma uoliai padė
davo caro valdžiai "malšin
ti kramolą Lietuvoj,” o pas
kui buvo pasikvietus princą 
Urachą i Lietuvos karalius. 
Dabar šita "kramolos mal
šintojų" kompanija organi
zuoja Lietuvoj baltąją gvar
diją, kad nuvertus revoliu
cinę valdžią Vilniuje ir pa
smaugus Lietuvoje revoliu
cini judėjimą. Taigi musų 
tautininkai su klerikalais, 
kurie remia kauniškę val
džią, remia aršiausios rūšies 
reakciją.

kahininkus 
atsakomy-

I Judošiai dirba
o Seinų 
komite-

Revo-
mes

ma
da r-

T ”

ir

BALTAGVARDIEČIO 
"UKAZAS” LIETUVOJ.
"Tiesos Kardas’’ paduoda 

Seinų baltosios gvardijos 
vado, tūlo Asevičiaus. išleis
tą šitokią proklemaciją:

"Privalomas įsakymas.—Vi
siems Seinų miesto ir Seinų 
apskrities gyventojams.knties gyventojams.

Tvartai ir viešai ramybei 
palaikyti bei gyventojų turtui 
apsaugoti, be tikybos ir tauty-l 
bes skirtumo, šiandien 9 sau
sio dieną nuo 10 valandos va
karo Lietuvos Laikinosios Val
džios ingaliojimu paskelbiu! 
Seinų miestą ir Seinų apskritį 
karės stovyje, koliai Įvyks pil-Į 
jia ramybė ir tvarka.

”Tuo tikslu:—1) Įsakau nuo 
10 valandos ryto civiliams gy
ventojams be mano leidimo ne
išeit’ gatvėn.

”Kas nepildys šio Įsakymo 
bus sulaikomas ir baudžiamas* 
kalėjimu.

”2) Milicijantai yra nelie
čiami. Kas pakels ginklą prieš i 
milicijantą, arba kėsinsis vci-| 
ksmu užgauti, bus sušaudytas 
vietoje.

-- - -- ------ 1

jai, bus teisiamas karės teis-Į 
mu.

”4) Tvarkos ardytojai, mai
štininkai, plėšikai, šmukleriai • 

begali savystoviai veikti,—jie'ir kiti visuomenei kenksmingi 
veikia tiktai tą ir taip, ką ir gaivalai bus kuosmarkiausiai 
kaip jiems įsako Lietuvos Lai- persekiojami ir baudžiami vi-

I

Patol vyčius Gabrys gyrė, 
Kol kišenių jų ištyrė,
Su kaimiečiais puotas kėlė, 
Kaip Paršaitis apsivėle.
Ne taip gyvenk kaip patin

ka,
Bet žiūrėk, kaip žmonėms 

tinka.
A. J. Jokūbaitis.

) _____

Naujienose” tilpo Įdo- 
laipsnis apie tai, kaip 

vokiečiai plėšė Lietuvą. 
Jais plėšimais jie tiek Lie

tuvos gyventojams ikirėjo, 
^ad sodiečiai pradėjo juos 
visokiais budais galabint. 
Kaipo pavyzdį paduodama 
S1^°ks atsitikimas apie A- 
nykščius, Kauno gubernijoj. 

"Vienas vokiečių žanda
ras labai atsižymėjo savo 
aršumu; kratė sodiečių tro
besius, vis jieškodamas la
šinių (Speck) ir suradęs 
siųsdavo juos savo "Vater- 
landan.” .Jeigu nerasdavo, 
baisiai apsieidavo su šeimi
ninkais: mušdavo nagaika 
ir šautuvo priklodu (kolba), 
ketindavo nušauti ir Įvai
riais budais baugindavo kol 
šeiminikė nors iš kaimynų 
gavus atnešdavo jam keletą 
svarų to nelaimingo ”špę- 
ko.”

"Ant tiek tas špeksnukis 
ikirėjo sodiečiams, kad vie
ną gražią dieną jis pražuvo. 
V4sos pastangos jo draugų 
surasti ji nuėjo ant niekų. 
Praėjo žiema, prasidėjo pa
vasaris. Nutirpo ledai ant 
ežero. Jodami krantu žan
darai pamatė kišo iš po van
dens vokiečio pilvas. Ištrau
kė ir pažino savo pražuvusį 
dra'ugą, bet kaip gi nusiste
bėjo pamatę, kad iš burnos 
lavono kyšo didžiausias la
šinių gabalas. Mat, nus
kriaustieji sodiečiai pagavę 
ji pritruko pilną burną la
šinių, kad jis nebliautų, ir 
įbruko po ledu.

"Žinomas dalykas, nema
lonumų buvo daug apliki- 
niams gyventojams, bet vis
gi kaltojo nesurado.
Girių ir kitokių nuosavybių 

naikinimas.
Ypatingą domą vokiečiai 

atkreipė Į Lietuvos mišku s- 
girias, kurių kaip žinoma, 
buvo daugybė — vis-vier.a 
ar tai valdiški, ar tai priva- 
<tiški. Geriausius mišktJs 
vokiečiai iškirto ir išvežė. 
Kad jiems butų lengvinus tą 
atlikti, ’ vokiečiai pervedė 
siaurus gsležinkelius (vago- 
nelkas) miškų gilumon, pas
tatė tartokus.

Vietinius gyventojus va
ru varė prie darbo miškų 
kirsti, mokėdami už tai la
bai mažai. Tokiu budu iš
kirto maždaug visas dides
nes girias, supjovė ant tai- 
tokų lentomis ar kitaip ir 
išgabeno Vokietijon. Vi > 
name vokiečių laikraštyje 
buvo pasakyta, kad vienu 
miškų iš Lietuvos vokiečiai 
išgabeno ant 26 milionų 
markių.

Be išvežimo iš Lietuvos 
maisto, gyvulių ir miškų, 
vokiečiai daug blėdies pri
darė įvairiais kitokiais bu
dais. Taip, jie nuplėšė nuo 
bažnyčių (Vilniaus kated
ros ir kitų) varinius stogus 
ir apdengė jas smaluotu po- 
oieriu; paėmė nuo' bokštų 
paliktus rusų kariumenės 
varpus, kurių parapijonai 
nesuspėjo suka votį; išplėšė 
dargi vargonų dūdas (Vil
niaus katedroje), pakinkius, 
vilnonius daiktus, surekvi- 
zavo namų darbo drobes ir 
kitus audeklus ir tt. ir tt.— 
Viso išrokuoti nėra galima.

"The Philadelphia Re- 
cord" 21 vasario numeryje 
paskelbė šitokią žinią:

"Pittsburgh.— Permission to 
enroll 30.000 non-American ci- 
tizens to be sent to Lithuania 
to fight the Bolsheviki is as- 
ked in a resolution addresed to 
the United Statės Govemment 
and adopted here yesterday by 

the Lithuanian National Coun- 
cil. In event the Government 
favors the plan, the council 

. will rush the men to Lithuania 
to reinforce the anny of 80.000 
now opposing the Boisheviks 

advance.
"The council also adoppted 

a resolution asking the Gover
nment to permit the War De- 

partment - to sėli Lithuania 
part of the war munitions and 

ordnance it has štored in Eu- 
rope.”
Lietuvių vertime tas reiš

kia ve ką:
"Pittsburg. — Vakar čionai 

Lietuvių Tautos Taryba priė
mė ir pasiuntė Suvienytų Val
stijų valdžiai rezuoliuciją, pra
šydama leidimo surinkti Ame
rikoj 30.000 nepiiiečių vyrų ir 
nusiųsti juos Lietuvon prieš 
bolševikus kariauti. Jeigu val
džia tam sumanymui pritars, 

tai taryba tuojaus bagdys tuos 
žmones Lietuvon, kad sustipri
nus tą 80,000 kareivių armiją, 
kuri dabar priešinasi bolševikų 
pirmvneigai.”

"Taryba taipgi priėmė re
zuoliuciją prašydama, kad val
džia leistų karės departamen
tui parduoti Lietuvai dalį ka
rinės medeges ir kanuolių, ku
rias ji turi Europoj*e susikro
vus.”
Kaip matot, tautininkai 

su klerikalais, pasivadinę 
lietuvių tautos taryba," 

kalba visų lietuvių vardu, 
nors ištikrujų visi lietuviai 
niekuomet nėra davę jiems 
įgaliojimo jų vardu kalbėti.

Prieš tokį atžagareivių 
prasižengimą lietuvių vi
suomenė privalo užprotes
tuoti.

Pirmas jų prasižengimas 
prieš lietuvių darbininkų vi
suomenę yra pasivadinime 
"lietuvių tautos taryba."

Kas jiems davė teisę taip 
vadintis ir visų lietuvių var
du reikalauti ginklų ir ka
riumenės teriojimui Lietu
vos vargdienių? Musų bro
liai Lietuvoje ir taip jau 
prikentėjo vargo per ketu
ris metus, o dabar da prie 
visų nelaimių saujalė savu j 
j u o d o š i u, prisidengusių į

kanuolių pirkimą. Jie ren
giasi • "ginti” lietuvius nuo 
pačių lietuvių. Tik pagal- 
organizuoti lietuvius darbi
ninkus, kurių jie tikisi suda- 
nikus, kurių jie tikisi suda
rysią apie 30,000, ir siųti 
juos Lietuvon prieš revoliu
cionierius. Ir jie daro tai 
"lietuvių tautos tarybos” 
vardu, reiškia, visų lietuvių 
vardu!

O ką tas viskas reiškia?
Tas reiškia taisymą Lie

tuvoj skerdynių.
Tas reiškia naminę karę 

ir draskymą šalies.
Tas reiškia skandinimą 

Lietuvos netik kraujuose, 
skolose, nes ginklų 

i neduos
bet ir : 
niekas dovanai neduos ir 
kareivių veltui per jūres ne
gabens/ Taigi tas reiškia 
netik žudymą Lietuvos dar
bininkų, bei ir apkrovimą 
jų mokesčiais už tą žudymą.

Taigi musų judošiai, pa
sivadinę "Lietuvos gelbėto
jais," stumia Lietuvą i did
žiausią nelaimę. Kad už
tikrinus sau viešpatavimą, 
jie nesidrovi daryti suokal
bių, kad ginklu nuvertus 
revoliucinę Lietuvos val
džią.

Jie atsimena, kaip nelabai 
senai da Lietuvoj bernas 
jiems dirbo visus metus už 
30 rublių, pusbernis už 15, o 
merga už 8. Jie nori ir vėl 
tokių pigių darbininkų. Bet 
jie žino, kad neturėdami sa
vo rankose valdžios, jie ne
galės su darbininkais kovo
ti. Todėl jie ir suskato da
bar dirbti, kad parėmus Lie
tuvos buržuaziją kovoj su 
darbininkų tarybomis.

Taigi aš kviečių visus lie
tuvius darbininkus: neduo
kite nei vieno cento toms 
"taryboms,” kurios tupi 
Washingtone ir niekieno ne
įgaliotos, nieką neatsto- 
vaudamos kalba visų lietu
sių vardu. Nepadėkite po 
Į jų "peticijomis” nei vieno 
parašo, jeigu mes prijau- 
ičiam savo brolių vargams 
: Lietuvoje, tai tverkime gry
nai darbininkišką fondą ir 

• per ii šelpkime savo drau- 
■gus anapus jūrių. Tiktai 
‘per savo Įstaigą, per savo 
į ištikimus pasiuntinius mes 
į galime teisingai ir tinkamai 
: Lietuvos vargdieniams pa- 
; gelbėti.
į Negana to. šaukim pro
testo mitingus ir skelbkime 
anglų laikraščiuose protes- 

"Lietuvos gelbėtojų" vardu, rezuoLucijas. Protestuo- 
prašo svetimų-šalių kariu- Lkim.e pnes tuos meklenus, 
menės ir ginklų ant tų su-!kur*e drįs ra visų lietuvių 
vargusiu Lietuvos žmonelių Į? ar(?Ll P1 ašy V kariumenės

- - - - -Įplir ginklų prieš Lietuvos re-

??■

» t

prašo svetimu Valiu P™? tuos meklenus,
_ . vien

Per ilgą amži lenkai mus 
glamžė,

Kankino nišai, kryžiokai- 
prusai...

Bet jau praėjo laikai engė
ja

Saulė jau teka ir mums ant 
tako.

Jei po laiko suprasi, 
Kas prabėgo—nerasi.
Tie tiktai protingi, 
Geri ir teisingi, 
Daug žino... patyrę— 
Kurie jau numirę!...

A. J. Jokūbaitis.

galvos. Jie mano, kad jie 
turi teisę tai daryti, jeigu 
jie pavadins revoliucinius 
Lietuvos darbininkus "bol
ševikais,” o save—"lietuvių 
tautos taryba.” Bet kiek aš 
žinau, tai tokios tarybos 
Amerikoje nėra ir negali 
būti, nes Amerikos lietuviai 
nėra visa lietuvių tauta. Jie 
vra tik dalis tos tautos, o 
"taryba" nei tos dalies ne
atstovauja. Ji susideda tik
tai iš saujalės klerikalų ir 
tautininkų, kurių Amerikos 
lietuviai nėra nei rinkę, nei 
Įgaliavę jų vardu kalbėti. 
Aš žinau, kad tos "tautos 
tarybos" nerinko Phiiadel- 
phijos lietuviai; Brooklvno 
lietuviai darbininkai taipgi 
jos nerinko; nerinko jos nei 
Bostone, nei Chicagoj, nei 
kitur. Ją išrinko keli poli
tikieriai susiėję kur-nors 
hotelvje ant vakarienės. O 
jeigu' taip, tai kokią ji teisę 
turi kalbėti visų lietuvių 
vardu?

Doras ir rimtas žmogus 
niekados nepavelvs sau kal
bėti visuomenės vardu, ne
būdamas tos visuomenės Į- 
galiotas. O ką* "tarybos” j 
ponai daro? Jie derasi sujKaip gyvent ant svieto reild 
kitų šalių valdžiomis apie Genavftė.

voliucionierius.
V. Lasky.

Mergaite.
Nors esu maža mergaitė 
Ir silpna da kaip nendraitė, 
Laukuos vėjo nevaikau, 
Tik rašau sau ir skaitau.

Kada jums čia deklamuoju. 
Jau jus klausot išsižioję, 
Kaip ineisiu į metus, 
Skaitysiu referatus.

Gražias eiles aš rašysiu. 
Karštas prakalbas sakysiu. 
Barsiu šelmius vaikinus 
Už jų pasielgimus....

Už girtybe, už kazyras— 
Oi, kartus jiems bus pipiras! 
Atsimins jie kaip gerai, 
Iš žmonių daryt juokai!....
Ir mergas, ką be sarmatos 
Prisikamšo aplink vatos, 
Oi-oi-oi gerai kratysiu, 
Sveiko proto pamokysiu!

Ir jus mamos-moteraitės 
Nesibijote mergaitės-,— 
Keli metai greit prabėgs, 
Nepažinsit manės nieks!.... 
Pamokysiu aš jts veik -
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Kas nieko neveikia
To niekas nepeikia

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
MONTELLO, MASS. 
Prakalbos ir teatras.

Balandžio 6 d. čionai buvo 
LSS. 17 kuopos surengtas 
vakaras. Programas susi
dėjo iš prakalbų ir teatro. 
Kalbėjo vietiniai P. Balsys 
ir S. Milčius. Vaidintas vei- 
kalelis-komedija „Nesiprie
šink”—pats savaimi neindo- 
mus, bet kad vienos moterįs 
jį vaidino, tai jų lošimas vy
riškų rolių susirinkusiai 
publikai pridarė gana daug 
smagaus juoko. Publikos 
susirinko apie 500 ir visi iki 
galui išbuvo. Vakarėlis ga
na gerai nusisekė.

Taipgi buvo renkamos ir 
aukos. Vakaro lėšų paden
gimui surinkta, regis $12 su 
centais. Gi pagalbai tų žmo
nių, kurie už pereitą Brock- 
tono avalų darbininkų strei
ką vieni kalėjimuose da ir 
dabar tebekenčia, kiti per
sekiojami, čionai ir LSS. 17 
kuopos susirinkime išviso 
surinkta $60 su centais.
Tautininkams su klerikalais 

nesiseka.
Balandžio 11 d. čionai bu

vo vietos musų tautininkų 
ir klerikalų bendrai pareng
tos prakailbos tuo tikslu, 
kad surinkus parašus po ži
noma mūsiškių diplomatų 
pagaminta peticija. Plaka
tuose buvo išgarsinta, kad

viešėjo dūšių ganytojas, kad į CHICAGO, ILL. 
apkirpus savo avelėms vii-j LMPS. 9 kp. koncertas, 
ną. Tik nabagui nepasise
kė pasipelnyti. Jis, mat, 
pareikalavo mažiausiai po 
$4 už išklausimą išpažin
ties, tai daugelis ir tų žmo
nių, kurie da pereitais me
tais šitokio žingsnio nebūtų 
išdrįsę padaryti, šiemet jau 
numojo ranka.

Kirpikas matydamas, kad 
jo avelės krinka iš aviny- 
čios, susirinkusias stengėsi 
visaip graudinti, tik nedaug 
rado tokių, kurie susigrau
dino ir nešė išnaudotojui sa- VilLrtų. ivuiugviiui jzv. . . .. -r-. .. .

kad jiems neliko jau 
to ypatų, gi 600 su

miesto valdžia pripažino, 
kad laisvė žodžio tikėjimų 
klausime negali būti varžo
ma. Dvasiškas tėvelis ne
radęs valdžioj pritarimo, 
nemaža susirūpino. Jis pa
kvietė lietuvį kunigą , kad 
tasai atverstų katalikus ant 
kelio, nuo kurio juos laisva
manis Mockus nuvedė.

Balandžio 2 d. atvyko čio
nai lietuviškas Romos trus- 
to agentas. Pasirodė, kad 
iš 7000 čia esančių lietu
vių kunigėliams ištikimais 
liko tik 35 vyriškiai ir kita 
tiek davatkų. Kunigėliai pa
matė, I....................
nei sinuo 
viršum jau pasitraukė iš 
jų avinvčios supratę, kad 
žmonių išganimas ne kuni
gų pasakose.

Tasai lietuviškas Romos 
agentas matydamas, kad 
savo pasakomis apie dievus 
ir velnius žmonių jau prie 
savęs nepritrauks, pradėjo 
apie bolševikus prakalbas 
sakyti. Tik bėda, kad tasai 
žmogelis apie tuos bolševi
kus žino vien tai, ką atža- 
reiviški laikraščiai prime
luoja. Žmonės daug geriau 
už kunigą žinodami visus 
tuos melus, kurie skelbiami 
ir atšaukiami, nenorėjo ir 

{kunigo pasakojimų klausy
tis. Taigi už visą kunigams 
biznio sugadinimą dabar jie

vo skatikus. Reikia paste
bėti, kad prieš bažnyčią ku
nigui bekoliojant nepaklus- 
nuosius katalikus, koliojami 
atsikirto ir ką tik prie peš
tynių nepriėjo. Policija bu
vo arti, tai riaušėm neleido 
įvykti.

P. P. A. Lietuvis.

ar pastabos butų perskaity
ti ir į klausimus atsakyta, 
tie klausimai ir pastabos 
pridarė publikoj juoko. Bet 
kada reikėjo atsakyti į rim
tus klausimus, tai klerika
lai ir tautininkai pradėjo 
švilpti ir kojomis trypti. 
Reikia pastebėti, kad čia 
yra vienas asmuo, kuris vi
suomet save „tautiečiu” 
reklamuoja, į šias prakal
bas atėjo gerai prisitraukęs, 
tai jis daugiausiai ir bliovė 
prieš rimtus publikos klau
simus. Tuorn ir užsibaigė 
tos klerikališkai-tautiškos 
„prakalbos.”

tuose buvo išgarsinta, kad oizmo sugaunuiu^ 
kalbės advokatas F. J. Ba- kaltina kun. Mockų. Aš sa- 
gočius, bet jis neatvyko, kvčiau, kad čia ne Mockus 
(Tuo atsitikimu kaikurie kaltė, bet pats gyvenimo bė- 
tautininkai ir davatkos net kuris, vis_ daugiau ir 
džiaugėsi, manydami, kad daugiau žmonėms žinios ir 
Bagočius butų sugadinęs, šviesos nesą. Kur sviesa 
jiems gešeftą). Anglų kalba! praspmdo, ten tamsa turi 
kalbėjo miesto mojoras ir išnykti. Tai jau toks garo- 
kitas koks ten politikierius. 
Lietuviškai kalbėjo inžinie
rius Žuris. Visų tų kalbėto
jų buvo raginama, kad žmo
nes rašytųsi po peticija. Nei 
vienas jų nepaaiškino, ką ta 
peticija ištikrujų reiškia.: 
Pirmininkui po prakalbų! 
paprašius, kad žmones eitų 
prie stalo ir rašytųsi po pe
ticija, publika sukilo ir nei 
neatsižvelgiant svetainę ap
leido. Paliko tik būrelis

neša. Kur šviesa

tos Įstatymas. Gyvenimo 
bėgį nesulaikysi. Galite, tė
veliai, sielvartauti, galite 
keikti ir plėštis, o betgi ne
palaikysite jau to, kas pase
no ir išnvkimui paskirtas.

J. A. B.

EDWAR1)SVTLLE, PA. 
Tautininkų ir klerikalų 

prakalbos.
Balandžio 6 d. čionai buvo 

tautininkų ir klerikalų ben
drai surengtos prakalbos 
Lietuvos laisvės klausimu. 
Pagarsinta net ir anglų lai- 
kraščiose, kad kalbės kun. 
Janchura, Lietuvių Susivie
nijimo ex-prezidentas F. Ži- 
vatkauskas ir- kiti. Žmonių 
susirinko daug.

Pirmininkui susirinkimą 
atidarius paskelbta, kad iš
garsinto kun. Jančuros ne
bus, nes jis pranešė, kad 
pervėlai pakvietimą gavęs 
ir prie prakalbų neprisiren
gęs. Mat, prie pamokslų 
apie dievus ir velnius kuni
gėliams nereikia rengties, 
pamaniau sau. Prakalbas 
pasakyti, žinoma, reikia ži
noti gyvenimo bėgis ir jo 
nuotikius, o kunigėliams ši
tokie dalykai mažai apeina, 
taigi ir nestebėtina, kad mū
siškis tėvelis sarmatinosi 
pasirodyti publikai kaipo 
nieko nežinantis nemokša. 
•Jo vieton pirmininkas pak
vietė ant pagrindų Kings- 
tono seminarijos mokinį. Ži
noma, jei kunigas mažai te
žino apie Lietuvos padėji
mą, tai ka jau^besakyti apie 
seminarijos mokinį. Tasai 
būdamas drąsesniu už kun. 
Jančurą pradėjo kalbėt stri- 
ksėjimais ir mosikavimais 
nerpintais rėkavimais, kad 
Lietuvai gresia pavojus iš 
trijų pusių! Mat visgi žino, 
kad iš ketvirtos pusės ran
dasi Baltijos jūrės ir žino
mais tos pusės pavojaus nė
ra. Tais Lietuvos priešais 
esą Lenkai, bolševikai ir vo
kiečių spartakai. O kaipgi, 

. net ir spartakai Lietuvos 

. priešai! Bet tai ir viskas, 
ką tasai oratorius pasakyti 
galėjo. Kaip ištikrujų yra 
su tais Lietuvos priešais, jis 
net ir klerikališkai išaiškin
ti nemokėjo. Žinoma, kad 
Lenkijos imperialistai yra 
Lietuvos darbo žmonių lai
svės priešai, bet tokiais jau 
priešais yra ir pačios Lietu
vos dvarininkai ir klerika
lai, su kuriais Lietuvos dar
bo žmonės turi sunkiai ko
voti ir toj savo kovoj pagal
bos gali gauti tik iš revoliu
cinės valdžios, kokia yra 
Rusijoj. Vadinasi, bolševi
kai ne Lietuvos darbo žmo
nių priešai, vien pavergėjų. 
Gi Vokietijos spartakai, 
vesdami mirtiną kovą su sa
vo buržuazine valdžia, Lie
tuvos žmonėms, žinoma, kol- 
kas mažai ką gali pagelbėti, 
bet jie niekados nebuvo ir 
nebus Lietuvos darbo žmo
nėms priešingi. Tai ve, ką 
reiškia tie priešai. Patar
čiau bent šitą mano paaiški
nimą seminarijos "studen
tui” perskaityti ir turėti 
bent kiek nuovokos apie 
Lietuvos laisvės klausimą, 
kad išėjus kalbėti taip nesi- 
kamavus, kaip kad kalba
mose prakalbose, kad net 
gaila buvo žiūrėti į tą tam- 
sunelį, norintį, ka-nors pa
sakyti, bet nežinantį ką ir 
kaip.

Po to buvo perskaityta 
protesto rezoliucija, bet 
publika pareikalavo patai
symo.

Antras kalbėjo F. Živat- 
kauskas. Ir tasai jAieko in- 
domaus nepasakė. Aiškino 
kad dabar-svarbus laikas ir 
katalikai demokratai veikia 
išvien su tautininkais, tik 
socialistai nieko neveikia, 

'> manydami, kad Rusijos bol
ševikai duos Lietuvai pagel
tos; kaip Živatkauskui te
ko matyti laikraščiuose, tai 
patįs Rusijos žmonės badu 
miršta, ir iš jų laukti pagal
bos negalima.

Buvo ir aukų rinkimas. 
Kiek surinkta, nežinau, nes 
pirmininkas nepaaiškino.

Vytis, j

jų puslapiai tuo patim, kuo 
būdavo tik klerikalų laik
raščiai mirgėjo.

Štai „Laisvės” num 28 til
po korespondencija iš Bin- ' 
ghamtono. Tuia „vargo ' 
duktė” rašo apie buvusias 
čionai d. P. Grigaičio pra
kalbas. Gerai, kad rašo, tik 
negerai, kad taip toli nupro- 
gresavo. kad save pastatė 
paprasčiausių davatkų eilė
se. Nes bent kiek apsišvie
tęs žmogus negalėtų tiek 
gėdos ir sąžinės nustoti, 
kad šitaip melavus. Toji 
„vargo duktė” rašo/ kad d. 
Grigaičio prakalbomis pub
lika buvo nepatenkinta; 
stengiasi tuos gaivalus, ku
rie kėlė triukšmą, pastatyti 
garbingoj vietoj, o kalbėto
ją išniekinti. Taip papras
tai darydavo tik vyčiai ar 
davatkos.

Skaitant tuos „Laisvės” 
korespondentų blevyzgoji
mus kiekvienas mąstantis 
žmogus turi tik pasipiktin
ti. Taip ir Vargo duktės 
pasakojimais reikia pasipik
tinti kiekvienam, kas tose 
prakalbose blaivu protu yra 
buvęs ir girdėjęs Grigaičio 
prakalbą ir musų „kairiųjų” 
daromus Grigaičiui užmeti
mus.
Grigaičio prakalbai netik 
musų „kairieji bolšsvikai,” 
bet ir pats Marksas vargu 
bau galėtų ką-nors nenuo- 
sakaus prirodyti. Žinoma, 
kad kvailių niekad nereikia 
su žiburių jieškoti, nes jie 
visur patįs iššoka, kai Pily
pas iš kanapių. Taigi ir čio
nai tūlas mūsiškis „bolševi
kas,” manantis viską žinąs, 
tik nežinąs to, kad neskai
tant nieks nieko nežino, pa
darė Grigaičiui užmetimą, 
buk jis remiąs Scheidema- 1 
nna. Kuomet kalbėtojas s 
pertikrinančiais argumen- i 
tais atsakė, jog iš Vokietijos i 
socialistų taktikos žvilgs- Į 
nių pripažįsta teisingiau
siomis K. Kautskio ir H. 
Haases pažiūras, tai tasai 
viską žinąs kritikierius už
reiškė: „O kam 'Naujienos' 
stoja už koalicijos valdžią?” 
Kalbėtojas klausia, ar už
metėtas skaito Naujienas? 
„O ne, aš |ų neskaitau, ale 
mano draugas man sakė.” 
Taip ir kiekvieną davatka 
pasiteisina, kada jai liežu
vavimą kas primeta. Taigi 
iš mūsiškio „viską žinančio” 
bolševiko puglika gardžiai 
pradėjo juoktis, o kalbėto
jas atsakė: „Jeigu tamista 
neskaitai 'Naujienų/ negali 
žinoti, ką jos rašo, o kitas 
galėjo pasakyt visai ką kitą, 
negu skaitė. 'Naujienos' vi
suomet ir dabar stovi už 
darbininkų vienybę, už visų 
socialistinių frakcijų koali
ciją.”. šitaip kalbėtojui at
sakius ir publikai iš užmetė
jo pasijuokus, jis nutilo. Bet 
ima balsą kitas „viską ži
nantis” ir sako: „Aš nemo
ku skaityti, ale vistiek 'Nau
jienos’ negeros.’’ Publikai 
pasileidus juoktis nei negir
dėjau ką kalbėtojas šitam 
savo oponentui atsakė. Bet 
kągi rimto galima šitokiam 
žmogeliui pasakyti?

Tai ve, kokius didvyrius 
Vargo duktė stengiasi ap- 
v a i n ik u c ti bolševikiškos 
garbės vainikais, o kalbėto
ją išniekinti. Aišku, kad ne 
kas kitas, kaip tik vienas tų 
didvyrių prisidengęs Vargo 
duktės skraiste, kad atsi- 
giežus už savo nepasiseki
mus, ir prirašė "laisvės” 
puslapiuose tų davatkiškų 
melų. Ar šiaip ar kitaip, o 
visgi ir tuomi tie musų did
vyriai neskaitantis, bei ne
mokantis skaityti sau gar
bės nepadaro. Kas mind
žioja teisybę, tas pats save 
išniekina. <

Vargo Sūnūs.

Balandžio 13 d. Meldažio 
svetainėje buvo LMPS. 9 kp. 
choro surengtas koncertas.

Scena buvo įrengta taip, 
kad pasirodęs joje choras, 
išrodė lyg už kokios mylios 
atstumo’s miglose baltų dva
sių būrys.

Vadovaujamas g. P. M. 
Gugienės, choras gerai su
dainavo prologą iš operos 
Faust. Reikia pasakyt, kad 
choras gerai išlavintas ir 
turtingas gerais balsais. Jis 
savo dainavimu iššaukė en
tuziastišką publikos aplodis- 
mentą.

Dainavo taipgi pagarsė
jusi solistė p-lė S. Laurinai- 
čiutė, akomponuojant p-lei 
S. Miloszewich. „Gelių dai
ną,’’ iš operos Faust, puikiai 
sudainavo p. Gugienė, akom. 
St Šimkui. Publikai nepa
liaujant plot, p. Gugienė su
dainavo angliškai ”My mo- 
ther bids me bind mv hair.” 
Solistė buvo iššaukia keletą 
kartų ir apdovanota gražiu 
gėlių bukietu.

Buvo ir daugiau solistų. 
Pianistas St. Šimkus pas
kambino porą gražių kom
pozicijų. Tolesniai sekė 
LMPS. 9 kp. choro dainos, Į 
daugiausiai M.‘ Petrausko 
kompozicijos. Visos buvo 
puikiai išpildytos ir darė ne
mažą entuziazmą publikoje.

Taipgi memažą žiūrėto
jose įspūdį padarė gyvas pa
veikslas— misterija „Lietu
vos giriose.” 
teriškės lengvučiais 
deivių rūbais, kaip tik poeto 
vaidentuvė . sutverti gali. 
Tos Floros, Faunos ir Dia
nos besidžiaugančios gam
tos puošnumu, kvėpuojan
čios laime ir laisve taip ir 
parodo visą belaisvio žmo
gaus gyvenimo baisumą ir 
biaurumą, žadina kiltus sie
loj troškimus ištrukti iš ne- 
leisvės, pasiekti laisvę.

Už šitokio koncerto su
rengimą LMPS. ! 
priguli dėka, šitas musų 
progresysčių triūsas ir pas- , .. -tangos duoti publikai ka- iiems pagelbėtų juodą tiks- 
nors vertingesnio, nepasili- atsiekti, tečiaus čianyks- 
ko be gerų pasekmių. Rubli- tė netarnauja juo-
koje paliko geriausiu ispud- dašimčianis ir tik-tik ką pa- 

. tįs vyčiai nepakliuvo belan- 
. įet [r j?ėn. Tuos musų karžygius 
Pnhlikoę pati policija veik suvaldė ir 

neleido jokio triukšmo pra
kalbose sukelti. Kunigėlis 

j matomai pats bijojo pasiro- 
' dvt, tai pasiuntė tik savo iš- 

likimousius vergus darban, 
bet kaip matome, šitiems 
tamsybės vergams nenusi
sekė.

G. Parapijonas.

Piršlėnas

SHEBOYGAN, WIS. 
Prakalbos.

Balandžio 10 ir 11 dd. va
karais čionai buvo LSS. 152 
kuopos prakalbos, sureng
tos LSS. IX rajono rūpes
čiu. Kalbėjo d. J. Jukelis.

Kalbėtojas apipasakojo 
Rusijos darbininkų laimėji
mą, kaip dabar Rusija su
tvarkyta, nurodinėjo Lietu
vos ateiti.

Į prakalbas atsilankė 
taipgi nemažai ir musų vy
čių. Per prakalbas jie už
silaikė rimtai, tik po pra
kalbų pradėjo duoti įvairių 
klausimų ir pastabų. Jie 
norėjo, kad kalbėtojas vienu 
žodžiu į visus tuos klausi
mus atsakytų. Kalbėtojas 
naaiškino, kad į daugybę 
klausimų gali duoti tik tas, 
atsakymą tik tas, kas neno
ri, ar negali atsakyti. Atsa
kęs į kaikuriuos klausimus 
kalbėtojas ragino, kad ir se
kantį vakarą ateitų ir sykiu 
atsivestų kunigėlį, o tuomet 
galima bus pačiam kunigui 
i akis pasakyti, kiek jis žmo
nėms teisybės sako.

Vyčiai ant ryt atsilankė. 
Kadangi tai butą pėtnyčios 
vakaro, tai jiems pirma rei
kėjo stacijas apvaikščioti, 
dėlto į prakalbas atėjo vėlai. 

cii-M Iie ėi° ne Pakalbu
9 kuopai klausytis, tik susitarę jas iš

ardyti. Jie net kreipėsi į 
vietinę valdžią, kad toji

. LOVVELL, MASS. 
Klerikalų-tautininkų sky- 

mas.
Musų atžagareivių diplo

matams įsakius, tautininkai 
ir klerikalai visa savo ener
gija metėsi darban, kad su
rinkus milioną balsų (para
šų) Lietuvos „samozvancų” 
valdžiai pripažinti. Nežiū
rint, kad šitas musų diplo
matų skymas buvo padary
tas urnai, idant neleidus vi
suomenei pamąstyti apie 
reakcininkų siekį, tečiaus 
visgi žmones suspėjo sup
rasti, kuomi ta jų peticija 
kvepia. Po atžagareivių pe
ticija rašėsi daugiau sve
timtaučių, negu lietuvių, tas 
parodo, kad liaudis ištikru
jų .jau pataiko savistoviai 
protauti ir nelengvai duoda
si by šuleriams save apgau
ti. Svetimtaučiams parašų 
rinkikai stačiai ir drąsiai ai
škino, kad peticija yra įran
kis kovai prieš radikalus 
(bolševikus), lietuviams gi 
meluoja, jog tai protestas 
prieš lenkų kėsinimąsi pa
vergti Lietuvą. Kiek teko 
patirti, parašų rinkikai dau
gelio lietuvių stutose buvo 
pasveikinti šluota. Taip bent 
jie patįs išaiškina savo ne
pasisekimą surinkti daug 
lietuviškų parašų. Tas pa
rodo, kad lietuviai darbinin
kai supranta, jog Lietuvos 
klerikalams, kurie Lietuvai 
jau rengė kaizerišką despo
tizmą, laisvė ir dabar neru
pi; jie dabar netekę nei ca
ro, nei kaizerio globos, šau
kiasi sau pagalbos iš reak
cininkų pusės. Ir jų šauki
mą greit išgirdo musų tau
tininkai ir klerikalai, taigi 
dabar jau žinome, kuo esa
ma tų musų tautininkų ir 
klerikalų. j

Balandžio 13 d. musų ku
nigėlis. per savo pamokslą . 
labai pasmerkė tuos savo 
parapijonus, kurie aukauja 
Lawrence’o streikieriams, o 
neaukauja vargonams nu
pirkti. Tėvelis pradėjo rau
doti, kad katalikai varo lauk 
kolektorius, renkančius pi
nigus vargonų įtaisymui. 
Sako, streikieriams tai pi
nigų turi, o bažnyčiai ne,— 
tai jau Dievas, girdi, turi 
pakoroti už tokius nedorus 

‘darbus. Gelbėti žmogų nuo 
bado mirties kunigėlio ma
nymu yra nedoras darbas, 
kada bažnyčiai reikia nauji 
vargonai. Ir sakykite, ger
biamieji, ar tas žmogus turi 
bent kokį supratimą apie 
dorą, jeigu pasmerkia žmo
nes už gelbėjimą žmonių ir 
mažų kūdikių gyvasties? 
Nejaugi toks niekniekis, 
kaip vargonai bažnyčioje 
gali būti vertesnis už reika
lą gelbėti kovojančius už sa
vo gyvastį žmones?

Iš viso to, taipgi aišku, ko
kiais darbininkams priete- 
liais yra kunigai.

V. J. C.

iose ispudį padarė gyvas pa-

Septynios mo- 
girių

AURORA, ILL. 
„Judošiai.”

Nors ir pasenusi bus 
nia, bet nesulaukdamas 
pasirodymo musų laikraš-

Kovo 2 d. Laisvės Mylėto
ju Dr-ja apvaikščiojo čionai 
savo 10-metinį jubilėjų. Tuo 
tikslu parengė prakalbas su 
pamarginimais. Kalbėto
jais buvę vietinis teisėjas ir 
A. Žymontas iš Chicagos. 
Teisėjas, žinoma, kaipo bur
žujus, begalo daug gyrė šios 
šalies tvarkos gerumą, vie
nu žodžiu sakant, ponui tei
sėjui ši šalis—tai išsvajotas 
rojus. Galima pritarti, kad 
jam ji yra rojus, tik darbo 
žmanėms nekartą būna ir 
vargo. Dėlto sekantis 
kalbėtojas d. Žymontas tei
gėjo kalbą išvertė lituvių 
kalbon taip, kad žmones pa
matė ir kitą medalio pusę: 
išparodė jis, kad toli gražu 
nėra jau taip gera, kaip po
nas teisėjas išpasakojo.

Tarpe klausytojų atsira
do ir „judošius,” kuris tuo
jaus nubėgęs pas tą patį tei
sėją įpasakojo, kad laisvės 
Mylėtojų Dr-ja yra „bolše
vikiška’’ organizacija , įs
kundė Žymontą, pripasako
jęs butų ir nebūtų dalykų. 
Žinoma, tasai žmogelio ju- 
došiškas patarnavimas nei 
kiek draugijai nei kalbėto
jui nepakenkė, tečiaus visgi 
prasta ir pasmerktina, kad 
tarpe musų randasi tokių 
apgailėtinų gaivalų.

Ir L. M. D. komitetas ne
gerai darė, kad šitokius kal
bėtojus, kaip teisėjas, kvie
čia darbininkams prakalbas 
sakyti. Kvietė dėl savo tuš
čios garbės. Ir kaip dabar 
matome tas pakvietimas lie
tuviams ne garbę atnešė, tik 
gėdą.

ri
jos 
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kazokų. Vadinasi, žmones V pasiryžau parašyti, 
suspėjo suprasti musų dip- - - - -
lomatų skymą ir atsisakė 
užgirti ta Lietuvos klerika
liškai- buržuazišką valdžią, 
kuri Lietuvoj neturi žmonių 
paramos.

Lawrence’o streikierių 
pagalbai.

Balandžio 13 d. buvo LSS. 
17 kuopos surengtos Law- 
renCe’o streikierių pagalbai 
prakalbos. Angliškai kalbė
jo tūlas draugas anglas iš 
Bostono. (Jo vardo nenugir
dau). Jis kalbėjo dviem at
vejais—pirmu atveju apie 
I^awrence’o audėjų streiką, 
apie sunkų streikuojančių 
darbininkų padėjimą ir apie 
reikalavimą pagalbos. An
tru atveju kalbėj’o apie bol
ševikus. Lietuviškai kalbė
jo d. P. Balsys, žmonių bu
vo daug. .

Pasaulio pilietis.

žiu, o rengėjams suteikė ne
tik naujos energijos. T 
materialio pelno. L_____
buvo pilna svetainė.

Po koncerto buvo šokiai. 
Geistina ir daugiau tokių 
vakarų.

M. Mokinys.

WEST FRANKFORT, ILL.
Kunigas Mockus gadina 

kunigams bizni.
Kovo mėnesyje šią musų 

koloniją aplankė su savo mi
sijomis kun. M. X. Mockus. 
Jo prakalbos apie religiją ir 
laisvamanybę tiek žmones 
užinteresavo, kad visiems 
negalima buvo ir svetainėn 
įsigrūsti. Daugelis žmonių 
nuo svetainės durų turėjo 
grįžt namo.

Kadangi čionykščius lie
tuvius katalikus ganė airių 
kunigas, tai pamatęs, kaip 
žmones Mockaus prakalbo
mis interesuojasi, vargšas 
gavo nemenką kinkų drebė
jimą. Patyręs, ko Mockus 
žmones mokina, tėvelis ban
dė sustabdyti prakalbas, tik 
tas jam nepavyko. Vietinė

Vargdienis. 
Kirpikas.

Balandžio 8 ir 9 čionai

RUMFORD, ME. 
Klerikalai ir tautininkai.
Balandžio 13 d. vietos kle

rikalai turėjo savo prakal
bas. Kalbėjo buvęs „Darbi
ninko’’ redaktorius J Karo
sas. Apie jo prakalbą nėra 
kas rašyti, nes tai buvo pa
saka vaikams, kaip lietuvis 
i • • ,

uuacuavu i o--------
ir neradęs ten nei vieno lie- vienur, ar kitur, kur tik so- 
tuvio aplink Abrcmo sostą, cialistai parengė prakalbas, 
užklausė dangaus dženito- vyčiai ar tai dėl savo a}> 
riaus, kur lietuviai, ir gavės svaigimo, ar dėl savo tam- 

................... ' > pakeldavo triukšmą

_> šmeiždavo socialis
tus. Toks dalykų stovis nei 
kiek nestebino susipratusį 
darbininką, žinantį, kad kle- 
sinis darbininkų priešas ne
turėdamas argumentų savo 
kovoj prieš darbininkišką 
judėjimą naudojasi šmeiži
mais ir viešuose susirinki
muose triukšmo kėlimais, 
kaipo prieinamiausiais jam 
įrankiais. Dabar netik nuo
stabu, bet ir begalo liūdna, 
kada matome, jog tų tamsių 
vyčių vietą užėmė musų pa
čiu organizacijos tūli nariai, 
skelbiantis save pažangiau
siais "socialistais”—tolševi-

Paimk tik bent vieną mu
su socialistinės organizaci- z x •  • __A

BINGHAMTON, N. Y. 
Musų "kairieji” užima vy

čių vietą.
Da nesenai buvo tie lai

kai, kada musų laikraščiuo- 
kareivis nukeliavo i dangų se galima buvo matyti, kad 
ir neradęs ten nei vieno lie- vienur, ar kitur, kur tik so- 
tuvio aplink Abrcmo sostą, cialistai parengė prakalbas, 
užklausė dangaus dženito- vyčiai . •--- . • • • __
atsakymą, kad jie visi gvve- sumo 
ną dangaus bušiuose. Šito- ir paskui klerikalų laikras- 
kias žioplas pasakas, žino- čiuose šmeiždavo coriaH- 
ma, rimtas žmogus ir rim
tiems klausytojams nepasa
kos. Penkių metų vaikai 
gal ir tikėtų, kad Karosas 
buvo tame bušiais apaugu
siame danguje ir girdėjęs 
lietuvio kareivio pasikalbė
jimą su dangaus vartų sar
gu, bet iš suaugusių žmonių 
vargu bau ir katalikuose 
rastiim tokį žioplį, kuris pa
sakai bent kokią vertę pri
pažintų. Tasai atsiprašant 
kalbėtojas jokių paklausi
mų iš publikos pusės nepri
ėmė kitaip, kaip tik para
ikius ant popierelės. Dauge
lis norėdami pasijuokti iš 
oratoriaus rašė visokius 
'juokelius. Publikai reika- 
laujant, kad visi klausimai jos organų, o taip ir mirga

t



Vokiečių revoliucijos 
pardavikai

True translation filed with the post- varki buržuazija dabar pa
mąstei- at Boston, Mass., on Apnl __ •• , ZT
23, 1919, as requiied by the Act oi, statė sustiprinimą kapita- 
October 6, 1917. ' ...

Nepriklausomieji Socialis
tai kaltina Eberto valdžią.

Nepriklausomųjų Socia
listų grupė Steigiamam Vo
kiečių Seime išleido į revo- 
licinį Vokietijos proletaria
tą manifestą, kaltindami di
džiumos socialistus ir Eber
to valdžią pardavimu revo
liucijos buržuazijos reika
lams. Manifestas buvo pas
kelbtas Perline 8 vasario, o 
26 vasario jį išspausdino Pa
ryžiaus socialistų laikraš
čiai. čia paduodamos svar- 

io ištraukos:
'T ’.a -

■: ■> u* paėmė valdžią Į sa
vo rankas, kad įsteigus so- 
cialistišką draugiją. Šian
dien, praslinkus jau trims 
mėnesiams, mes esame to
liau s nuo savo tikslo, negu 
mes buvome revoliucijos 
pradžioje. Dėl tos priežas
ties proletariato tarpe kįla 
didelis nepasitenkinimas. Ši
toks revoliucijos iškraipy
mas buvo galimas ačiū tik
tai dešiniųjų socialistų va
dams, kurie neturėjo drąsos 
panaudoti sočiaiistiškos 
taktikos. Jie priešinosi iki 
paskutinei dienai.”

Toliaus manifestas nuro
do didžiumos socialistų pri- 
sišliejima prie buržuazinių 
draugų karės metu, jų puo
limą prieš militaristiškos 
buržuazijos įtsekmę, dėl ko 
nepriklausomieji socialistai 
turėjo nuo jų atsimesti, ir 
sako:

„Pirmutinė revoliucijos 
pareiga buvo galutinai nu
versti militarizmą. E „1 
nieji socialistai neišpildė ši-į 
tos pareigos. Jie neparėmė 
darbininkų ir kareivių kon
greso reikalavimų, panai
kinti buvusią kariumenės 
komanda ir socializuoti pra-: 
monę. Kaip senosios vald
žios urėdninkai, taip lygiai; 
Ebertai, Scheidemanai. No-j 
skęs ir Landsbergai 'Sočia-; 
listiškoj Liaudies Respubli-! 
koj’ nesiremia daugiau nie
kuo, kaip tik ginklo spėka. 
Spėka jiems buvo vieninte-; 
lis įrankis streikuojantiems; 
darbininkams ir revoliuci-; 
jos kovotojams nutiildyt.

’ Vardan Tvarkos, ramy
bės ir saugumo' jie atsisakė 
ateiti konferencijon susitai
kyt geruoju, bet apginklavo 
prieš darbininkus buržuazi
ją, valdininkus ir studentus, 
ir provokavo Perline, ir 
Bremene ir kitose vietose 
baisiausią brolžudingą ko-; 
va.

- ’^ncialistiškos Liau- 
< ?? blikos’ valdžia
yra tiktai militarizmo ver
gė. to militarizmo. kurį pri-. 
kė’ė iš numirusių dešiniųjų 
socialistų vadai. Todėl šita 
valdžia dabar yra priverkta 
tylomis vesti tokią politiką,! 
kurioj asmeninė revoliuci-1 
nių darbininku laisvė, svei-l 
kata ir gyvastis randasi se
nosios valdžios militarizme. j 

„Kaipo vergė prisikėlusio 
militarizmo, valdžia turėjo 
užsimerkti prieš faktą, kad 
Karolius Liebknecht ir Ro
žė Luxemburg. kuriedu bu-, 
vo areštuoti ir laikomi po 
valdžios apsauga, buvo to 
militarizmo žiaurių karei
vių nužudyti ir kad daug 
kitų beginklių kalinių buvo 
slaptomis sušaudyta. Visa 
tai reiškia, kad militarizmas 
ir kapitalizmas iš naujo 
triumfuoja. k w e | 

„Visi tie. kurie tikėjosi,; 
kad pamatąs pramonės so- 
cializacijai bus padėtas; 
pirm Steigiamojo susirinki-; 
mo, buvo skaudžiai apvilti. 
J Steigiamojo Seimo dienot- su

as

' *?o mėnesyje, 
darbininkai ir

lizmo ir dešiniųjų socialistų 
vadai su tuo programų su
tinka. Jie ketina įvesti net 
priverstiną darbą kapitalis
tiškai tvarkai palaikyti” 

Toliaus nepriklausomųjų 
socialistų manifestas kalti
na dešiniuosius bandymu 
pasmaugti darbininkų ir ka
reivių tarybas. Šituo klau
simu manifestas sako taip: 

„Darbininkų ir kareivių 
tarybų centralė organizaci
ja turėtų turėti teisę stei
giamojo seimo nutarimams 
pasipriešinti ir tas pasiprie
šinimas turėtų reikšti, kad 
seimo nutarimai turi bu i 
leidžiami žmonių referendu
mui. Idant užtikrinus toli
mesni revoliucijos tęsimą, 
kad įvykinus socializmą, 
pildomasai darbininkų ir 
kareivių tarybų komitetas 
turėtų turėti teisę savo pa
ties inciativa daryti steigia
majam seimui įstatymų su
manymus. šitokios gvaran- 
tijos yra reikalingos, kad 
davus šalies gyventojams 
teisę patiems spręsti apie 
savo ateitį.

„Nepriklausomųjų Socia
listų Partija Vokietijoj ko
vos už tuos reikalavimus 
visomis savo jiegomis. Ji 

; žino, kad jų realizavimas 
jprigifi nuo visos vokiečių 
darbininkų klesos pasiryži
me.

„Pirmučiausia sąlyga yra 
visos vokiečių darbininkų 
klesos vienybė, paremta 
grynai darbininkiškais 
principais, tokia, kokia vie
nu laiku galėjo didžiuotis 
Vokietijos Socialdemokra- 

rus;" tD3- *r f°kią Neoriklauso- 
" ’ mujų Socialistų- Partija iš

naujo rekomenduoja vi
siems vokiečių darbinin
kams priimti.”

(Pasirašo) 
"Vokietijos Nepriklauso

mųjų Socialistų Partijos 
Pildomasai Komitetas ir ne
priklausomųjų kuopa Stei-i - -jgiamam Seime.

„Lore Agnės, Bock, Brass 
Bruhl, Dr Oskar Kohn, Dit- 
tmann, Duwell, Eichorn, 
Friedrich Geyer, Dr. Kuri, 
Geycr, Haase, Henke, Hofer 
Anna Hubler, Koenen, Nu

meri. Laukant, Marges,Rau
te, Seger, Simon. VV’engels, 
VVumi, Luise Zietz, Zubel.

i ”Weimar, 8 vasario, 1919.”

Nesubrendintas
Sąmones išbujojimas

eastonTpa.
Kadangi jau senai musų 

laikraščiuose nesimato iš ši
tos kolonijos jokių žinių a- 
pie čionykščių lietuvių judė
jimą, tai nors ir negramat- 
nu save skaitydamas imuo
si darbo, kad šį bei tą prane
šus. Žinau, kad musų „in
teligentų” pareiga tverti vi
suomenės gyvenimo atspin
džius, tečiaus seni korespon
dentai gal jau mano, kad 
korespondencijas rašyti yra 
jiems perprastas darbas— 
gal jie jau ]x» įvairiais sla
pyvardžiais „moksliškus” 

j straipsnius rašo. Nežinau, 
kaip ten su jais yra, gana 
to, kad nesulaukdamas mu
sų laikraščiuose jokių pra
nešimų apie . dabartinį šios 
kolonijos lietuvių judėjimą, 
kaip minėjau, imuosi gal ir 
nesavo darbo. Nebūdamas 
mokytu, nemoku aš ir vin
gių vingiais išvesti savo 
mintį, sakau tik tai, ką sa
vo akimis matau ir kaip ap
sireiškimus išaiškinti sau 

įgaliu.
Nuo senai sekdamas mu- 

darbininkiškąjį judėji-

Į

I

mą, pradedu pastebėti, kad dienų 
tasai judėjimas pastaruoju 
laiku silpnėja, nežiūrint to 
fakto, jog jam niekad atsa- 
kantesnių sąlygų nebuvo. 

I Būdavo parengia čia socia
listai prakalbas, tai ir did
žiulė svetainė prisikemša 
žmonių, dabar ir mažiukė 
pusiau tuščia būna. Ir ka
me gi šitokio nelemto apsi
reiškimo priežastis? Mano 
manymu pačių socialistų 
nesubrendintame sąmonės 
išbujojime. Paklausi vieno- 
kito, kodėl nebuvai prakal
bose, o gauni atsakymą, kad 
”aš senai žinau, ką kalbėto
jas kalba.” Būdavo šitokius 
atsakymus galima buvo iš
girsti tik iš tamsių žmonių, 
bijančių sočiai istiškų pra
kalbų. Dabar nelaimei ir 
nuo socialistų paprastai ši
tokius argumentus išgirsti. 
•Jie mat viską jau žino ir 
daugiau žinoti jiems nieko 
nereikia. Tuos viską žinan
čius lyderius seka ir kiti, 
veikimas apsistoja, judėji
mas silpnėja.

Da energingesnieji pa
rengia kokį vakarėlį. Pub
likos nėra, išdėtos pastan
gos ir triūsas veltui nueina. 
Veikėjų energija nupuola 
ir iau kita žingsnį bijosi da
ryti. Paklausi musų „apsi
švietusių” žmonių-draugų; 
kode! nesilanko į parengtus 
vakarėlius, o gauni atsaky
mą: „O kagi aš ten veik
siu? Tai mokinių bandy
mai, nieko indomaus juose 
nerasi. Tegul lankosi tie, 
kurie dailės da nesupranta,” 
nes, mat jie jau viską žino, 
supranta ir nieko nereikia. 
Nereikia jums, nereikia ir 
jiems—nereikia visiems ir, 
suprantama, visas judėji
mą0. apmiršta.

Esu gyvenęs didmiestyje. 
Atmenu, kaip ten būdavo 
veikiama. Žinau, kad buvo 
daug tokių vietų, kur nei 
prakalbų surengti nebuvo 
galima, bet socialistai, ypač 
tokie, kurie nei kiek nema
žiau žinojo ir išmanė už da
bartinius mūsiškius „viską 
žinančius” būdavo su visu 
pasišventimu deda visas sa
vo jiegas — budina-žadina 
žmones prie darbo ir patįs 
dirba. Ten šiandien darbi
ninkų judėjimas su kiekvie
na diena stiprėja. Taip ve, 
Philadelphijoj da nesenai 
buvo tik viena lietuvių so
cialistų kuopa ir toji silpnai 
gyvavo, dabar gi jau net 
keturios ir visos auga. Į so
cialistų rengiamas prakal
bas dabar ten ateina ir to
kių žmonių, kurie nesenai 
da žegnodavosi socialisto 
vardą išgirdę.

Revoliucinis pasaulio ju- 
į dėjimas vienu žodžiu apkri
kštijamas „bolševizmu.” Ta
sai žodis skamba po platų 
pasaulį. Tame „bolševizme" 
gali nebūti nei trupučio so
cializmo ir manau butų di
delė klaida visus bolševikus 
socialistais vadinti, tečiaus 
tas pats bolševizmas, beabe- 
jo, nemaža prisideda prie 
ekonominių sąlygų vysty
mosi, taip kad socialisti
niam judėjimui gali nešt ne
mažai naudos, jei sociabstai 
oata’ko išmintingai susida
rančias apystovas išnauduo- 
ti savo organizacijos ir so- 
ciali-tinės idėjos plėtoji
mosi labui. Tik klesinėj 
sąmonėj nepribrendę socia
listai, kurie ]>asitenkina 
vien pasivadinimu "bolševi
kais” ir jau mano tuomi vi
sus socialius k’ausimus išri
šo—viską žino ir daug žino
ti, daugiau veikti jiems jau 
nėra reikalo—taji bolševiz
mą darbininkų klesos judė
jimui daro blėdingu.

Ir reikia pasakyti, kad to
kių nesubrendintai išbujo
jusios vaidentuvės socialis
tų šiandien daug rasime ne
tik pas mus Eastone, bet ir 
kitur. Ir juo daugiau ten, 
kur mažiau randasi tokių 
draugų, kurie pataiko ir šių I

1 ■iH
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ir neiškrypti 
Labai blo 
tuose ran____
kurie mano, jog proletana- 
to išliuosavimo darbas jau 
atliktas. Ne, da daug turi
me darbo ir daug reikia vei
kti, kad plačiosios darbinin
kiškos minios suprastų so
cialistų siekius ir stotų mu
sų pusėj.

S. Ažilamskis.

E. V. Debsas 
Katargoje

Nej^aužiamos energijos 
revoliucijonierius, visų ger
biamas ir mylimas dėl savo 
nuoširdumo ir atvirumo dar
bininkų vadovas. Eugenijus 
V. Debsas, nedėlioję tapo 
jau atgabentas i Mounds- 
ville, W. Va., katorgos kalė
jimą. Debsas, kaip žinia, 
nuteistas dešimčiai metų ka
torgos, kas. atsižvelgiant į 
jo senyvą amžių ir silpną 
sveikatą, reiškia tiek pat, 
kaip kad butų pasmerktas 
ligi gyvos galvos.

Įsitikinęs prakilnumu ir 
šventumu reikalo, kuriam 
jis buvo atsidavęs ir už kurį 
dabar jis pasmerktas, jis 
laikė sau pažeminimu pra
šyti tų, kurie jį katorgon 
siunčia, susimylėjimo arba 
bausmės atmainymo.

Malonių jis jokių nenori.
Sustojęs kalėjimo tarpdu

ryje. ligi sunkioms durims 
užsidarysiant ir jį nuo pa
saulio atskirsiant, Debsas 
tarė:
„Žengiu kalėjimai! pakelta 

galva ir pilnas revoliucinių 
liepsnų. Mato dvasia tvirta, 
mano siela neįveikiama.”

Debsas nuvesta ir uždary
ta jam paskirtan narvan nu
meriu 51.

Jau iš kalėjimo, bet. dar 
prieš uždarysiant jį narve, 
Debsas sutaisė ir išleido ši
tokį trumpą manifestą Į 
Amerikos socialistus:

„Ligi užsidarysiant kator
gos durims paskui mane, 
noriu pasiųsti ^šitą. trumpą 
meilės sveikinimo^ laiškelį 
visiems Amerikos socialis
tams. kurie taip ištikimai 
rėmėt mane nuo pat mano 
areštavimo.

„Valanda, kurioj gyvena
me. begalo svarbi ir daug 
žadanti. Mes stovime ant 
didžiausių pervartų slenks
čio.

„Pasaulio darbinikai pa
budo ir bruzda taip, kaip 
dar nikados nejudėjo. Vi
sos jiegos, kurios šiandie pa
saulyje veikia, veikia tam, 
kad nuvertus visokį despo
tizmą, visose jo formose, ir 
kad visas žmonių mases iš- 
liuosavus.

"Aš dabar busiu katorgos 
ka’ėjime uždarytas, bet ma
no revoliucinė dvasia gy
vens su jumis;
goj aš nepasiliksiu nieko ne
veikdamas.

"šioje viršiausioje valan
doje mes turime visas savo 
jiega- įtempti: ir visi, kaip 
vienas, veikti -bendrai musų 
didžiajam reikalui, o tai 
yra, visų musų išsiliuosavi- 
irui. į

„Siunčiu meilės žodžių 
draugams ir sveikinimų re
voliucijai.”

šešesdešimt trijų metų 
senelis, bet savo dvasia ir 
entuziazmu — jaunikaitis. 
Žengdamas ilgiems metams 
kalėjiman, jis žvelgia prie- 
kvn, ir dvasios akimis mato 
besiartinant naują tvarką 
naują gyvenimą— gyveni- 
mą,kuriame bus išnykęs vi
soks despotizmas, visokia 
prievarta, visoks vergimas 
ir išnaudojimas žmogaus 
žmogumi, o vietoj to viešpa
taujanti teisybė, brolybė, 
laisvė ir gerovė visų žmonių 
ant žemės.

"Naujienas”

dagi kator-

žinia, buk A. Smetona esąs 
išrinktas pirmuoju Lietu
vos... prezidentu.

Lengvatikiams žmonėms 
gal išrodys, kad čia ištiesų 
yra svarbus dalykas. O iš
tisų čia yra tiktai „blofas.”
.»isų pirma, kas Smetoną 

Lietuvos „prezidentu” išrin
ko . Lietuvoje dabar siau
čia revo iucija ir apie prezi
dento rinkimus tenai negali 
būt nei kalbos. Negana to, 
Smetona yra klerikalų po-' 
litikierius, i ’* *----- '
tuva tokio žmogaus negi 
rinks. Pagalios, revoliuci-' su franeuzų valdžia pačios 
nė Lietuva ir neketina pre-' vra kaltos ūž tą betvarkę, 
zidentą rinkti. Ji vykina ta- kokia dabar yra Rusijoj, 
rybų valdžios sistemą. Ir Nuo pat revoliucijos pra- 
sita sistema jau veikia. Jos džios Anglijos ir Franci jos 
kontrolėj šiandien yra jau valdžių agentai daro su 

kontrrevoliucionieriais suo
kalbius, duoda jiems mora- 
lio padrąsinimo ir teikia pi
niginės paramos, kad paka
sus musų darbininkų val
džios galybe ir suruošus jos 
puolimą. Jūsų vyriausybe 
podraug su Francuzijos val
džia dirba išvien su čecho- 
slovakais, kurie užtvėrė 
mums kelią prie maisto. Di
delis maisto trukumas mu
sų šalyje prisideda prie a- 
bclno suirimo ir da daugiau 
apsunkina mums gyvenimą. 
Taigi, jeigu Rusijoj yra bet
varkė, tai pačios jūsų val
džios užtai kaltos. Atsimin
kit, kad kuomet kapitalistiš
ka valdžia ateina „tvarkos 
vykinti” į tokią šalį, kur ki
lo revoliucija, tai ji visuo
met stengiasi pasmaugti re
voliuciją. Taip padarė Vo
kietijos valdžia Lenkijoj, 
Ukrainoj, Pabaltijos kraš
tuos ir Findliandijoj. Ly
giai tą pati dabar nori pa
daryti jūsų valdžia Rusijoj. 
Ji ne tvarką nori vykinti, ji 
nori carą ant sosto sugrą
žinti.

2. Kad pagelbėjus Rusijos 
žmonėms.

(Čia paduodant lapei), kokius boĮše- veržimo Rusijon nori patįs 
vikų orlaivis mėtė i anglų pozicijas ?rnonė£
Vologdos fronte. Lapeliai buvo KUS1JOS Žmones, 
spausdinti anglų kalba. Tokie pat. TaS ne tiesa. KaS-gl pTl- 
Įapeliai spausdinami taipgi fracuzų, į jUSU išlipimui Čionai? 
italų, rusų ir net japonų kalbomis) 17 J . .. , ..Keliątas badaujančių kai- 

Kad gavus Anglijos dar- n-iečių, kuriuos jūsų valdžia 
bininkų pritarimą nepatei- papirko, žadėdama jiems 
sinamam ant mus užpuoli- m*įsto. vargšai tečiaus 
mui, jūsų valdžia išleido se- nesidžiaugia, kad jus čia įs- 
kamu paaiškinimu, kokiais Hpot Jie tiktai maisto no- 
tikslais ji išsodino savo ka- 
riukenę njusų šalyje:

1. Kad išnaikinus anar- 
revoliucinė Lie- chiją ir įvykinus tvarką.

tokio žmogaus negi. Tai netiesa. Jūsų valdžia

nesidžiaugia, kad jus čia iš-

didesnė pusė Lietuvos. Tai 
kokios-gi Lietuvos „prezi
dentu” gali būti ponas Sme
tona? Kas galėjo jį išrink
ti?

t

Jo niekas nerinko ir jis nė
ra išrinktas. Atžagareiviai 
Įjaskelbė ji Lietuvos „prezi
dentu” veikiausia tuo tiks
lu, kad pasauliui išrodvtų, 
jog jie jau gerai stovi. Su 
tokiais pat išrokavimais jie 
buvo paskelbę andai Lietu
vą „krikščioniškai-konser- 
vatvve” monarchija ir pak
vietė ant Vi’niaus sosto kai
zerio junkerį. Jie rokavo, 
kad pasaulis greičiau pripa
žins Lietuvą, kuomet ji tu
rės savo karalių. Bet kaip 
nuėjo šunims šieno piauti 
jų karalius,^taip nueis ir jų- 
”prezidentas.”

Lietuvą valdys revoliuci
nė valdžia, o ne „kramolos 
malšintojai.’’ Jiį viešpata
vimo dienos pasibaigė kartu 
su caro ir kaizerio dieno
mis!

Taigi tegul atžagareiviai 
taip nesidžiaugia Smetonos 
„prezidentyste.” Lietuvos 
prezidentu jis nebus.

PROTESTAS PRIEŠ LSS. 
I ROJONO LAPELIUS.
Waterburio Lietuvių Pro

gresyvių Draugijų Sąryšis 
savo susirinkime 28 kovo, 
1919 m., nutarė užprotes
tuoti prieš LSS. I-Rajono 
išleistus lapelius, kuriuose 
smerkiama Lietuvos lais
vės Fondas (su kitais fon
dais. kurie tuose lapeliuose 
šmeižiami, Sąryšys neturi 
nieko bendra).

Savo protestą Sąryšis pa
matuoja sekančiais moti- 
vais:

1. Kadangi Lietuvos I>ai- 
svės Fondas yra kontroliuo
jamas Lietuvių Darbininkų 
Tarybos, kuri susideda iš 
oažangių darbininkų ir su 
buržuazija nieko bendra ne
turi;

2. 
s vės 
sijos 
nėra 
nvti,

Kadangi Lietuvos I^ai- 
Fondas jokios buržua- 
nėra šelpęs iki šiol ir 

mažiausio pamato ma- 
kad jis šelps darbinin

kų priešus ateityje;
3. Kadangi Waterburio 

Lietuvių Progresyvių Drau
gijų Sąryšis įsteigė fondą 
tuo pačiu vardu, Lietuvos 
Laisvės Fondą, kuriam mi
nėti lapeliai labai daug pa
kenkė; ir

4. Kadangi tuodu fondu, 
Chicagos ir Waterburio, a- 
budu laiko savo tikslu šelpti 
Lietuvos darbininkus jų ko
voje su buržuazija,

Tai minėti LSS. 1 Rajono 
lapeliai, šmeiždami tuodu 
fondu, kaip tik pasitarnau
ja buržuazijai.

Todėl Progresyvių Drau
gijų Sąryšis tokių lapelių 
leidimą skaito provokato
riškų darbu, kuris klaidina 
darbininkų minias ir truk
do klesų kovos darbą.

Komisija:
P. Plečkaitis, 
Franas Dapšys, 
K. Ramanauskas.

t
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ri, kurio jie tikisi nuo jus 
! gauti. O kas daugiau jus 
• sveikina? Buvusieji Rusi
jos dvarponiai, kurie tikisi, 
kad jus sugrąžinsite jiems 

' dvarus, girias ir kasyklas, 
kurios dabar priklauso vi
siems Rusijos žmonėms. Ka
pitalistai, kurie laukia, kad 
jus nuverstumėt musų dar
bininkų valdžią ir priver- 
stumet mus vėl eit jiems 
vergaut. Činovnikai, buvu
sieji caro valdžios urėdnin- 
k?i, kurie nori, kad jus sug- 
rąžintumet jiems šiltas vie
tas ir atgaivintumet senąją 
vagysčių ir kyšių tvarką, 
kuria Rusija buvo taip pa
garsėjus. Taip, šita kompa
nija su savo pritarėjais 
džiaugiasi, kad jus čia atė
jote. Jie saldliežuvauja jums 
ir šūkauja, nors jie jus ne
apkenčia, nes jus esat tokie 
pat darbininkai kaip ir mes, 
bet jie naudos jus kaipo į- 
rankį savo tikslui pasiekti. 
Generolas Gurko, rusas, ku
ris jums vadovauja, yra ar
šiausios rūšies reakcininkas. 
Kerenskis buvo areštavęs jį 
už monarchistišką propa
gandą. Jūsų valdžios agen
tai padėjo jam pabėgti. Su
grąžinimas Rusijoj caro, tai 
vienintelis jo tikslas, kuriuo 
jisai prie jus prisidėjo.

Draugai! Netikėkit šitai 
reakcininkų rujai. Nebūki

me laisvės neprietelių įran- 
į kiais. Niekados neleiskit 
užtraukti ant Anglijos dar
bininkų tokią gėdą, kad bu- 

: tu galima pasakyti, jog jie 
Visų pirma, kokią pagal- panaudoti save nuslo- 

bą jūsų valdžia neša? Ar ji mmmui Rusijos revoliuci- 
nori pagelbėti sukelti narni- 3°^. .... .
ne karę tarp Rusijos žmo-L . yaugai darbininkai! Bu
rnų, kurie ir be to jau nu
vargę nuo karės? Karės 
mes nenorime. Mes norime 
taikos. Mes norime sutvir
tinti revoliucijos laimėjimus 
be kitų įsikišimo; mes nori
me sutvarkyti savo draugi
jinį ir ekonominį gyvenimą 
taip, kad darbininkai galėtų 
patįs naudotis savo darbo 
vaisiais. Jūsų valdžia ne
padeda mums to daryti. Ji 
atsiuntė jus čionai, kad ne
leidus mums to padaryti. 
•Jūsų valdžia veikia su če- 
cho-slovakais, kurie slopina 
darbininkus ant kiekvieno 
žingsnio. Samaroj darbi
ninkai buvo įgiję 8 valandų 
darbo dieną. Atėjus tenai 
čecho-slovakams tas likos 
panaikinta. Visos darbi
ninkų organizacijos, unijos 
ir joms panašios tapo už
gniaužtos. Ir kur tik če- 
cho-slovakai užeina, visur 
jie musų darbininkų Tary
bas panaikina, o jų vieton 
įstato kapitalistus ir buvu
sius caro urėdninkus. Jūsų 
valdžia vartos jus tam pa
čiam tikslui šiaurėj ir vidu
rinėj Rusijoj. Jeigu jūsų 
valdžia norėtų pagelbėti Ru
sijos žmonėms, tai ji pripa
žintu darbininkų ir ūkinin
kų Sovietų valdžią, padėtų 
mums sutvarkyti geležinke
lius ir pramonę. Mes net ir 
prašėm jūsų valdžios, kad ji 
užmegstų su mumis biznio 
sentikius, kurie galėtų išei
ti abiem pusėm ant naudos.! 
Bet jūsų valdžia net ir atsa • 
kymo ant to nedavė. Ne—j 
jūsų valdžia nenori Rusijos 
žmonėms pagelbėti. Ji pa
deda kapitalizmui ir cariz
mui išnaujo užkrauti ant 
mus jungą.

3. Kad sąjungininkų isi-

I

Ar ji ninimui Rusijos revoliuci-

! Draugai darbininkai! Bu- 
i kit ištikimi savo klesos rei
kalams, atsisakykit dirbti 
nešvarų darbą savo po- 
nan’s.

(Pasirašę) 
Leninas.
Čičerinas.

("The London Hcrald," .Jan. 11.>

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

23, 1919. as tepuired by the Act of 
October G, 1917. •

Kareivių tėvai muša
Wil$onui telegramą.

i . ■ “•
Sukilusių Rusijoj karei

vių tėvai ir draugai Detroite 
mušė prezidentui Wilsonui 
telegramą, kad jų vaikai 
tuojaus butų ištraukti iš 
skerdynės pavojaus.

Amerikos kareiviai žųva 
Rusijoj nuo šalčio dėlto, 
kad Sąj'ungininkų Taryba, 
pasivadinusi „Tautų Lyga.” 
nutarė juos tenai laikyti, 
pasakė Californijos senato
rius Johnson. „šita lyga su
ruošė visą Rusijos avantiū
rą. Suvienytos Valstijos 
priešinosi intervencijai per 
šešis mėnesius, bet jos buvo 
perbalsuotos, jų pasiprieši
nimas apgalėtas, ir taip mu- 

!sų valdžios vadai turėjo pil- 
(dyti svetimų šalių reikalavi
mą. Amerikos kariumenė 
tapo pasiųsta šiaurės Rusi
jon po anglų kamanda, o Si
biran po japonų komanda. 

iMusų vaikai yra verčiami 
J muštis šiaurės Rusijoj prieš 
idaug didesnes spėkas, ne
žiūrint tėvų ir motinų pro
testų. Ir musų valdžia ne
gali nieko padaryti, nes ją 
kontroliuoja Sąjungininkų 

i Tary ba, pasivadinusi Tau- 
;tų Lyga.”



LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES KAMPELIS

keleivis.

PARDAVIMAI.

Suvalkų gub., gyveno Mahanoy Citv, 
Pereito j savaitėj Vokieti- Pa. Aš paeinu iš Mariampolės pav. 
o Pakuonio, parapijos, Ručkiemio kai-

!

Canada

'S

i *

norėjo

e

»

(17)

PRANEŠIMAI

I

lenčs
(57)

Box

;s-

Pajieškojimai

LIETUVIŠKI REKORDAI

Box 56,
♦

t
f

11.75
1.00

parapijos.
Jo paties 

žino malo-

Lisauskas
So. Boston. Mass.

ar kas
Dėdė jau

(17) 
65£l

Zakara- 
Turiu 

j u pačių 
■nalonės 
dėkinga.

LIETUVA BUS LAISVA!

True translation filed with the post- 
niaster at, Boston, Mass.. on April 
23, 1919. as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

VISOKIOS ŽINIOS

Pajieškau pusseserės Katrės Sta- 
scliuniukės, iš Važat.uemio kaimo, 
Prienų parapijos, Mariampolės pav.,

gerai apsipažinęs su
Meldžiu rašyt sekan- 

(?)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
turi bat laisvų , Įpažvalgų ir mylinti 
laisva ir gražu gyvenimą. Gali atsi
šaukti r.uol9 ii i 3ft metų amžiaus; 
geistina, kad su pirmu laišku prisiu
Iv i- cjvo paveikslą. Atsakymą su
teiksiu kiekvienai: Aš esu 26 metų
amžiaus. (19)

šiuomi viešai pranešu, kad

J. W.. (17)
315 tValnut St., Nev.ark, N. J.

I-s J-as
734 Island Ate., R *ckford. I’l.

mo. ( Meldžiu jieškomosios atsišauk
ti ar kas ją žino malonės pranešti, 
nes turiu svarbų reikalą.

Gertrūda Zakarau»kaitė 
6110 Utica avė., Cleveiand, Ohio.

a*ba našlės be 

maus budo, blaivios.

sišvietusi. mokanti anglų kalba. Mel-

atsakymą duosiu

KELEIVIS
GEK1AUSIS DARBO tMONIU 

LAURAITIS. 
PRENUMERATOS RAINA 

Amerikoje:
Metams ...............
l*usei metų '........

Kanadoj ir Užrubežii
Metams ............................
Pusei metų ....................... 1JJ

Su visokiai reikalais atsikrei
piant į Redakcijų, rašykit iitokj 
adresą:

"KELEIVIS”
Ž5.*> Rr«»adw>y. So. Boeton. Ma—.

BRUNSVIKE SPARTA
KAI APGALĖTI

Kauno valdžia palaikoma 
Vokiečių durtuvais

Londono "Times” paduo
da apie dabartinį Lietuvos 
padėjimą šitokių žinių:

..Bolševikams spaudžiant, 
vokiečių ir lietuvių vyriau
sybės pasitraukė iš Vilniaus 
į Kauną ir Įsitaisė tenai ben
drą būklę, šita valdžia da
bar palaikoma tiktai durtu
vais rezervos korpuso, kuris 
buvo sudalyta iš Dešimto
sios Vokiečių Armijos Kor
puso liekanų.

Būklė Įtaisyta tame pat 
name, kur buvo kitąsyk von 
Hindenburgo ir Bavarijos 
princo I^eopoldo kvatiera. 
Iš civilės pusės prusai-vo- 
kiečiai nuduoda, buk jie jau 
demobilizuoją savo spėkas 
ir rengiasi perduoti admi
nistraciją vietos valdžiai, 
kuri nesenai aprinko jau ir 
prezidentą naujai Lietuvos 
respublikai.

Bet pirma negu užgirus 
administracijos perdavim?.’ 
Berlino politikieriai Įsakė 
savo agentui, vokiškam 
Kauno gubernatoriui, kad 
jis padarytų su kauniške 
lietuvių valdžia sutartį, kad 
lietuvių valdžia prižadėtų 
nevaryti iridentistinės agi
tacijos tarpe Prūsų lietuvių. 
Už šitą pasižadėjimą vokie
čiai rengiasi siūlyt Lietuvai 
priėjimą Nemunu prie jū
rių, kur Klaipėda lietuviai 
galėtų naudotis taip kaip 
lenkai Danzigu prie Vislos. 
Prie to da, už išsižadėjimą 
Prūsų Lietuvos vokiečiai 
ketiną siūlyt Lietuvai Kur- 
liandiją ir* Palangos uostą. 
Žinoma, už tokius pragu
mus vokiečiai reikalausią iš 
Lietuvos ekonominių atlygi
nimų, kaip antai geležinke
liais, muitais ir kitokiais da
lykais, kurie Berline dabar 
svarstomi.

"Boston Ev. Transcript"

jos valdžios kariumenė už
ėmė Brunsviką, kur nuo pat 
revoliucijos pradžios buvo

1 pirmutinės tarybų valdžios 
> buveinė ir persekiojamų 
spartakų prieglauda.

j Užėmęs miestą generolas 
Merger apskelbė apgulos 
stovį ir Įsakė spartakams 
atiduoti visas įstaigas. Ge
nerolas tečiaus nesiskubino 
evakuotas vietas užimti, nes 
buvo manoma, kad sparta-, 
kai pasitraukdami pridėjo 
minų.

Kriaučius Merges, Brun- 
sviko prezidentas, 
automobiliuje pabėgti, bet 
tapo suimtas. Buvęs Berli
no policijos viršininkas ir 
spartakų vadas Eichhom 
norėjo pabėgti orlaiviu, bet 
ir jis likos areštuotas.

Pajieškau švogerio Juozo Kubi
liaus, iš Kretiluos vdsčiaus taipgi 
draugo Leono Buto, is Židikų, abu 
Telšių pa<~ Kauno gub., gyveno Mon- 
treal Canada. Jų pačių meldžiu at
sišaukti ar kas juos žino malonės 
pranešti. Julius Dirvanskts

Box151. Aurora, III.

GENERALIS STREIKAS 
BREMENE.

Bremene apskelbta ge- 
neralis streikas. Sustojo vi
sas judėjimas ir visi darbai.

ARCHANGELSKE SU
ŠAUDYTA 17 ŽMONIŲ.
Iš Archangelsko praneša

ma, kad rusų laikraštis te
nai oficialiai paskelbęs, jog 
šiomis dienomis sąjunginin
kai sušaudė tenai 17 žmo
nių, kurie pienavę "atiduoti 
miestą bolševikams.”

KAPLAN VES LA5VRĘN- 
CE’O STREIKĄ.

Pastaruoju laiku Law- 
rence’o streiką buvo pradė
jęs vadovauti kunigas Muš
te. Bet darbininkai nelabai 
buvo juo patenkinti. Mat, 
kunigas, kad ir ne katalikų, 
bet vis dėlto kunigas. Todėl 
streiką dabar ves streikie- 
rių komiteto sekretorius 
Ima Kaplan. Kunigas Muš
te atvažiuos tik retkarčiais.

Pajieškau brolio Jurg>> Adomai
čio, iš Ubiškės kaimo, Batakių para
pijos, Raseinių pav., Kauno gub., 
prieš 3 metus gyveno Pittstan, Pa. 
Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas 
jį žino meldžiu pranešti.

Jonas Adomai! :s. ()7)
2224 W. 23-rd St.. Chicago, 111.

Pajieškau apsivedimui merginas 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, api“ «=ąve 
platesnes žinias suteiksiu per 
Meldžiu atsišaukti, su pirmu 
prisiunčiant savo paveikslą.

J. B.,
•pi ‘ojaaij ‘-pav ųto? ‘CS

Pajieškau draugo, kuris moka da- 
rvt "Stclevcs Piasentis” arba kas tu
ri tokia knyga, kurioj galima butų 
patirti tokias "Stoleves piasentis”! 7) 
daryti. Meldžiu atsišaukti.

B. Suslam.
Montello, Mass.

Pajieškau pusseserės Petronės Za- 
k» ra vicienės. taipgi Antano 
vičiaus, gyveno Chicagoj. 
svarbų reikalų ir meldžiu 
tasišaukti ar kas juos žino 
pranešti, už ką busiu labai 

Marė Kvietkauskienė 
2706 Fullum st., Montrcal,

Pajieškau draugo Jono Valiaus, 
jis prieš du melu gyveno Kavine, 
Wis. *Jo brolis Pranas Vzlakas yra 
miręs ir dėlto pats lai kuogreiėiau- 
siai atsišaukia, ar kas jieskomąjį ži
no malonės jam nevilkinant pianešti.

Franas Lipskis. (19)
Box 522, Rumford. Me.

Pajieškau draugo Stanislovo I>a- 
nulionies, gyveno Nev. ) orke. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas jį žino malonės 
pranešti.

P. Buyvid
136 L'berty sL, New Havan, Conn.

Pajieškau Kazimiero K!-angos pir
ma g?-veno Canado.ie. Jis pats arba 
kas apie jj žino moionės pranešti.

Petras Pilipas
10 City Point Ct.. So. Boston, Mass.

Pajieškau dėdės Adomo Bubnio iš 
Prienų parap.. Badinavos kaimo. Bal
bieriškio valsčiaus, Mariampolės na- 
vieta. Suvalkų gub. Aš paeinu iš 
y’ažatViemio kaimo. Prienų narapi- 
jos. Pagerinonių valsčiaus.’ Mariam- 
oolės pav., Suvalkų gub. Magdalena 
Tirvukč. meldžiu atsišaukti 
jj žino malonės pranešti, 
senai Amerikoj gyvena.

'lagdalcn.- Tirvi.kė
B«x 232, Christophcr,' III.

P-ri»-»škau Emilijos Du-laicios ir 
Izidoriaus Ba.rtkeiio, iš Daugėliškiu 
sodžiaus, Pabaiskio parapijos. Vilk
mergės pav., Kauno gub.. prieš 8 
metus gyveno Brookiyne. Jų pačių 
atsišaukti arija kas juos žino mel
džiu pranešti.

Petras Pavvdis. (17)
265 Main St., Hartford, Conn.

P-aji^škau Jono ir Jurgio Kirvaičiu, 
?š Gražiškių t-aimo. Vaitkabalių val- 
-'•iaus. Vilkaviškio pav.. Suva’.šu gub 
Turiu, svarln reikalą ir meldžiu jų 
naciu atsišaukti ar kas juos žino ma- 

pranešti.
V’ncsss Yttrkinns. 

114, Cambria Coa> Co., 
Lumberport, VV. Va.

Pajieškau Jono Miihudo. iš ViKi- 
’os pa'-ap.. Kauno gub. ir pav., prieš 7 
netus gyveno Loveli. Mass. .Jo ir 
k’tii s.-vo draugų ir pažįstamų meld
žiu at'išsukti. (17)

Jonas Karpavičius
Prescott Mill. Bojvdoinhani. Maine.

Pajieškau Zuzanos Juravičiutės, iš 
Plungės miestelio, Telšių pav., Kau
no gub., girdėjau, kad 1910 metais 
atvažiavo iš Lietuvos į Bostoną. .Jos 
pačios meldžiu atsišaukti ar kas ją 
žino malonės pranešti. Jieško dėdė. 

Jonas Paulauskas (18»
810 E st, Chester, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 30 metų amžiaus, mylin
čios gražų ir ramų gyvenimą, laisvų 
pažiūrų. .Aš esu 29 metų, nevartoju 
svaiginančių gėrimų. Meldžiu atsi
šaukti, su pirmu laišku prisiunčiant 
savo paveikslą. Paveikslus grąžin
siu.- \ aikinų meldžiu nerašinėti.

P- J. M. (18)
9323 Amesbury avė., N. E.

Cleveiand. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
geistina, kad butų pasiturinti. Aš 
esu 30 metų amžiaus vaikinas. Mel
džiu atsišaukti. su pirmu laišku pri
siunčiant savo paveikslą, atsakymą 
ir platesnes žinias suteiksiu per lai
šką.

APSIVBD1MAI.
Pajieškau ająsivedimui merginas 

arba našlės be vaikų, nuo lx iki 23 
metų amžiaus, laisvų paaiurų, ra
maus budo, blaivios, dailios išvaiz
dos, geistina, kad butų siuvėja ir ap
sišvietusi, mokanti anglų kalba. Mel
džiu kreiptis paduotu antrašu, pla
tesnes žinias ir atsakymą duosiu 
kiekvienai.

J.’Ravmond. (17)
150 South St., Halitax, N. S. Can.

Pajieškau apsivedimui vaikino, ne 
jaunesnio 27 metų ir ne senesnio 33. 
geistina, kad mokėtų kokį amatą ir 
turėtu bent kiek pinigų. Aš esu naš
lė su 2 vaikučiais, turiu 800 dolerių 
pinigų ir esu 27 metų amžiaus. Mel
džiu” atsišaukti tik laisvų pažiūrų ir 
su pirmu laišku nrisiųsti savo pavei- 
ksl’- H S.

3222 So. Auburn avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
lietuvaitės, nuo 24 iki 32 metų am
žiaus. mylinčios gražų šeinrnišką 
gyvenimą, geistina, ’ ad butų Biržių 
ar Papilės parapijų ir kad butų evan
geliku ar liuteronų tikėjimo. Aš 
e.-u 32 metų vaikinas, liuteronas, tu
riu pastovų gerą darbą ir gerai už
dirbu. Meldžiu'atsišaukti, su pirmu 
laišku prisiančiant savo paveikslą, 
paveikslus, grąžinsiu, atsakymą duo
siu kiekvienai. Vyrų meldžiu neraši- 
nčti. (1<8>

- G. S. D-a.
309 7-th st., Minneapolis, Minn.

Pajieškau * Vlado \ aškio, Kauno 
rėdyb^s, Šiaulių apskričio Šeduvos 
parapijos, Kaulcliškių kaimo. Girdė
jau, 1913 metais atvažiavo i Ameri
ka. Labai norėčiau su juo susipažin
ti. nes turiu svarbų reikalą. Todėl 
iis pats, ar kas apie jį žinote meldžiu 
man pranešti, už ką busiu labai dė
kingas. < 10)

Ig. Janušauskas
734 Island Avė., Rockford. 111.

Pajieškau apsivedimui merginos 
lietuvaitės, ne senesnės 30 metų, be 
skirtumo tikybos, geistina, kad butų 
apsišvietusi. Su pirmu laišku meld
žiu prisiųsti savo paveikslą, atsaky
mą ir platesnes žinias suteiksiu laiš
ku. Paveikslo negavęs, atsakymo 
neduosiu. (17)

Jonas Karpavičius 
Prescott Mill, Bocvdoinham, Mc.

Pajieškau apsivedimui laikino ar
ba našlio, nuo 25 iki 35 metų. Su 
pirmu laišku malonėkit prisiųsti ir 
savo paveikslą.

E. U'ithkus. (17)
32 Sloan Avė., Amstcrdam, N. Y.

A. A. Vladislovas Vasiunas.i
29 K»vo mirė A’l. -Jasiunas, 23 

metų amžiaus. Iš Lietuvos ve
lionis paėjo iš Panemunio. Kau
no gub. Palaidotas tapo 2 Da- 
landžio St. Michael kapinių. Ve- 
ionis buvo laisvų pažiūrų vyras, 

lodei didelis būrelis draugų ii kGti? 
palydėjo, o dr-gas J. B. Smelsto-1 Ar 
rius pasakė atsisveikinimo pra- L ____ , _____ _  ..
kalbą. Lai būna jam amžinai^- vežimai ir visos mašinos, mylia 
atmintis.

Apalionija Jasiunienė.
682 8-th St., So. Boston, Mass.

KIEKVIENAS VYRAS,
Jei nori švelniai ir be skausmo nusi
skusti barzdų, tad nusipirk Britvą 
HANDFORGET; kaina $1.00. Gva- 
rantuojama. jeigu neskųs, pinigus 
sugrąžinam. Agentams geras nuo
šimtis. Reikalaudami britvos, pini
gus prisiųskite iš kalno.

M. ZIZAS, (17)
138 Millbury St.. Worccster. Mass.

PARSIDUODA FARMOS.
100 akrų žemės. 10 dirbamos, miš

kas, ganyklos, didelis soda.-’. r urnų 
namas, barnė 110 X 60 pėdų didumo 

: ir kitos triobos. Viena ir pusė my
lios nuo geležinkelio stoties, 4 mylios 
nuo Gardner, Mass. Verta $6,<Mr.j, 

’1 parsiduoda už $3.500, $900 reik įmo-

; 45 akrai žemės. 20 akrų_ ariamos,
• miškas, ganyklos ir sorlas, $5,000 ver- 
j tės triobos, 9 karvės, 2 arkliai, 20 vt- 
itą, ir visos masinos, mylia

j nuo dvpo, JO mylių nuo Worces>.erio.
Kaina $4.300, įmokėti reikia $2,000.

1S2 akrai žemės, 7,300 vaising>Į 
medžių, miškas ir ganyklos, gaujas 8 
ruimų namas, barnė ir kitos triobos. 
Kaina $6.500, įmokėti reikia $1,20*),

JONAS BUROKAS. (17) 
12*>, Millbury St- Worcc»ter, Mm*.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 35 metų amžiaus, aš esu 
33 metų. Meldžiu atsišaukti, su pir
mu laišku prisiunčiant savo paveiks
ią. atsakymą ir platesnes žinias apie 
save suteiksiu per laišką.

Walter Sernauskis
313 Kensington avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
turi būti inteligentiška ir mylinti 
dailę. Aš esu 23 metų amžiaus vai
kinas. Meldžiu atsišaukti, atsakymą 
ir platesnes žinias apie save suteik
siu per laiška. (I8i

P. Kacerous
915 W. 33-rd st., Chicago, III.

m;w> 
vyras Adomas Gudauškis prasišalino 
19 kovo, pasiimdamas visus pinigus, 
ir išvažiavo su kita inoteria Agnieška 
Salovič, kuri paliko savo vyrą, paim
dama 2 metų vaiką. Kas'tas ypatas 
natčmysite. praneškite poli (jai bei 
žemiau paduotu antrašu. Pabėgėlių 
policija jieško.

Ona Gudauskienė. (18) 
759 So. High St., Akion. Ohio.

NAUJA KNYGA. 
Pramoninis Socializmas.

Knygoje išdėstyta aiškiai ir nuo
sekliai svarbiausieji darbininkų rei
kalai. Parašė W. 1). Hayvvood, kuris 
dabar nuteistas ant 20 metų kalėji
mo. Išleido pramonicėių unijos na
riai: 78 puslapių, kaina 25 c. Galima 
siųsti ir štampomis. Adresas:

J. DĖKIS (18)
336 E. 6-th S»„ Pįain Field. N. J.

REIKALĄ VIMAL
.. Reikalaujant Kooperacijai vedėjo 
malonėkite kreiptis žemiau paduotu 
antrašu. Tame užsiemime esu paty
ręs, nes dirbės per 7 metas Lietuvių 
kooperacijoj ir 
biznio vedimu.
čiu adresu:

F. J.
255 Broachvav,

PARSIDUODA DIDELĖ FARMA.
115 akrų žemės, apie 50 akrų dir

bamos, didelis miškas, ganyklos, apie 
lt)0<> kortų stačių malkų, 5 karvės, 
3 arkliai. 3 kiaulės, vežimai ir visi 
kiti ūkiški padargai. 9 kambarių na
mas, barnė, vanduo iš šaltinio paipo- 
mis teka į stuba ir barnę, visos kitos 
triobos geros, arti trakto, 3 mylios Į 
miestelį, 9 mylios į Lowell miestą. 
Reikalingas geras ūkininkas. Kaina 
tik $(>000. Klauskite pas

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

fotografas lietuvis.
Jaunas, pamokintas, su gerais pa

tarimais visame fotofrafų amate, 
pirmos klesos retušuotajas — jieško 
studijoj darbo. Mokantis anglų, vo
kiečių, lietuvių, rusų ir lenkų kal
bas. Be ta turiu šoferio laisnius.

Sutinku keltis ben kur.
J. Jaunuotis

255 Broadvray, So. Boston, Mass. 1

NUSIPIRK N0ST1ES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
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. n B0X 36. Holbrook. Mase.

Lietuvos Atstatymo Bendro- j finansai reikalingi 
vės pasiuntiniai pranešė, kad 
Jetuvos laisvė kaip ir užtikrin
ta. Lietuvos atstovystė Pary
žiuje puikiai suorganizuota ir 
pasekmingai veikia Lietuvos la
bui.

_____  ______ „i nuo visų
I Amerikos lietuviu, nežiūrint ko-<
kie tie lietuviai butų.’’

Lietuvos .Atstatymo Bendrovė 
organizuoja Lietuvos Valsty
bės Banką.. 100,000 dolerių 
Banko pamatams perkeliama 
Lietuvon.

UKRAINOS BOLŠEVIKAI 
PAĖMĖ KRYMO SOSTI

NI.
Londone gauta žinių, kad 

Ukrainos Sovietų kariume
nė paėmė Krymo sostinę 
Simferopoli ir Eupatoriją, 
38 mylios Į vakarų šiaurę 
nuo Simferopolio. Kartu 
su tais miestais bolševikams 
tekę labai daug grobio.
DUSSELDORFE KRITO 

157.
I ledino "Zwoel fuhrblatt" 

praneša, kad Dusseldorfe 
susirėmimuose tarp strei
kuojančių darbininku ir ka
riumenės 157 žTnonės tapo 
užmušti ir 181 sužeista. Di- 
džiausis kraujo praliejimas 
Įvyko, kuomet streikieriai 
norėjo atkirsti miestui van
deni.

205 SUBMARINAI ANT 
JŪRIŲ DUGNO.

Vice-admirolas Sims sa
kydamas New Yorke pra- 
ka’bą pereitoj sąvaitėj pa
sakė, kad 205 vokiečių sub- 
marinai šiandien jau guli 
ant jūrių dugno, jis sako, 
kad daug suklimpusių jūrių 
dugnan submarinų laivynas 
jau suradęs. Jų žmonės esą 
arba patįs išsižudę, arba 
vieni kitus esą išžudę.

Pajieškau dėdės Miko Mizcros,. is 
Voveriu kaimo, Liškovos 
Seinų pav., Suvalkų gub. 
meldžiu atsišaukti ar kas 
nes pranešti.

P. Yakštys
103 Libertv st.. Ansonia, Conn.

Pajieškau pusbrolio Povl’o Simi- 
nausko ir pusseseres Elzbietos Joku- 
bauskaitės-Jastrumskicnės, iš I’avan- 
•knės parap.. Telšių pav.. Kauno gub. 
Jų pačių meldžiu atsišaukti ar ka- 
juos žino malonėkit pranešti.

Joną-. Skirmontas. (17)
62 Portcr St-, Drockton, Mass.

Pajieškau sesers Ik t ronėlčs Chcl- 
kauniutės. turiu svarbų reikalą, to
dėl jos pačios meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ja žino malonėkit, pranešti.

A. Chclkauniutė. (1S)
3417 Eaglc St.. Los Angeles, Cal.

. Pa.i’cškau Stanislovo Drungelio. iš 
Daugintų sodžiaus, Kartino parap.. 
Telšių pav.. Kauno gub. Jo paties 
meldžiu atsišaukti ar kas ji žino ma
lones pranešti.

Albinas Daugintas. (17)
Box 4. Redington, Mc.

Pajieškau Nastazijos Steponaitie
nės, po pirmo vyro Karolitinės, gyve
no Hazleton. Pa., paeina iš Kalva
rijos pav. Suvalkų gub. Turiu sva- 
bų reikalų ir meldžiu jos pačios atsi
šaukti ar kas žino malonės pranešti.

77 19-th st., S. S. Pittaburgh, Pa.

laišką, 
laišku

Nepralaiskite šitų
Paprašyk Jūsų pardavėjo Naujo Columbia 
Kataliogo Tarptautinių Tnstrumentalių Re
kordų. Jis duodamas dykai, ir jame yra 
nurodyta gražiausia muzika daugiau kaip 
trisdešimties skirtingų tautų.

Jų tautos būdas yra prirodytas kiekvie
name rinkinyje, bet muzika yra taip pa
rinkta, kad ji patinka abeinai visiems. 
Duok sau pačiam užsiganėtlinimą. Nusi
pirk nckuriuos iš tų rekordų.

Geriausios orchestros, gražiausi benai. 
sudaro tuos rekordus. Solistai, duetai, tri- 
os ir kvartetai gabiausių artistų Įvairių 
šalių.

Po rugiapjūtei. Mazurka.
Jazarimlx»s kajieli.ia.

„inksmi vainikai. Polka.
Jazarimbos kapelija.

Graži mergaitė. Vairas.
Columbios Orchestra.

Jcdviga. Polka.
Columbios Orchestra.

Meilės sapnas. Valius, 
lnstrumentalis kvartetas.

Gražiausi mergaitė. Polka, 
lnstrumentalis kvartetas.

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO T

Hop-hop! Polka.
Armonikų duetas.

Maddc. Valcas.
Armonikų duetas.

ARPTAUTlNfiS INSTRUMENTĄLĖS MUZIKOS.

Pajieškau pusbrolio Andriaus ir 
Baltraus Marcinkevičių. Turiu svar
bų reikalų ir meldžiu jų pačių, jei da 
gyvi, atsišaukti ar kas apie juos ži
no malones pranešti.

Juozapas Navarausias
Box 690, Minersville, Pa

Pa.iiešvau pusbrolio A. Kaspara
ičio, iš Patiekiu kaimo. Jurbarko pa
rapijos. Kauno gub.. gyveno Kanadoj. 
Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas 
žino malonės pranešti. (18)

A. Kasper
7-Ni Centre st.. Montrcal,- Canada

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums 
bile vieną tu Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą Co
lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį.

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

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

toks NaizbaženkHs batu ant kiekvieno Rekordo.Žiūrėk kad
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Karuža tariasi organizuoti 
Lietuvos Valstybės Banką ir jau 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
yra pasirengus išsiųsti $100,000 
kaip tik bus galima.

Susižinojimai su Kaunu 
sunkus.
Koi-kas Lietuvos sostapilė 

yra Kaunas. Susižinojimai 
tarp Kauno ir Paryžiaus labai 
apsunkinti. Laikraščiai iš Lie
tuvos į Paryžių neateina; žinios 
pasiekia tik per žmones.

Ko mus mokina.
Delegatai iš Lietuvos mus 

mokina solidaraus ir pozityvio 
darbo. Jie tokį darbą dirba 

■ Lietuvoje visi bendrai: ar kata
likas. ar socialistas, ar tauti
ninkas— dirba naudinga Lietu
vai darbą ir užtai yra remiamas. 
Tik taip dirbant galima gerų 
pasekmių susilaukti. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė ir yra to
kia organizacija, kurioj dirba 
visi lietuviai — katalikai, tauti
ninkai. socialistai. Tat klausy
kime patarimo tų, kurie stato 
Lietuvos valstybę, nes jie žino 
geriausiai ką mums patarti. To
dėl visi i darbą Lietuvos vaduo
ti. Spieskimės krūvon 
tuviai, nes tik tuomet 
padarysime.

visi lie
pa.) iegą

Reikia pinigu Lietuvos 
atstatymui.
Lietuvos atstatymoKaruža išvažiavo į Lietuvą.

Padaręs sutartis su Lietuvos reikia milionų -dolerių, 
delegacija, Romanas Karuža iš
važiavo iš Paryžiaus į Lietuvą 
balandžio 15 d. Sustos Švedijo
je ir Danijoje, kur taipgi pada
rys komercijinių sutarčių ir pa-j 
rengs kelią ekspertui (daigtų 
gabenimui) i Lietuvą. Gegužio 
1 dieną jis bus jau Kaune.

Kol-kas jokių {gabenimu i 
Lietuvą esą negalima daryt, bet j 
Karuža turįs viltį, kad Lietuvos1 
Atstatymo Bendrovė praskins 
kelią į Lietuvos portus.

gus. nes ji viską kontroliuos. o(

Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
delegacija suteiks tikru vilčių 
Lietuvos atstovams.
"Tamstos atvežėte vilties ir 

sustiprinote musų viltis,” pasa
kė atstovai. Pet pataria tuo
jaus turėti didelį kapitalą ir tai 
tiek didelį, kiek tik išgalima. 
"Niekad nebus perdaug pinigu,” 
užtikrina jie. "Lietuva bus pil
nai laisva, jeigu Amerikos lie
tuviai galėtų pridėti savo kapi
talą ir finansuoti valdžią, o taip
gi atstatyti Lietuvos ekonomini 
gyvenimą. Jeigu mums reikės 
viską skolinti nuo svetimtaučių, 
tai ekonominiam gyvenime mes 
mažiau turėsime laisvės. To
dėl visi spieskitės prie Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės ir vieny
kite kapitalus, o ne skirstykite, 
kaip kad turite paprotį. Lietu
vos valdžia pati skirstys pini

darbui 
Lietu

vos Atstatymo Bendrovė balan
džio 15 d. turėjo $201,000.00. 
Tuoj reikės išsiųsti $1000,000 
Lietuvos Valstybės Bankui į 

i Lietuvą, tad kitiems darbams 
lieka mažai. Bet Lietuvos 
stybės Bankui ir-gi reikės 

' giau pinigų. Tuom laiku 
(iam tiek kiek ištenkams,

! Lietuvos Atstovai prašo tuojau 
surasti galimybės importui į 
Lietuvą. Patįs Lietuvos žmo
nės neatspėjo darbo apdirpti. 

•čia irgi reikės pinigų. Karuža 
įmano apie porto prirengimą 
Klaipėdoje. Tą darbą ir dauge
lį kitų remsianti ir Lietuvos 
valdžia.

Val- 
dau- 
duo- 
nes

Broliai ir sesers darlian!
Mes suteikiame Jums dabar 

tikrinsią garantiją už indėtus į 
Lietuvos Atstatymo Bendrovę 
pingus. Jeigu kada galėjote ne
patikėti. tai dabar jau turite ai
škus prirodymus, kad pinigai 
bus saugiai sudėti.

Dėkitės visi prie Lietu vos 
Atstatymo Bendrovės! Šerai 
po $10. bet neparduodama ma
žiau, kai penki šėrai vienai y pa
tai.

Visi broliai ir sesers prie dar
bo Lietuvos atstatyti!

Kaip tą darbą atlikti—pasa
kys Lfetuvos Atstatymo Ben
drovė.

Rašykite jai šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
(Lietuvos Atstatymo Bendrovė)

Fifth Avė., New York, N. Y
1
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-------------------—------------ Jonas.— (Ištraukia spil-| 
LIETUVIŠKAS kūtes ir žiuri į blauzdas ir

“ publiką). •
Baronienė.— Ar jau? 
Jonas.

ką ir vėl paleidžia), 
gali riti.

Baronienė.— Gerai, kad 
pamatei (Išeina).

Jonas.— (Vienas 
ja). Kriaučius vaikinu nega
li gyvent. (Mąsto). Kaip 
pradedi niieruoti, kaip pris- 
paudi mierą... E. reikia ge
nytis !...

Marytė— (Ineina augš- 
ta, raudona, trumpu sijonu 
mergina). Pasiusite man ja
kutę iš šito perkaiio? (Rodo 
parkai!).

Jonas.— Pasiusiu. Reikia 
pamieruoti. (Mieruoja nuo 
pažasčių iki delno ir žiuri i 
marytės blauzdas ir į publi
ką). • Kad jas velniai tas 
blauzdas... (Mieruoja kitą 
ranką).

Marytė. — Nekutenkit 
(Spaudžia pažastį ir neduo
da mieruot).

I Jonas.— Nebijokit. Aš 
nieko blogo nepadarysiu. 
(Mieruoja).

KRIAČIUS
a f

(I veiksmo komedija)
Velkančios ypatos:

Jonas Niaura, Lietuviš
kas kriaučius.

Ona Baronienė. Lietuvos 
kaimietė.

Marytė Jenuliutė, Lietu
vos kaimietė.

Scena: Lietuvos kriau- 
čiaus kambarys. Ant stalo 
mašina ir daug audinių. Jo
nas su miera ant kaklo kar
po audinius.

Baronienė — 
stora moteris su 
rankoj). Gerą dieną Jonei!

Jonas.— Ačiū už gerą.. 
Prašom sėstis. (Rodo sėdy
nę).

Baronienė.— Neturiu lai
ko. Aš noriu, kad man iš 
šito audeklo pasiutumėt an- 
daroką. (Parodo aLideklą).

Jonas.— (Dėdamas aude
klą ant stalo). Kodėl ne! 
Tik reikia pamieruoti, kokio 
didumo reiks siut. (Rodo 

‘ kur atsistot ). Stokit čionai.
Baronienė.— (Išsiriečia). 

Žinai, kad man viso rietimo 
reikės.

Jonas.— (Į publiką). Bai
si boba... (Mieroja stenėda
mas užpakalyje per krūtis).

Baronienė— Kur tu mie- 
ruoji! Aš ne jakutę noriu 
siut...

Jonas.— Ak! Dovanokit. 
Aš apsirikau. Dabar pa- 
mieruosiu andaroko ilgumą. 
(Prideda mierą nuo juosme- 
nio iki padalkų).

Baronienė. — 
trumpesnę už šitą.

Jonas.— (Pakelia anda- 
roką du coliu augštyn). 
Šitokį? (Žiuri į Baronie
nės blauzdas ir į publiką).

Baronienė.— Dar trum
pesnį.

Jonas.— (Vėl biskį pake
lia). Šitokį?

Baronienė.— Taip.
Jonas.— (Prisegioja, kad 

andarokas laikytųsi pakel
tas ir žiuri į blauzdas ir į 
publiką). Jau man karšta 
darosi... (Žvalgosi į publi
ką).

Baronienė.— Ką tu ten 
taip ilgai knebinėji?

Jonas.— (Į publiką). Aš 
ir knybinėjęs knybinėčiau, 
jeigu tik tu...

Baronienė.—(Atsuka gal
vą ir patėmijusi, kad Jono 
nėra, sukdamosi surinka. 
Jonas tuom tarpu taikosi 
būt užpakalyje Baronie
nės). -Jonai, ar tu jau nebe- 
mieruoji? I

Jonas.— 
pa kalyje ). 
tebemieruoju, nebijok...

Baronienė.—Greičiau. Aš 
neturiu laiko.

Jonas.— Tuojaus. Platu
mą tik pamieluosiu. (Apka
binęs mieruoja. Į publiką): 
Sudegsiu iš karščio...

Baronienė.— (Tripinėda- 
ma). Greičiau, greičiau su
simildamas!

Jonas.—(Prisispaudžia ir 
pamieruoja). Dabar padal- 
kas pamierupsiu ir pasiusiu 
tokį, kaip šitas platumo.

Baronienė.— Gerai, šito
kio platumo geras.

Jonas.—(Mieruoja padri
kas eidamas aplink, o kada 
ateina užpakalin— žiuri į 
blauzdas ir į publiką). Čion 
ir kunigas neiškęstų nežiū
rėjęs. (Vėl žiuri į publiką).

Baronienė. — (Trypia*. 
Greičiau, greičiau, aš skubi
nuosi! (Atsisuka ir pama
čiusi Joną tupintį): Ką tu 
čionai taip ilgai?..

Jonas. — (Nusigandęs). 
Jau gatava.

Baronienė— Tik tiurėk 
.Joneli, gerai pasiūk. Sudiev! 
(Nori eit lauk).

Jonas.— Palauk, palauk! 
Dar spilkutės tebėr andaro- 
ke.

Baronienė— Ak, tu šel
mi ! O jeigu aš bučiau isidu- 
rus.~ !

(*Augšta, 
ryšuliu

Pasiukit

(Tupėdamas už-
Tebemieruoju,

Kilstelia andaro- 
Gerai,

dusau-

teisingiems šmeižtams galo 
aš vėliau pajieškosiu kitokio 
budo. Sąžinės ardytojams 
tarp ramių žmonių negali 
būt vietos.

J. Ramanauskas.

Pranešimas 
LDLD kuopoms

Marytė.—(Dreba). Aš ]a-)u.žiteresuotcs
bai bijau kutenimo.

Jonas. — (Pamieruoja). 
Dabar platumo... (Stovėda
mas užpakalyje gražisi Ma
ryte ir bučioja jos kasą. Į 
publiką): Kaip čia jai pa
sakyti, kad aš ją baisiai my
liu. (Mieruoja per krutinę ir 
bučioja kasą). Neapsakytas 
švelnumas jos pažasčių.

Marytė.— Ar jau pamie- 
ravai?

Jonas.—Pamieravau, bet.. 
(Paima ją už rankos ir žiu
ri jai i akis). Aš tave my
liu ir noriu su tavim gyventi

( Marytė nuleidžia akis 
žemyn ir vienodai laiko. Jo
nas žiuri ilgai jai į akis ne
mirksėdamas ir po biskį 
glaudžiasi prie Marytės. 
-Jonui baigiant glaustis, Ma
rytė pakelia akis ir abudu 
bučiojasi).

Uždanga
Juškutis.

LDLD. 28 kuopos valdyba 
imdama atydžion, kad į pa
skelbtąjį atsišaukimą kas 
link Įsteigimo LDLD. kuopų 
Conn. valstijos apskričio, 
atsiliepė ir pritarė keletas 
gyvojančių šioj apielinkėj 
kuopų.

Todėl LDLD. 28 kp. val
dyba savo posėdyje 13 d. ba
landžio š. m., nusprendė 
šaukti auielinkės LDLD. kp. 
Įgaliotinių suvažiavimą, ka
me turės būti išrinkta 
skričio valdyba ir tt.

Laikas suvažiavimui 
birželio 1919 m. Vieta 
riama, kaipo visais 
giais parankiausia New Ha- 
ven. Conn.

Todėl visos kuopos, kurios 
J > šiomi klau

simu, savo susirinkimose 
paskirkite Įgaliotinius į I-ji 
Conn. valstijos LDLD. kuo
pų suvažiavimą.

Svetainės antrašas ir ki
tos informacijos bus pas
kelbtos vėliau.

Neturint kuopų sekr. an
trašų, atskiri užkvietimai 
kuopoms nebus siuntinėja
mi. Viskas bus paskelbta 
spaudoje.

LDLD. 28 kp. valdyba: 
Org. P. Motiečius, 

Sekr. K. Miškinis, 
Fin. sekr. K. Baliunas, 

Ižd. J. Kemėšis.

ao-

1. d. 
ski- 

atžvil-

AUKOS LAVVRENCE’O 
STREIKIERIAMS.

Atviras Laiškas p-nui 
' F.J.L.

Kadangi p. F. J. L. (Le- 
vinskas) 7-tam "Keleivio” 
numeryje apšmeižė mano 
asmenį ir pasirodė žmogum 
be doros ir saiko, tai aš at
sisakiau su juom polemizuo
ti. Ta pati aš darysiu ir da
bar, nes jis nesiremia fak
tais ir sąžiningai su juom 
susikalbėti negalima. Meld
žiu "Keleivio” redakcijos 
duoti man vietas tik dėlto, 
kad galėčiau dalyką paaiš
kinti ’ "Keleivio” skaityto
jams.

”Ke!eivio” num 9 aš savo 
"Atviram laiške p. F. J. L.” 
pastačiau keturis klausi
mus, kad jis atsakyti] man 
su faktais ir prirodytų, jog 
tikrai žino, ką rašė. Už pri- 
rodvma aš skvriau $50 ”A- v C '

gitacijos Fondan." 
rodžius, reikalavau, kad p. 
F. J. L. užmokėtų $100 bau
smės i ta pati fondą.* A I S C

"Keleivio" 12 numeryje 
iis duoda man neva atsaky
mą ir vėl meluoja, buk aš 
žadėjęs jam $50. Kur yra 
mano tas pasakyta? Juk 
"Agitacijos Fondas” nereiš
kia p. F. J. L.!

Ant kitu šmeižtų atsakau, 
kad jis neturi faktų ir nega
li nieko prirodyt. P. Gri
gaičiui redaguojant "Pir
myn" aš nebuvau bendrovės 
nariu ir su redaktoriaus 
samdymu neturėjau nieko 
bendra. Tą gali paliudyt 
buvę bendrovės nariai ir 
pats. Grigaitis, jeigu toks 
prirodyn^s butų kam rei
kalingas.

Vesti polemiką su tokiu 
žmogum, kaip p. F. J. L., 
perbrangi laikraštyje vieta. 
Todėl šitiems ginčams sta
tau tašką. Padarymui ne-

Nashua, N. H. Surinkta 
per V. Blažonį ir O. Jenuše- 
vičiutę, R. Čermeskiutę ir 
6. Burbutę viso $305.00.

Lowe’l, Mass. V. Blažonio 
surinkta $20.98.

VVorcester, Mass.—A. Bro
lienės surinkta 827.98.

So. Boston, Mass.—Lietu
vių Evan. Reformatorių Dr- 
j a Pagalba Lawrence’o 
streikieriams iš savo kasos 
paskyrė $50, atskirai nariai 
suaukavo $22.

BethleRem.Pa.— SLA. 61 
kuopa iš savo iždo Lawren- 
ceTo streikieriam spaskvrė 
$10 ir nariai suaukavo $5. 
Viso pasiųsta per "Keleivio” 
administraciją $15.00.

Aukavusiems draugams 
mes varde visų Latvrence'o 
sreikuojančių darbininkų 
tariame nuoširdų ačiū, ypa
tingai gi dėkuojame Na- 
shuės draugams, kurie tik
rai aktyviai gelbsti mums 
sunkioj musų kovoj.

Presos komisija:
V. Krulikauskas.

ŠV. TĖVO MIKOLO

O neda-
Pataria vartoti se
kančius pasekmin
gus vaistus: 
Kremų ir muilą pa
dailinimui 
skaistumo 
Vaistas 
atauginti .... $2.t>0 
Vaistas prašalinimui 
gyvaplaukių.. $1.00 
Vaistas gražiems u- 
sams užauginti $1.00 
Dažas žiliems plau
kams .................$3.00

I.inimentas nuo išbėrimo ir nie
žų ........................................... $2.00
šv. Mikolo Balsamas nuo reuma

tizmo .......................... $3.00
Pigulkos nuo reumatizmo ir gal

vos skaudėjimo ........... $3.00
Linimentas nuo reumatizmo $3.00 
Balsamas nuo skilvio kataro $2.00 
"Herkules” suteikimui spėkų ir 

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

ir nerviškumo.............. $2.00
Pigulkos "Jaunystė”, Lašai ir

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

Antiseptiški milteliai moterims, 
* sergančioms lytiškais silp

numais ..........   $3.00
Valytojas, išvalantis kūną nuo 

spuogų, dedervinių, voėių ir 
k. bonkatės kaina ....$2.00 

Reikalaukite katologo. Rašydai 
mi adresuokite šitaip:

St. Micbaels Mtdicini Co.
Dept. Ks. (21)

CARLSTADT, NEW JERSEY.

odos
.. $1.25 

plaukams

CLINTON. IM). 
Kun. Mockaus prakalbos.
Pradedant balandžio 5 ir 

baigiant 9 buvo Laisvama
niu Feder. 11 kuopos suren
gtos M. X. Mockaus prakal
bos. Savo prakalbus gero, 
kalbėtojas iliustravo tam 
tikrais stereskopiškais pa
veikslais, taip kad kiekvie- 
nam buvo aišku, jog 
tojas savo išvedžiojimais 
faktais paremia.

Kadangi pas mus nėra lie
tuviško dvasiško tėvelio, tai 
žmonių prieš prakalbas ne
buvo kam sukurstyti, uelto 
jos puikiai nusisekė. Kovai 
su juodąją Romos armija 
už laisvę žodžio aukų čionai 
surinkta išviso $22.45. Vi
siems šukavusiems tariame 
nuoširdų ačiū.

L. L. F. U kuopa.

i I

”KEL.” SKAITYTOJU ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

mus, pasigarsinimus iš kokiu vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsiiu- 
mus, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytoiams dykai garsini nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodi kiekvienų sy
kį. Todėl siųsdami tokias paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Admin.

BALTOJI VERGIJA
arba

tokis moterų pavergimas, 
kuns padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.

šita knyga mylinčiam skai
tymą yra geriausia; mylin
čiam mokslą—na udingiausia; 
mylinčiam diskusijas—paran
kiausia prisirinkti faktų; no
rinčiam žinoti paleistuvybės 
pradžią ir visas jos baisybes 

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

KNYGOS KAINA 50c. 
reikalaukite pas:

A. L. MARGERIS,
2023 St. Paul Avė, 

Chicago, III. 
arba ”KELEIVIO*’ knygyne, 
So. Boston, Mass.

(?)

»

DRAUGAS NELAIMĖJE!
M*iuierisi. ni«ehaaikai. audėjai, fabriko* ir aiap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra siutini draugai

PAIN-EXPELLER
Jau snviri penkioa deAimty* metu 
kaip litą pluki gyduole yra var
iuojama .u geriausiom* ĮMo-ek- 
rnema. išgydymai rumatisuio, 
skausnm krutiueje, tonose ir rau- 
meuyte. neuralgijos, strouu die- 
(ituiį. Aak'io ir kosulio.

Neapsigauk pirkdamas pigias vaisins dideleae batikose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai 
P.in-Kxpeiler, persitikrink ar yra IKARA. vaiabaženklū an: bakainko. 35 centai ir 65 eentai oi 

boukatę. Gaunamo* visose aptiekose, ar tiesiog is labnrtorijos.

Draugijų Reikalai.
LIETUVIŲ MOKSLO DR-STES 

VALDYBA
Pittsburgh. Pa.

Maskeliūnas, — 
2025 C«lwall Street, 

J. Pociūnas.
2220 Tustin 

J. Sleakas.
2128 Carey Avė., 

Fin. Sekr. Pranas Triakis, 
2034 Salisburv St.

149 Moultrie Street, 
Kasierius Karalius Varašius.

Ali Nation Dep. Bank S. S. 
Direktoriai:
J. Blažaitis. A. Žvirblis. P. Slan- 

čiauskas, Alex Vestartas.
Kasos globėjai:
Alex Vainoris, Iz. Kvederis. 
Maršalka — Vincas Gutauskas.

F. AD. RICHTER & CO., 74—80 VVashington St., New York, N. Y.

Pirm. Juozas

Pirm, pagelb.

Prot. Sekr. P.

Fin. Sekr. Pranas Triakis,

su,
s.s.
S.S.

st,

St.

St.

WAUKEGAN, ILL. 
LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirm. Kazimieras Vaitekūnas,

822 8-th 
Vice-Pirm. Juozapas Radavičia, 

1326 Vietoria 
Prot. Sekr. Juozapa.- Buksos,

1111 8-th 
Finan. Sekr. Stasys Ribelis,

622 Cunnir.gs Avė. 
Kasierius Antanas Kripas,

• i4 Marion St 
Kasos globėjai: Raimondas Rulevi- 

čia, Kazini. Šoblickas. Knygiai: Vin
cas Gabris ir Kaz. Amorazunas. 
Maršalkos: Andrius Delkus ir Jonas 
Jokūbaitis. .

GRANU RAPIDS. MICH.
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pimsėdis B. Adomavičius,

1213 Elizabeth avė., N. W. 
Pirm, pagelb, J. P. Arminas,

450 W. Leonard str. 
Prot sekretorius, J. Arminas,

1056 Quarry avė., N. W. 
Jždo sekretorius, K. Rasikas,

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

1030 Muskegcn avė., N. XV.
Teismo rast, ir organo prižiūrėtojas 

—A. B. Telycenas,
1006 Lnzaueih avė., N. W.

Su Draugijos reikalais malonėkite 
kreiptis virs nurodytu adresu.

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTES 
VALDI BA STEGhK. ILL.

1 inuininkas jonas Dambrauskas, Pa- 
gelbininkas Ant. Saiasevičius, Prot. 
llastininkas Ant. Urbonas, hiąiansų 
Rast. lzid. Petreikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius, 
BOX 475. STEGER, ILL.

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

Valdybos antrašai: 
Montvilas, pirmininkas

. L L L1OX 3, Su Charles,
A. Urpolis — pagerini nkas,

_ — 2-nd str. St Charles.
K. lamašiunas, Protokolų RašLr

I ‘ /_____ _ 2__ ~ ~ ’
Turto Raštininkas, F. Sihunas,

A.
III.

ui.
73 W. lllinois str.. St Charles, 111. 

Turto Kastminkas, F. Sihunas,
„ , . 44 ,'?• ?*lh st- St- Charles, III. 
M. Lukas Kasierius, —

560 4-th str., St Charles, III.

LIET. DARB. BR. Pa§. DR-ST* 
Courtney, Ba, 

Valdybos adresai:
Mikas Nakutis, —pirm.
_ T t. Courtney,
D. Lekavičius,—pirm, pagelb.. 

„ BOX 138, Courtney,
Ant Bresenskis—Fin. ra5t.
vi r Box G4, Courtney,
VI. Gasnulis Prot rast,
St. Bernotovi&S, 

v; i O’ 28, Courtney,

malonėkite pnsiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų tr pa-

Pa.

Pa. 

Pa.

Pa.

Pa.

TĘRRE haųte, IND.
”Š’<Jy**sn mėnesiniai 

susn ir.kimai būna kožna pirma mėne- 
ahsta ‘ -V,larxk Dakare, Socia- 
nv* UT^l unCJ.e’ V0,™™- 1120 6-th 
♦ i i kro17* Haute,Ind. Norintieji įsto
ti j draugystę meldžiami atsilankyti į 

Mėnesį mokestis**. 
Pašalpos hfoje- $1.00 i diena.

F. Urboną. fin.

Ant 21 
akmens 

Gdžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai

gslžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimss. Mes ii- 
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso nž $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
.-ento. Atsiminkite jus užmokėtu 
naėt už tokį nat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (T)

EXCELSIOR WATCH CO. 
Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

¥,
11

I
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i*
«
* 

i:

: e i i 
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Musu krautuvėje 
visados galite gauti 
visus gražiausius 
LIETUVIŠKUS RE
KORDUS, kiek tik y- 
ra padarytu. Užlai
kom Columbia GRA- 
MAFONUS nuo $20 
iki $225. Senas su
gadintus gramafonus 
pataisome arba ap- 
mainom ant naujų.

Rekordus ir Gra
mofonus prisiunčiant 

į visus miestus Suv. Vatet. ir prisiuntimo lėšas apmokame. 
Lietuviškus Katalioguš duodame DYKAI, tik prisiųsk 

štampą persiuntimui.
UŽLAIKOM VISOKIUS VYRIŠKUS RUBUS ir PASI

PUOŠIMUS ir VISOKIŲ ČEVERYKŲ.
Viską parduodame pigiau negu kitur. Užeikit*persitik-

rint.

PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.
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j) Praktiška Yla.
Jus galite su šita ylai 
siūti, ką tik norite. Ji i 

siuva tąip greit ir gerai i 
į kaip ir kiekviena mašina. į 
I Padaryta taip drūčiai,; 
' kad gali išlaikyti visam; 

gyvenimui. Nėra jokių ■ 
painumų. Nežiūrint ar! 
jus grižšite senon tėvy- 
nėn. ar čionai, Amerikoj, 
pasilikrite, ar jus esate 
farmerys ar fabrikantas, 
šita yla visuomet bus' 
jums naudinga. Ji su- 
taupina jums pinigus ir 
brangu laiką. Lėšuoja tik . 
$1.00, persiuntimas apmo
kamas. Sykiu taipgi duo- 

' dame dar ir 26 jardo 
šiaučiškos trotvos ir 3 
skirtingas plieno adatas, 
taipgi nurodymus, kaip 

vartoti. Grąžiname pinigus, jei 
Neatidėlio- 

___ Iškirpkite šitą apskelbimą, pri
sekite prie jo vieną doleri ir prisius- 

5vL
(19)

LTtpi. »x., 
New York, N. Y.

Z1

ylų būtumėt nepatenkintas, 
kitę.
t___ . -
kitę mums žemiau paduotu antras;

NOT10NAL SALES CO..
Sta. D., Dept. K.,

Box 90, I— ------ .

JŪS GAIETE BAUGIU

PLAUKUS

(

|l
*

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

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- ’ 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingu li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nt:o patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už- < 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suččdyt pinigus, tad j 
ateikite į AI’TIEKĄ po numeriu (1)'

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.
* .

MORRIS KATZEFF

Atlieka vusus
OFFICE:
735-736 Old South Bldg.
294 Washingtor. st,

Boston. Mass.

ADVOKATAS
teismiškas reikalus visur.

OFFICE:
332 Broadvvay,

So. Boston, Mass.
Tel.: Port Hill 3424-1972. Tel.: So. Boston 481-M.

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

I

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir mott-rni. 

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo r.ieiu? Ar 
užkrėsti k .kiaa ra r* ne 
sveikumais u )iniĮ»ui(i 
jie?

Ar randas plaiakotes, 
niežas od<>s Kalvos?

Ar«pl!nkf. I.ei pra
dedi plikti?

Ar k'-nkli kas iš
Prieš gvdvmą aukščiau iiosakytii li- 

ei:. tai stenkite“ apsnu 
gu<. ti Jos. T'ž.sakykete iluoslr.da kny
gutė Jusu prigemlą kailia:

• TEISYBE APIE PLAUKUS." 
Parašita »-ur-.pos gar

singo spei-ialist . koj
oje randas (vairios ži
nios:

Gražybe plauku—su
dėjimas plauku ir od«»s 
galvos. :*riex.«sti« slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip, užlaikyti svei
katą ir išauginti p.au- 
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus saviti* tureli gra
žius plauku’ -žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
v<m<-s nuo užganėdintu 
ul*au. Ketvirtoje savaite.

gydymas dtkai.

<
 Męs galime pertl- 
kren’ti kiekviena, kad 
gyduoles CAI.VACVRA 
su'aiko slinkimą pkm- 
ku-prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Ui 10 centu arba 
kroso* markėms prisi
usiu.* sykiu su Jusu 
antrašu. Męs- išsluč*- 
m* kiekvienam doler
ine rieinte CalvacuM— 
o* N. 1 ir knygute 
•‘Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že-

* ..vaite 'T:iau at’paimtą kuponąpeštoje sava.te- jr štanden.
UXION LABORATOP.Y. Eox ŽM, Unlon,

UNION LABORATORV,U <cx unlon. N. Y.
SiuCKu I dedamas 10 centu dcl arrmo- 

kejimo ka5tu pers’utlmo. meldžiu Išsiu 
•ivin totav?« jusu dolerine degute Csl- CscJra N. 1 l/knygute "Teisybe Apl. I 

Plauko* " t Pasim kete sykiu kuponą «<• 
jusu atuašu.)
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Laiškai iš Lietuvos
True trąnslsūM* filed with tiw post
master at Boston, Mass., on Apnl 
16 1919, as roąuired by the Act of 
October 6. 1917.

i • ji* Šiomis dienoiis kareivio prakalba delei spaudos knyga 
priverstinos prohibiciios.
Pereitą nedėldienį Com- 

mon sode, kur buvo milžini
škas mass-mitirigas delei už- 
protestavimo prieš įvedimą 
prohibicijos, tarp kitų kal
bėtojų pasakė prakalbi] 
taipgi" kareivis John W. 
Kenney, kulkasvaidžių ba-

Įdomi Knyga.
I ___ _____

Šiomis dienomis išėjo iš
._ t vardu:

KOKIUS DIEVUS ŽMO
NĖS GARBINO SENO

VĖJ.
, Panašaus veikalo iki šiol 
da nebuvo nei lietuvių, nei 
kitose kalbose. Jo parašy-' 
mui padėta daug laiko ir 
triūso. Surinkimui reika
lingu faktų perkratyta di
džiausi knygynai ir perskai
tyta daugybė įvairiu kalbu 
knygų. Ir surinkta medega 
taip aiškiai sutvarkyta, taip 
lengva ir gyva kalba viskas 
aprašyta, kad pradėjęs skai
tyti, nepabaigęs nepadėsi. 
Knyga turi arti 300 pusla
pių ir joje aprašyta apie, 
150 Įvairių dievų. Kaina jos; 
S1.00, o gražiais apdarais —! 
81.25. Gaunama "Keleivyj.”

f547. Siliekui Jokūbui, nuo Ju- 
licno Siliekas ir Ipolito Grazevi-. 
čiaus.

548. Žilinskui Jonui, nuo Mi- 
kok« Žilinsko.

549. šimavičiui Juozui, 
Marcionos, Salomeos ir

l

Žemiaus paduoti laiškai atėjo 
tiems amerikiečiams, kurie j ieš
kojo savo ^riminių Lietuvoje. 
Reikalaudami tų laiškų, Įdėkite 
už 3 c. štampą ir adresuokite Simavičiai. 
taip: Adv. F. J. Bagočius, 253 
Broadvvay, So. Boston, Mass.

nuo 
Onos

nuo 
Vinco

nuo I

550. Simavičiui Vladui,
i Barboros Juškevičienės, 
Šimkevičiaus ir Barboros Leme- 
žienės.

551. Šimkui Ignacui, nuo Ur
šulės Šimkus.

552. Šimkus Stanislovui, nuo 
Barboros Jonavičienės ir Elzbie
tos Šimkus.

553. šimkučiui Jonui, 
Petronėlės šimkutis.

554. šim.oliunui L., nuo
ir Peronelės šimoliunas.

nuo

Jono

"Pavasaris jau čia su sa
vo lapais ir žole”, kaip sako 
Lordas Tennysen vienoje 
savo poemų. Bet pirmosios 
šito gražaus laikotarpio sa
vaitės visuomet esti žiemos 
•galioje, kuri nekartą priver 
čia slėptis pastogėn dagi ir 
da kaitų su nesveikata. Jus 
galite išvengti šitų nelei- 
mių, jeigu esate užgrūdinę 
savo kūną, kad jis nesibijo
tų staigaus 
mo. Šitam 
mui kaip 
vaistu vra' 
rikoniškas 
Elixeris. Jis 
rius ir užlaiko

i
I

Vincui, nuo Pet- 
Vincento Cernu-

Vladislovui, nuo

nuo

501 Rusteikui Mikolai, 
Frnčiška Rusteika.

502. Rutkauskui Victorui, 
nuo Juozapo ir Rozalijos Rut
kauskų.

503. Sabaičiui Jonui,, nuo An
tano Kazlausko ir Juozapo Sa- 
baičic.

504. Sąbaliauskui Andriejui, 
nuo Antano Sabaliausko.

505. Sabaliauskui Dominin-į 
kui, nuo Barboros Šimkienės iri 
Onos Sabaliauskienės.

500. Sabaliauskui Jonui, nuo j 
Antosios Petrauskos ir Uršulės] 
Sabaliauskas.

507. Sabaliauskai Uršulei, 
nuo Onos, Uršulos, Albino ir 
Domicėlės Sabaliauskų.

508. Soliutai 
ro Saliutos ir 
ievičiaus.

509. šalčiui 
Uršulės šaltis.

510. šaltmeriui Adomui, nuo 
Stanislovo ir Julianos šaltmerių

511. Samaliui Vincentui, nuo 
Vincento A. Samalio.

512. Šamui Antanui, nuo Po
vilo Šame.

513. šamonskiui Banifacui, 
nuo Onos Samonskis.

514. Samulėnui Jonui, 
Uršulės Samulėnas.

515. šarkai Mikolui, nuo Jo- 
hann?. šarka.

516. šarkai Jonui, nuo Alek
sandro šarkos ir Onos Vadeiko.

517. šarkoniutei Marei, nuo 
Kotrinos šarkienės.

518. Šatui Antanui, nuo Mal
vina Raršaitė ir Jono Šato.

519. Šatui Povilui, nuo Petro 
ir Kaliksto Šatų.

520. šaukimui Antanui, nuo 
Marės šaukimas.

521. šaukliui Jonui, nuo Anp.a 
šauklis.

522. Saulenui Pranui, nuo 
Jurgio Sauleno.

523. Saulenui Simonui, nuo 
Julios Saulenas ir apie Antaną 
Svirskį.

524. šauliui Juozapui, nuo Jo
no šaulio.

525. šauliunui Jonui, nuo O- 
nos, Evos. Marės, Uršulės. Juo
zo ir Stanislovo šauliunų.

526. Saurusevičiutei Juzei, 
nuo Pruzinos Siaurusevičiutės.

527. Savickui Anelei, nuo 
Juoze Savicko.

528. Savickui J. T. nuo Mike
le Savicke.

529. Savickui Jonui, nuo Ju- 
lionos Leviškienės, Veronikos 
Alenna, Justinos Savickos ir 
Juozo Gideikio.

530. Savickui Leonui, 
Juozapo Lukošiaus.

531. Savickui Petrui, nuo 
tano Savicke.

532. Savukinui Juozui,

*,

nuo

An-

nuo 
Bemaco Mineika, Jurgio Labu
ko ir Jono Noreikos.

533. šeniekliui Vladislovui, 
nuo Ignaco Meinoriaus ir Mar- 
cijonos žekis.

534. Senarčiui Jonui, nuo Leo- 
nar2 Senarco.

535. Senuliui Martinui, nuo 
šeimynos iš sodžiaus Skėmių.

536. šepetauckaitei Marei, 
nuo Jokūbo ir Petro Staniulių.

537. šeškaitei Bronislovai, 
nuo Teklės šeškas.

538. ševelskaitei Evai, nuo 
Tamošiaus Valeikio.

539. ševelskui Silvestrui, nuo 
Petronėlės Satulos ir Mikoio še- 
vecku.

540. šiauliunui Jonui, nuo O- 
nos šiauliunas.

541. Siauriui Domininkui, nuo 
Prano Siaurio.

542. Šidlauskui Apolinarui, 
nuo Jurgio Šidlausko ir Ameba; 
Slanis.

543. šidlei Petrui, nuo Anta
no šidlio.

544. Sidaravičiui Antanui, 
nuo Adolfinos Sidoravičius.

545. Siekavičiui Jonui, 
Jono Siekavičiaus.

546. Šileikai Petrui, nuo 
rijonos Šileika.

i

Daugybe mainienį išva 
žiuoja iš Amerikos.

šalies anglių kasyklų a- 
ssociacija paskelbė savo su
rinktas žinias kas link čia 
apsigyvenančių ir pasiryžu
sių greitu laiku apleisti šia 
šalį ateivių darbininkų.

Sulyg tų žinių daugiau 
kaip 12 nuošimtis dirbančių 
kasykluose ateivių pasiren
gę apleisti šią šalį. Anglių 
kasyklų savininkų associa- 
cija sulyg valdžios Įsakymo 
išklausinėjo kasyklose dir
bančius darbininkus ir ra
do, kad iš 105,760 ateivių 
mainerių, 12,000 su viršum 
ant tam tikrų kortų atsakė, 
jog grįžta į savo gimtinas 
šalis taip greit, kaip tik 
gaus pasportus išvažiavi
mui. Taipgi pasirodo, kad 
jau dabar 36,000 mainerių 
yra padavę peticijas, reika
laudami leidimo išvažiuoti. 
Patirta taipgi, kad iš tų iš
važiuojančiųjų skaičiaus tik 
5,793 žada sugrįžti Ameri
kon.

Visoj anglių industrijoj 
dirba 200,000 ateivių darbi
ninkų.

Akyvaizdoje to valdžia 
susirupinus, kad šitokiai iš- 
c-ivystei prasidėjus, čionai 
labai greitu laiku pasirodys 
didelis darbininkų truku
mas. Kaip žinoma kongre
sas užgynė įstatymą, suta’o- 
danti keturiems metams 
ateivystę, kad išvengus di- 
dilės ekonominės depresijos, 
o dabar jau pasirodo, kad 
produkcija turės sumažėti 
delei stokos darbininkų.

Imigracijos biuras pas
kelbia. kad pastaroju laiku 
iš Amerikos su pasportais 
kasdien išplaukia po 1000 
ateivių.

DURTUVAIS IR KITAIS 
GINKLAIS IŠVAIKĖ 

DARBININKU SUSIRIN
KIMĄ.

Farrell, Pa. — Iš 14 į 15 
balandžio nakčia gauja biz
nierių ir šiaip piliečių, veda- 

polici- 
United 
trusto 
šautu- 

bagnie- 
SU

rpa raitos ir pėsčios 
jos, ugnagesių ir 
Steel Corptration 
samdinių, ginkluotų 
vais, revolveriais ir 
tais užpuolė "bolševikų 
sirinkimą ir»išvaikė jį.

Taip paskelbia "The Ash- 
land Daily News” laikraš
tis. Ar buvo areštuotu bei 
sužeistų žmonių, laikraštis 
nemini.

AREŠTAVO 87 BOLŠEVI
KUS.

McKees Rock, Pa.— Ba
landžio 15 d. čionai suareš
tuota 87 žmonės, sakoma, 
jie esą bolševikų agitatoriai 
bei sinipatizatoriai. žinia 
sako, kad areštuotieji žmo
nės visi esą rusai. Juos a- 
reštuota susirinkime.

SUSTREIKAVO METALO 
MAINERIAI.

Leadviile, Col.—Čia sus- 
itreikavo didžiųjų metalo ka
syklų darbininkai. Streikas 
likos apskelbtas dėl numuši- 
mo algų. Savininkai numu-

Ma-’šė maineriams po $1.00 ant 
dienos. —--

nuo I

1 
oro persikeiti-’ ______

kv.no užgrudini- taliono, 4-tos divizijos, A. 
tik atsakančiu kompanijos narys. Jis sa- 
Trinerio Ame- kė: "Aš esu patenkintas, 
Kartaus Vyno kad galiu prijungti savo 

išvalo vidu-’protsetą prieš naikinimą as- 
____ _____ visą orga- meniškos laisvės namie, 
nizmą gerame stovyje, dėl- kuomet mes esame darę di- 
to oro atmainos ant tokio džiausiu pasiaukavimų 
organizmo nedaro savo Flandrijoj. _ Mes, kareiviai, 
pragaištingos i n t e k m ė Su nugalėję priešą tenai, sugri- 
Vaistas palengvina virški- žę radome kitą priešą na- 
nimą ir sustiprina sveiką mie, kurį esame pasiryžę 
apetitą. Galite gauti savo sutriuškinti lygiai taip, kaip 
aptiekose, tik būtinai rei- sutriuškinome hindenbur- 
kalaukite Trinerio Ameri- &° frontą Francuzijoj. 
koniško Kartaus vyno Eli- j ”Ką reiškia kongresas, jei 
xerio. Jeigu esate vargi-jis nesuteikia balso 3 milio- 
nami reumatizmo, neural- nams kareivių konstitucijos 
gijos, strėnų gėlimo, nikste- pataisymo sprendime? las 
įėjimo skausmo ir tp. pa- atsinešimas Imk kareivių 
mėginkite Trinerio Lini- nuliudina mane, bet kuomet 
mentą, jus pamatysite kaip mums skriauda padaryta, 
greit jis teikia geistina pa- tai mums nieks, kitas nene- 
greit jis teikia geistiną pa- daryti, kaip tik stot 
tiekose. Joseph Triner Co tart, kad b.oga-' butų ati-
1333-1343 So. Ashland avė.’, taisytas.” 
Chicago, III.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip, 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsunę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"Keleivis”
255 Broachvay, So. Boston.

l

Žemaites Raštai 
Kares Metu.

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE

* ’ ■*“ ——

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

kainos pas mus. M«js 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
tų pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainą. 
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženklelį at
sakymui.

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

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

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

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

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

Išmok; uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Louis, Mo., o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.
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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 saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo. į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibamą akimi

Tokiu vardu išleidome naują

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

223 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KARE IR LIGOS!
| LIETUVIŠKAS | 
| IŠRADĖJAS. » į --- į
® Tokiu vardu išleidome naują 

knygutę dėl išradėjų, joj yra 20
į paveikslų ir iliustracijų, visokių 
® išradėiu ir išradimu, su anrašv- f

iš-ŠI

i*

SUSTREIKAVO BANKU 
TARNAUTOJAI.

Vokietijoj pradėjo strei
kuoti bankų tarnautojai. 
Streikas prasidėjo Berline, 
paskui pasiekė Chemnitzą ir 
Mannheimą. Visi stambus 
bankai tuose miestuose uą- 
sidarė. Berline jau stinga 
pinigų. Bankieriai nusiun
tė delegaciją į ^Veimarą pa
sitarti su Steigiamuoju Sei
mu.

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

I 
I

Yra tai graži knyga pa-: 
puošta autorės fotografija 
ir kitais įdomiais paveiks
lais. Minėtus Raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su- 
šelpimui nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Kas 
nusipirks tą knygą, tas ne
tik papuoš savo namus ir 
padidins knygyną, bet kar
tu ir badaujančius žmones 
sušelps.

Raštų kaina tik 50 centų.
Žemaitės Raštus galima 

gaut sekančiose vietose: 
"Keleivio” Redakcijoj 255 
Broadway, S. Boston, Mass 
J. Neviackas, 149 Millbur 
st. Worcester, Mass., B 
Gugis, 127 N. Dearborn st. 
Chicago, III., Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 
pi. New York, N. Y.

Agentams, kurie ima 
daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų LŠF. Piki. 
Kom. nuo dabar bus duoda
mas 25 nuošimtis.

Todėl kiekvienas, kuris 
atjaučiat vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių, 
brolių ir draugų, pasisten- 
gkit patįs nusipirkt tą kny
gą ir platint tarpe savo 
draugi], nes kaip jau minė
jom visas pelnas nuo tų ras
tų skiriamas neken tėju
siems nuo karės Lietuvoje.

Į

paveikslų ir iliustracijų, visokių lt 
12 išradėjų ir išradimų, su aprašy- IĮ. 
IĮ mais ir paveikslais miesto New- 
!jį Yorko ir Washingtono.

Tą brangią knygutę, mes 
siunčiame kiekvienam ant parei 

įįj kalavimo. I i I 

(i( I i
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DYKAI
Jeigu Jus norite žinot, kiek tur- k- 

to žmonės prasigyveno su pagal- )<] 
ba naudingų išrrj:— *
te tuojaus i

® dingos knygutės.
m (ekspertai) patentų, 
jį išradimus DYKAI.

| American European
-5 Patent Office, Ine;
7256 Broachvay

.. .. O. j
_ išradimų, tai rašyki- 4- 
reikalaudami tos nau- {'j 

Kaip žinovai jjj 
— bandome « 
Rašykite: U 

i 
I 

(Ks.)| 
New York, N. Y.$

ii

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

Kas man* išgelbėjo nuo varginan
čiu ligų ? Salutaras Bitteris. Ai 

I per praeitus 4 metus buvau voa tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pilvo ir (iispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas nacistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgitnas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuos*. 
Niekur aš negavau pageltos dėl savo 
sveikata*. 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. Pei 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptieko-.'e, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST 
Žolės nuo visokią blogumą.

J. BALTRŪNAS, Prof.
5 707 S. Halsted St.. Tel. Canal 6411 

Chicago, IIL
litą apgarsinimą turėtų p*nkalty: 

ktakvisna*. !žkirr»t ir caatlikt.

KARt, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi
rūpinusiu, o tas trukdo reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmones 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankoa 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, žiuo adresu:

N uža-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Gaivą, Raudona Krauja, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 
Vyriškumą ir Moteriškumą.

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

ą

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam, kad Jq9 ttuėėdyail pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS RUHUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mie-u yiam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nėsudarko žmo- ■+■ 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER 
KOTUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IŠVALOM IR ISPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geraa ir užtikrinta*. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų broli* Heovl*

Ant. Januška
122 W. BROADVVAY, 
HO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston-11C1I

Musu Absoliutiška Gvarancija.

•tlmolst** 1
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Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 
Tone, ar mes sugražisemc Jums pinigus. Kožna tonkute talpina devy nios- 
dešimtvs (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris,'arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius/$5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir tonkutė. o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imame vis* riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad .Nuga-Tone 
padarys visk*, k* čionais tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone.
NATIONAL LABORATORY. Chic*go. m. Hwood city. P*.
<iCTG*^šm'iūš* k N'v«a-Tone piliat« fr toriu p*»akytl. jo* esu visa! u!ganedint*s Justi
vai'Uis. Meldiiu prisiųsti dvi bonkutes Nuga-Tone piliuriu. Ai dav.au> koletą piltuvu sija 
pre-.-lių d-1 pabandvma ir jam,labai patilta. Ai stehuju vien* bonkute dėl jio. Pns.ut.Uu *2. 
briulate vaistus k* greičtausei. GASPAR BERSEK. Bot 547.

Nuga-Tone yra sudėti j 
[„-.rankioję bonkuteje. Jie Į 
yra apvilkti su cukru: : 
priimno skoni; rarr.e dėl j 
vartojimo; neatitrauka • 
nuo darbo ar linksmumo. ; 
Bandykite. Jus reko- : 
menduosite tuos vaistus ; 
visiems sava prctelcms. :

NATIONAL LABORATORY. Cbieogo. Uis. Shenandoah. P*.
G0dAT«S^^»rfint« nuo jus, £0 juin

•t mrtrui •HmeamMmowMMom»oooot»M»»» •••••••••

Stelluktte vaistus ant tuo kuponą.
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St.. Chicago, III.
Gerbiamieji: Prisiunčiu $.........  ir meldžiu prisiųsti man.,
bonkutč Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė....................

Gatvė ir No. ar R. F. D..........

Miestas Valstija
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Dukterų ir Sūnų Dr-ja savo Į nal st., Quincy, einant John 
susirinkime iš savo kasos Lcet’ui su Carlu Nash, Jo- 
paaukavo Lavvrence’o strei- seph N. Shafer su savo au- 
kieriams $10. Išrinkti aukų1 tomobjliu užbėgo ant jų ir 
parinkimui V. Balčiūnas, A. i abudu sunkiai sužeidė. Sha- 
Sadauskas ir M. Kvedarukė 
surinko po stubas $55.50. 
Viso labo pasiųsta Lawren- 
co Streikierių Komitetui 
$65.50.

Aukavusiems varde La\v- 
rence’o streikierių tariame 
nuoširdų ačiū. Aukautojai 
malonės atleisti, kad neskel 
biame vardus, nes musų lai- 
raščiuose ir be to labai ma
ža vietos kitiems svarbes
niems reikalams.

Jurgis Yvanauskas. 
Vainikų balius.

LMPS. 13 kuopa ateinan- 
čioj pėtnvčioj, balandžio 25 
dieną, Lietuvių salėj So. 
Bostone, pradedant nuo 7: 
30 vakare, turės gražų ”Vai
nikų Balių,” parengtą Law- 
rence’o streikierių naudai. 
Publika nuoširdžiai kviečia
ma skaitlingai atsilankyti 
ir padaryti gerą darbą, su
šelpiant streikierius. Be to 
yra paskirta už geriausius 
vainikus puikios dovanos, 
įžang: moterims 25 c., vy
rams gi 50 c.

Sužeidė du žmogų.
Pereitą nedėldienį Wa- 

, netoli Ca-

Susirinkimas. LSS. J'-

Zakristijonas apšventijo 
škapleminką.

Pereitoj nedėlioj Lietuvių 
salėj buvo katalikų draugi
jos susirinkimas. Po susi
rinkimo,* kažin delko, škap- 
lerninkas M-kas susirėmė 
su buvusiu zakristijonu 
Š-džiu. Pastarasis nese
nai sugrįžo iš Francuzijos ir 
nešioja uniformą. Jis ma
tomai pasididžiavo užtar
nautais savo ”straipais” an; 
rankovės, o škapleminkui 
tas, matomai, nepatiko ir 
jis, nenorėdamas už tai jo
kios garbės savo oponentui 
pripažinti, pasakė galįs tuo- 

* jaus tuos ”straipus” nuimti.
Ex-zakristijoną tas įžei

dė ir jisai sugniaužęs kum- 
ščias priėjo prie škaplemin- 
ko:

”Ar tu rrrup... nuimsi 
man straipus? Še tau!”

Lept škapleminkui per 
ausį, lept per kitą. Ir taip jį 
apšventijo. kad geriau nei 
nereikia. Negana to, ant 
rytojaus ex-zakristijofias 
nuėjo da prašyti varanto 
škapleminkui už įžeidimą 
uniformos.

f ei- likos areštuotas už netė- 
mijimą.

REIKALINGA GASPA- 
DINĖ.

Turi mokėt gerai padaryt 
valgį. Mokestis iš pradžių 
$10.00 sąvaitėj, gyvenimas 
ir valgis. Atsišaukit tuo
jaus i banką po num.

32-34 Cross Street, 
Boston, Mass.

I

PARSIDUODA AUTOMOBI
LIUS, 8 cilinderių, Cole. 7 sė
dynėmis, mažai važinėtas, išro
do kaip naujas. Parsiduoda pi
giai. Atsišaukit greitai per lai
šką arba ypatiškai, šiuo adresu: 

P. Trečiokas (20)
63 1 Street, ant 3 lubų 

So. Boston, Mass.

I
I
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Telefonistės streiką laimėjo.
Pereitą nedėldienį veik vi

są dieną tęsėsi konferencija 
tarp streikierių ir kompani
jos atstovų. Bet vėlai nak
čia prieita prie sutarties. 
20,000 Bostono ir Naujos 
Anglijos telefonisčių, sulyg 
tos sutarties grįžo darban 
šį panedėlį. Susitaikyta to
mis išlygomis, kad darbinin
kėms liekasi pakelta alga $3 
savaitėje, o vyrams, dirban
tiems prie telefonų pakelta 
nuo 50 iki 62 Vi c. į valandą.

Neoficialiai paskelbus su
tartį, darbininkės, nepaten-, 
kintos išlygomis smarkiai 
sujudo. Tuojaus buvo su
šauktas mitingas Grand 
Opera Hcuse teatre, kur su
sirinko daugiau kaip 8000. 
Nemaža buvo vargo, kol iš 
aiškinta sutarties turinys. 
Telefonistės nevisvs savo 
reikalavimus laimėjo, bet 
vyriausi jų reikalavimai li
kosi išpildyti ir dalyką ap
svarsčius, jos sutartį pri
ėmė.

Elektros darbininkai, dir
bantieji prie, taisymo telefo
nų tiesimo vielų ir tt. reika
lavo pakėlimo algos nuo 
$1.40 iki $1.50 dienai. Jiems 
pripažinta pakėlimas nuo 
50 iki 621 Lc. dienai. Ir jie 
sutiko. Pilna ^įtartis visgi 
da nepadaryta. Derybos 
streikierių atstovų ir sam
dytojų eina toliaus.

Automobilius sužeidė kūdikį
Pereito nedėldienio vaka

re važiuodamas skersai San- 
wood gatvę, Dorchesteryje 
nežinomas žmogus savo au
tomobiliu užvažiavo ant 2 
metų amžiaus vaiko Irvin 
Walker ir sunkiai jį sužei
dė. Vaikas nugabentas li- 
gonbutin. Automobilio sa
vininkas nuvažiavo sau nei 
jokios atvdos neatkreipęs i 
suvažinėtą kūdikį. Niekas 
nesuspėjo, paimti automobi- 
liaus numerį, dėlto nežino
ma, kas suvažinėjo.
Traukinis užbėgęs ant auto- 
mcbiliaus užmušė keturis 

žmones.
Pereitos subatos vakare 

netoli Marshfield stoties at
bėgantis traukinis užbėgo 
ant automobiliaus, kuriame 
važiavo keturi vyriškiai ir 
tris iš jų, būtent Abertą M. 
Ham'ą ir John Brotvman’ą 
abudu iš Maldeno. taipgi jų 
giminaitį užmušė ant vie
tos, o John Chamabers li- 
kjso sunkiai sužeistas. Jį 
nugabenta į Kingston ligon- 
butį, kur nedėlios ryte mirė.

PARS1DUODA RAKANDAI.
Mažai vartoti rakandai par

siduoda visai pigiai, nes prisiei
na išvažiuoti į kitą piiestą. Ma
tyt galima nuo 5 iki 10 vai. va
karais.

L Kazlauskas
118 Bowcn St., So. Boston, Mass 
* - • I

i

PARSIDUODA KONCERTINA
graži ir nedaug vartota, 10*2 i 

balsais, vidutinio tono, 32 perlo 
žiedais papuošta; parsiduoda pi
giai. Gera proga kam reikalinga. 
Kreipkitės šiuo adresu: (1:

B. ALSEIKA
42 Pourtsmouth st.

Brighton, Mass.

į

Pavasarinis vaistas.
Pavasarį kraujas, paprastai, būva 
pilnas nešrarumtį. kurie susirenka 
žiemos laiku. Delei šito apsireiškia 
spuokči. skauduliai ir kitos odos li
gos. Dažnai būva visa burna jais 
nuberta ir ve tąsyk reikia pasirū
pinti nusikratyti jų.

Severą’s
Blood Purifier

(Severos Kraujo Valytojas) reikia 
tatai imti kas pavasaris šituo laiku, 
arba kadi r kokiu nebūk metų laiku, 
jei kraujas yra netyras, arba jei 
apsireiškimai parodo susilpnėjusį 
s to v] gyvaatynių sulčių. Jis sutei
kia stiprumą ir grynumų kraujui ir 
užlaiko jį sveiku taip kaip jis turi 
būti. Jis yra pardavinėjimas visose 
aptiekose visur. Kaina $1.25.

Reikalauja, kad bažnyčios 
švęstu gegužinę darbainin- 

kų šventę.
Bostono majoras Peters 

sulyg Suvienytų Valstijų 
Darl)o Departamento patari 
mo išleido proklemaciją, ka
me reikalaujama, kad visos 
bažnyčios gegužės 4 dieną 
švęstų kaipo Darbo Nedėl
dienį. Majoras savo prokle- 
macijoj sako, kad bažnyčios 
panaudotų visą savo intek- 
mę ir jiegas agitacijai ir at
sišaukimui į samdytojus, 
idant tie pampintų darbo 
vietas grįžtantiems karei
viams. Tuo budu manoma 
sumažinti augantį bedarbių 
skaičių.

Visuotino militario lavinimo 
bilius atmestas.

Massachusetts valstijos 
legislaturon buvo paduotas 
bilius, reikalaujantis įvedi
mo militario lavinimo jaunų 
vyrų, kad panaikinus nuo
latinę kariumenę, o jos vie
ton tuo budu įsteigus nacio- 
palę miliciją. I^egislatura 
šitą bilių apsvarsčius atme
tė.

• •

Atmetė naujo tunelio suma
nymą.

Valstijos legisiatura šio
mis dienomis svarstė paduo
ta lcgislaturai bilių, kaslink 
padarymo naujo požemi
niam geležkeliui tunelio, 
jungančios East Bostoną su 
South Bostonu.

Rado lavoną mokykloj.
Pereito panedėlio ryte 

Braintree miestelio taip va
dinamos' N oa h Torrev 
School mokyklos prieangyje 
dženitoriaus rado negyvo 
žmogaus kūną. Šalę jo buvo 
yuskvortinė pieno bonka, 
<urioje butą kokio tai sky
sčiaus, bet kol-kas neištirta 
tokio. Ant mrškinių išsiū
tas vardas George E. Hol- 
mes, 11 Boylstort st, Boston. 
Vyriškis gali būti apie 40 
metų amžiaus. Pas jį atras
ta ir užtaisytas 32 kalibro 
revolveris. Eina tardymas, 
tad patyrus ar jis pats nusi
nuodijo ar buvo užmuštas.

Telefonas pabrangs. A
Telefonų kompanija jau 

skelbia, kad laimėjus darbi
ninkams streiką ji turės pa
teki mokestį už telefoną.

liberty’bondsus
Priima už pilnus 50 dolerių
L A. B-vės atstovas, 

T. BARTKEVIčIA, 
877 Cambridge st.

E. Cambridge. Mass.

(24)

kUopos Bostone. 27 balau- |
susinu-. •
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džio bus mėnesinis susinu-;

te. Yra svarbių reikalų, to
dėl visi nariai pribukit.

LDLD. 124 kp. bus rinki
mas naujos valdybos. todėl 
visi nariai turi pribūti.

K. Kalnietis.

.. ......................................................

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

CEVERYKU

l'-nas \\ . II. Kelky, i 
davėjas iš Omaha, • 
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Naujiena Visiems.
Pirmą tduntinį vaistų iš Euro

pos gavome ir dabar turime 
(vairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
. Jeigu negauni kitur, ateik pas 

Receptus iš- 
pildome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarų.
£. užlaikom visokių iš- 

dtrbysėių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų 
tunmc labai daug, todėl vardus 
ir -kainas tik kai-kurių čia pa
duoda m.
Kraujo Valytojas ..........  $1.50
Nervų Ramintojas ............. $1.50
Nuo slinkimo plaukų ir 

pleiskanų ...................... $1^5
Tikra Lietuviška Trajanka 5Oc. 
Nuo niežų ir parkų.......... $1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo ..........  $2.00
Bobro Lašai ....................... $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Perfumas visokių

gėlių 50c., $1, $2, $3, $4, $5. 
Muilai .................25c. 50c. ir 75c.

Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t. ’

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženkle!) atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

Tel. riaymarket 4154
Gyvenimo Te’.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKOICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialiataa Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

I

(10)

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado. 

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS. 

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

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

69 CHAMBEll ST, BOSTON 
Telephone: Haymarket 3390.
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| ADVOKATAS | 

l F. J. Bagocius f 
įS Notaras ir Taikus Teisėjas.
p Veda provas visuose Teismuose, fl* 
•į 253 Broaduay, So. Boston, Mana. !į 
iĮ--------------- :-------------------------------- %

d

d
$

4H

Adv. F. J. Bagočius
253 Eroadvvay, So. Boston, Mass. 
PERKA Už AUGŠČ1AUSIAS .•! 
KAINAS «

RUBLIUS, a
RUSIJOS BONDSUS. 3
IR LIBERTY BONDSUS. $

Jei norite parduoti juos, 
klauskite kainų pas Adv. Bago- Jį’ 
čių.

•

AUTOMOBILIUS
PARSIDUODA.

_ ( Geras vežimas, dėl jankių 
i žmonių, parsiduoda pigiai.

| Kreipkitės pas: (18)
I J. Starkevk-ia

39 Thomas Park. ant 3 lubų 
Į So. Boston. Mass.
:--------------------------------------------------------------
f . *' 4

MUZIKOS MOKYKLA.
D. I*. K. Vytauto Beno ir Orchest

ros muzikai iška mo.ykta mokina 
muzikos ant smuiko?. Piceolo. Kleri- 
neto, Corneto, Trambono. Saxopho- 
no. Viola Celio ir Ba.-.-o. Milintis 
muzika ęalite užsirašyti mokyklon 
lygiai vaikinai kaip ir merginos. (19)

Ruimas 339 Broad»ay.
So. Boston. Mass.

DAKTARAS

A. F. Christian
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.

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

(Šventadieniais ir nedaliomis 
tos'pačios valandos.)

Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir 
priežiūras, užtikrinam, kad gaus 
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir 
kambarį, ir gerus patyrusius 
daktarus visą laiką. Mano pri- 
vatiška Hospitalė yra aprūpinta 
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir che- 
mikališkų analizacijų Kraujo, 
Šlapumų ir Pilvo ligų. įsteigta 
23 metai!

401 Narlboruogh Street
(Netoli Massachuaetts avė.)

BOSTON, MASS.

i

i

|

5^
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DAKTARAS ’

A.L. KAPOČIUS^
LIETUVYS DENTI8TAS. | 

VALANDOS: Nuo 9 iU 12 dica«.į

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDRLIOM1S

iki 1 v. po pietų.

Ofisas "Keleivio” name. 
Broadvvay, tarpe C ir D Sla 

SO. BOSTON, MA8S.

i

^rTel.: Richmond 2957-M. į
i ‘

M Dr. David W. Rosen
Kalba

GYDO

321

Lietuviškai, Lenkišku ir 
Rusiškai.

CHRONIŠKAS IR SLAP- 
TAS LIGAS.
VALANDOS:

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

LSS. KUOPOMS. 
Lietuvos Pardavikai ir Jos 

Apgynėjai.
Šitokiu antgaiviu išleido 

■lapelius Lietuvių Socialistų 
; Sąjungos 60-toji kuopa. La
peliai yra parašyti vieno iš 

Įžymesniųjų rašytojų ir svar- 
jbųs išplatinti tarpe lietuvių 
darbininkų. Kuopos norin
čios parsitraukti lapelių tu
ri iškalno prisiųsti pinigus. 
Lapeliai yra 4 puslapių, kai
na už tūkstanti $2.00. 

(kalaukite pas:
M. M. Plepis.

5 Thon!as Park.
So. Boston. Mas.

I

Rei-

(?)

KARĖ PASIBAIGĖ.
Ar nori matyti, 

a kaip karės mūšiai
ėję- Francijoj. Ru
sijoj, Italijoj, Ga
licijoj ir Turki
joj’

Ar nori matyti, 
kaip orlaiviai pa
dangėse kovojo ? 
Kaip įsubmarinai 
juros gelmėse vei
kė? Visa tai jus 
galite matyti savo 
namuose, su labai 
mažais ekspensais.

Mes ką tik gavome daugybę karės 
paveikslų Pan-chro-skopui.

Kada pasižiūri per Pan-chro-skopą 
į tuos paveikslus, išrodo, kad tikrai 
pats esi karės lauke ir savomis aki
mis matai visas tas jos baisenybes ir 
stebuklus. Pan-cho*skopas sykiu su 
18 skirtingais karės paveikslais lc- 
šuoja tik S1.50. Siuntimą apmokame.

Jei iškarpęs šitą apgarsinimą pri
siusi mums sykiu su $1.50 tuojaus, 
mes duosime priedo da ir Europos 
žemlapį dykai. Užsisakyk šiandien, 
■užsakvma adresuok:

NATIONAL SALES CO. (Ks) 
S t a. D. Box 90, Ne*'York. N. Y’.

6ERAS TAVORAS IR ŽEMOS KAINOS, MUSU UžTIKRI MIMAS į

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS.

PAKVIETIMAS.
Aš. JUOZAS ZUPKAUSKAS, dar syki kviečiu savo 

draugus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas
S. H. HARRISON CO.,

su kuriuo ir aš esu surištas. As užtinkrinu, kad kainos 
geriausios rūšies Vyrišku drabužių, Siutų, Skrybėlių, če- 
verykų sulyginant jųjų vertę yra visiškai žemos. Jus 
ir aš pelnysime remdami savuosius.

SIUTO KAINOS nuo $11.50 iki $43 50-
ČEVERYKU KAINOS NUO $4. IKI $10.

Didžiausias pasirinkimas vyriškų drabužių.

SIUTAI SIUTAI

Telephone;
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyrą ir motery ligas.
VALANDOS: 

ano 9 H ryto iki 9 vakare. 
Ii PARMENTER STR^ 
■etefi nee Ilanover et, 

BOSTON. MASS.

S. H. HARRISON CO 
662-672 Washington St.

Kampas Beach Street.

W F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS. IOWA

EXTRA!

Į
I
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Boston, Mass. Į
!
ITRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 

PROLETARISKOSIOS FILOZOF1JOS.5
K

Matenjalistiškas
Istorijos
Supratimas

TAI VIENINTELĖ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA, 
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

/

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS MYRIUS. 

SKYRIUS I. IvairfB Isterija* aapratimai. 
SKYRIUS II. Materijaliikasia Istorijaa re pratinu., 
SKYRIUS III. Išredia* patvirtinimai.
SKYRIUS IV. Hnraji Kryžeivių Karė.
SKYRIUS V. Antrąjį Kryžeivių Karė.
8KYRIUS VI. TraHaji ir aekaafioa kryžeivių karta 
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės ra KrikšMai. ir 

flftYlcIįffTfT
KARIŲ PRIEŽASTIS.*

SKYRIUS VIII. Materijaližkaaia latorijra Sapr.ti- 
■aa ir* Darbininkų Klema IiaihnaaaviMaa.

TĄ KNYGA TURtTŲ PERSKAITYT KIEK VI R. 
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, karia neri pla- 

Bai ir niiMae rapraati pažangų draagijinį surėdymų 
KAINA KNYGOS 29c.

Gaisam* "Keleivio" Kaygyae. Raiaat laiik, arta 
ainMaat pMgm, adreraekit taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

EXTRA!

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

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

Tad—
PIRKITE ŠĖKUS!

ŠĖRAS TIKTAI 5 DOLERIAI!

CENTUOS BENDRAS UETOVU BANKAS
INKORPURUOTAS ANT VARDO JOSEPH KOWAL CO.

BOSTON, MASS


