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JIE TIK SUTARTĮ SU 
JUO PADARĖ.

Rems jį kaipo įrankį bolše
vikų valdžiai nuversti ir 

Steigiamam Seimui 
sušaukti.

tautų lygai teisę nuspręsti 
rumunų apgyventos Besa
rabijos dalies likimą.

7. Kaip tiktai susidarys 
Rusijoj demkratinė va; 
ldžia, Rusija turi prisidėti 
prie tautų lygos.

8. Kolčakas su savo sėb
rais turi pasižadėti atmokė
ti sąjungininkams skolas.

Po šitais reikalavimais 
, , - - pasirašė: G. Clemenceau,ryziaus dabar pranešama, įjovd G Orlando,

Woodrow W&5n, Saionji.
Kolčakas ant to atsakė, 

-- j-j kad jo tikslas esąs kuogrei- 
-šiaušia sutriuškinti bolševi
kus, užbaigti naminę karę 
Rusijoj, sušaukti Steigia
mąjį Seimą ir pavesti pačių 
žmonų atstovams nuspręsti 
Rusijos likimą. Tečiaus jis 
nesutinka šaukti 1917 metų 
Seimo atstovus, nes, sako, 
jie buvo išrinkti po bolševi
kų prievarta ir didžiuma ju dabar -- ----

Paskutinėmis dienomis 
spaudoj pasklydo žinios, 
buk sąjungininkai pripaži
nę Kolčako valdžią. Iš Pa-|

October 6, 1917.

GENERALIS STREIKAS 
PRIEŠ SMAUGIMĄ RU

SIJOS.
’ Italijos socialistų suma
nymu pereitoj nedėlioj Pa
ryžiuje likos sušaukta tarp
tautinė konfereneja, kad 
apkalbėjus, kaip Įvykinus 
generalį streiką ' Italijoj, 
Francuzijoj ir Anglijoj kai
po protestą prieš sąjungi
ninkų užpuolimą ant revo
liucinės Rusijos ir prieš tai
kos sąlygas. Anglijos dar
bininkai pranešė, kad jie 
negalėsią savo atstovų ši
ton konferencijon prisiųsti, 
nes taip greitu laiku jie ne
galėjo pravesti unijose rei- 
kalingų tam tikslui balsavi
mų.. Ką konferencija nu
tarė, da nėra žinių.

True translation filed with the‘ post- 
master at Boston, Mass., on June 
18, 1919, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

BERLINO BURŽUAZIJA 
PLENUOJA REVOLIUCI” 

I x • J4‘
1 Nepriklausomųjų socia
listų organas ”Die Freiheit” 
praneša, kad Berlino „Pilie
čių Taryba” turėjo slaptą

Norėjo pripažinti Sovietų
Valdžą Rusijoje.

Amerikos darbo Federa- susirinkimą, kame’ dalyvavo 
cijos konvencijoj, kuri da- žymiausi fabrikantai, pirk- 
bar laikoma Atlantic Citvje, 
kairieji elementai daro vis
ką, kad palenkus delegatus 
bolševizmo pusėn. Visiems 
delegatams likos padalyta 
po numerį Sovietų atstovy
bės New Yorke leidžiamo 
laikraščio ”Soviet Russia”

Kanadoje Streikas 
plečiasi tolin.

Sąjungininkų Taryba tiktai 
padarė su Kolčaku tam tik
rą sutartį, 
remti jį toliaus ginklais, a- 
municija ir kitokiais daly
kais, tikėdamasi tuo budu 
padėti jam privesti Rusiją 
prie tokio stovio, kad galės 
susidaryti tvirta valdžia, 
kurią paskui butų galima 
jau pripažinti. Todėl priža
dėdami Kolčakui tą para
mą, sąjungininkai reikalavo j hnlžftvitiii vuvl* Įjauuu^iįšję►užtikrinimo, kadjfe su- ^ose. X, Subačių, Rokiški, Abelius ir
sauks Stęigiamajj Seimas turi but renkamas iš
apsaugos žydus ir tt. Kolca-1 .....................
kas tą užtikrinimą davė. t tikslu jau darbuojasi.
Sąjungininkų Taryba tuo- ri Lenkija ir
met išreiškė savo pasitenki- neprigulmybę,
nimą, o spauda tuojaus is- Jkad įžufinai
aiskmo tą pasitenkinimą Wausi turi sgrišti Stei; 
kaipo pripažinimą Kolca- - * - - ----
ko valdžios.

Sąjungininkų išlygos Kol
čakui buvo tokios:

1. Kad Kolčakas paėmęs įgnštas.

BOLŠEVIKAI APLEI
DŽIA DVINSKĄ.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad lietuvių kariume
nės spaudžiami, bolševikai 
pradeda trauktis nuo Dvin- 
sko linkui Smolensko,. Lie- 

! tuvių -kariumenė paėmusi

naujo ir tam tikra komisija 
tuo tikslu jau darbuojasi.

giamas Seimas. Lietuvos, 
Latvijos, Estonijos ir Kau- 

ikazo klausimas taipgi turė- 
Is.iąs but Smeigiamojo Seimo 

gojaus ^sušauktų j Sąjungininkai su tuo su- 
' ........ ’ tiko ir išreiškė savo pasiten

kinimą.
Tai taip dabar stovi rei

kalai tarpe sąjungininkų ir 
Kolčako. Tas pilnai apšvie
čia sąjungininkų poziciją 

. . , . . linkui Rusijos ir duoda sup
kime buvo išrinkti į rasti. kokia galų gale bus

Steigiamąjį Seimą kaipo 
vyriausią Rusijos įstatim- 
davystę, kuriai butų atsako- 
minga visos, šalies valdžia. 
O jeigu nebūtų galima tuo-' 
jaus suorganizuoti rinki- J 
mus, tai sušaukti tuos atsto-1 
VUS. I ............’____ ? ____
Steigiamąjį Seimą 1917 me- Rusijoj Tvarkai 
tais.

2. Kad visose kraštuose, 
kuriuos dabar turi užėmęs 
Kolčakas su savo sėbrais, 
butų leista laisvai žmonėms 
balsuoti ir rinkti vietinę 
valdžią, laikyti suvažiavi
mus miestijoms, žemieti-, 
joms ir tt.

3. Kad Kolčakas su savo 
sėbrais nebandytų gaivinti 
Rusijoj kokią nors privile
gijuotą klesą arba tvarką. 
Žemės klausimą turėtų iš
rišti Seimas. Neprivalo but 
gaivinama senoji valdžia, 
kurią revoliucija nuvertė. 
Visiems Rusijos piliečiams 
turi but pripažinta civilė ir 
tikėjimo laisvė.

4. Turi būti pripažinta 
Lenkijos ir Finliandijos ne
priklausomybė. Jeigu Ru
sija negalėtų su Lenkija ir 
Finliandija susitaikyti dėl 
rubežių nustatymo, tai 
klausimas turi but pavestas 
tautų lygai.

5. Jeigu Rusija negalėtų 
greitai susitaikyt su Esto- 
nija, Latvija, Lietuva ir 
Kaukazu, tai klausimas tu
ri but pavestas tautų lygai, 
o pakol tautų lyga šitą klau
simą išriš, Rusija turi vai
šinti tas šalis kaipo autono
mines ir pripažinti visus jų 
santikius su sąjungininkų 
valstybėmis.

LIETUVIAI EINA ANT 
DVINSKO.

Iš Berlino pranešama, kad 
i lietuvių kariumenė einanti 
iš Vilniaus ant Dvinsko ir 
užėmusi jau Kscia (?).

Ar nebus . tik čia lenkų 
kariumenė? Lietuviai ka
riumenės Vilniuje neturėjo.

■v •

VOKIEČIAI ATAKUOJA 
ESTUS.

Estų reakcionierių val
džia išleido šitokį nusiskun
dimą sąjungininkams:

’TJtaminke Gačinos fron
te buvo smarkus mušis, ku
ris seredoje vėl atsikartojo. 
Pietiniam to fronto gale vo
kiečių milicija, ažuot stum
ti bolševikus atgal nuo Ry
gos, visokiais budais prieši
nasi musų linijai.”

6. Rusija turi pripažinti ciją.
*

ITALAI ATSISAKO KA
RIAUTI PRIEŠ RUSIJĄ, v
Paryžiuje gauta iš Genoa 

žinių kad italai jurininkai 
ant sąjungininkų garlaivio 
"Martinovitch” atsisakė 
remti karę prieš Rusijos 
Sovietus ir pasakė, jog jie 
velyja goriau kad juos pas
kandintų jūrėse arba užda
rytų kalėjiman, negu vers
tų smaugti Rusijos revoliu-

Kutninkus.

MIRĖ ISPANIJOS SOCIA
LISTŲ VADAS.

Pereitoj pėtnyčioj Mad
ride staiga mirčia mirė Is
panijos socialistų vadas 
Pablo Iglesias. Paskutinuo- 
se rinkimuose jis buvo jau 
antru kartu išrinktas par- 
liamentan kaipo darbininkų 
atstos —s.

Szveicarijoje 
Sumišimai

liai ir profesionalai, tų tar
pe ir Prūsijos karės minis
teris pulk. Reinhardt. Šitas 
susirinkimas svarstęs bu
dus, „kaip nuveikti darbi
ninkų klesą” ir paimti val
džią Į savo rankas, nes da- 

_______ _____ bartinė vyriausybė negalin- 
ir pribuvo kalbėtojas, kuris ti Įvesti tvarkos. Kad paė- 

legatams prakalba, nušvies- buržuazijos susirinkimas 
damas tikrąjį dalvkų stovį nutaręs apskelbti streiką. 
Rusijoj. Tai esąs tūlas Wil- Orlaiviai išmėtysią po mies- 
fried Humprey, kuris sako- tą lapelius, kuriuose busią 
si išbuvęs -Rusijoj 11 mėn. pranešta, kad streikas jau 

*1 ’ . Tikimasi, kad

h Į711UUIU nui 10 — c-------------------------- ----------r----------

'esąs pasiryžęs pasakyti de- mus valdžią Į savo rankas,

kaipo Y. M. C. A. atstovas, prasideda.
j kalbėjęsis su Leninu ir ži- buržuazijos streikas galės 
nąs visą teisybę apie Rusiją.' sustabdyti visą maisto pro- 
Kairesni delegatai, ypač iš dukciją. Tūli fabrikantai 
Seatlle, pienuoja surengti stoję už panaudojimą ašt- 
jam prakalbas ‘atskiroj sa-| sausių priemonių . prieš 
iėj ir pakviesti konvencijos darbininkus. Piliečiai (bur- 

’ ) .. busią apginki 
luotą. Pulkininkas Reih- 
hardt užtikrinęs, kad kariu
menė irgi eisianti su buržu
azija.

Iš to išeina, kad dabarti
nė Vokietijos valdžia visgi 
darbininkų kontroliuojama, 
o ne buržuazijos, nes kitaip 
kam gi reikėtų buržuazijai 
kalbėti apie tos valdžios nu
vertimą?

delegatus, nes pačioj kon-^azja)
vencijoj Gomperso šalinin
kai neleis apie bolševizmą 
kalbėti.

Negano to, dairieji 
pervarvt rezoliuciją, 
kalaujančią pripažinti So
vietų valdžią Rusijoj. Tokią 
rezoliuciją Seatlle delegatai 
jau padavė rezoliucijų ko
misijai. Rezoliuciją reika
lauja, kad Kongresas tuo
jaus atšauktų iš Rusijos 
Amerikos kariumenę ir pri
pažintų dabartinę bolševikų 
valdžią; kad Darbo Federa
cija balsavimo keliu patir
tų, kaip lokalai žiuri į Sovie
tų pripažinimą. Tokio bal
savimo pasekme, sako rezo- 
liucija, Federacijos viršinin
kai galėtų vaduotis 'visuose 
darbininkų klausimuose. 
Tarp kitko šita rezoliucija 
sako:
„Rusijos darbininkai sten

giasi įvykinti savo šalyje 
darbininkams darbininkų 

I valdžią.
”Bet pasaulio kapitalistai 

bando visokiais budais jų 
i pastangas paversti niekais; 
! jie marina Rusijos žmones 
blokados pagalba; siunčia 

I japonų, sąjungininkų ir Su
vienytų Valstijų kariumenę

nori 
rei

Pereitoj pėtnyčioj Švei
carijos mieste Ciuriche bu
vo didelės riaušės. Vietas 
darbininkų unija buvo su
rengus tenai prakalbas pa
minėti užmuštą vokiečių 
revoliucnonierę Rožę Luk- 
semburg. Tuo tarpu i susi
rinkimą atėjo žinių, kad po
licija areštavo tos unijos 
sekretorių, Konradą Wyss. 
įniršusi minia tuojaus nu- 
maršavo pas policijos virši
ninką, išpiškino langus, po 
pusės valandos daužymo 
išvertė stiprias duris, išpus- , - 
tė teismo salę ir sudegino neJj kongreso nepasiklausę 
archyvus. Sarvai pradėjo *'•'>? ca™. valdžios kontr- 
šaudyt Žmonės taipgi at- revliucionienąms pinigines

VENGRAI VIS LUPA 
ČEKAMS KAIIJ.

Pamasinti paskutiniais 
savo pasisekimais, vengrai 
vis eina pirmyn ir nori tur
but paimti Presburgą, vy
riausi čekų uostą ant Duno
jaus upės. Franeuzų ir ita
lų oficieriai dabar reorgani
zuoja čekų kariumenę, bet 
taikos konferencija vistiek 
labai susirupinus, nes veng
rai turi praktinai visą Aust
rijos armijos artileriją ir 
yra daug geriau apginkluo
ti, negu ištikimi sąjunginin
kams čekai. čeko-Slovaki- 
jos prezidentas Masaryk 
kas diena šaukiasi į taikos 
konferenciją pagalbos.

Vengrai lupa netik čekus, 
bet ir rumunų paėmė daug 
nelaisvėn, kurie buvo už
puolę ant revoliucijinės 
Vengrijos. Belą Kūno rau
donoji kariumenė varinėja 
miestų. gatvėmis rumunus 
nelaisvius ir rodo savo pasi
sekimus; • . '•

Užpuolė Rusijos Atsto- 
New Yoroe.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
UFĄ.

Londone gauta iš Mask
vos bevieliu telegrafu žinių, 
kad po trijų dienų atkak
laus mūšio bolševikų kariu
menė 9 birželo atėmė iš Kol
čako Ufos miestą.

$2,000.000 KOVAI SU 
„RAUDONU” PAVOJUM.
Generalis prokuroras Pal- 

mer VVashingtone pareika
lavo iš Kongreso $2,000,000 
justicijos departamentui 
’’apsaugojimui šalies nuo 
anarchijos.”

PERLĖKĖ PER JŪRES 
BE SUSTOJIMO.

Galų gale pasiekta tiks
las, apie kurį orlaivininkai 
svajojo nuo pat orlaivio iš
radimo. Tas tikslas buvo— 
perlėkti oru per jūres. Ir 
pereitos nedėlios rytą anglų 
oficieriai Alcock ir Brown, 
kuriedu subatoj išlėkė iš 
Amerikos, nusileido Airijoj. 
Jiedu perlėkė per jūres be 

kapita-lsustoPmo- Amerikos laku- 
listams prisidėti prie smau-’nas anądien irgi perlėkė per 
rimo naujos darbininkų '.iui-es, bet jis pakelėj kelis 

įkartus buvo nusileidęs ant 
Kitos rezoliucijos reika-s?lų ir vienoj vietoj laukė 

liauja Airijai neprigulmy-Įvjs3 savaitę, pakol oras pa- 
bės. įvedimo šešių valandų s*teis.ys.
darbo, kuogreičiausio at- Ta’S1 anglams dabar pn- 
šaukimo espionažo įstaty- . &arbė už pirmutinį 
mo, įvedimo kontrolės ant perlėkimą per jūres be sus- 

. mėsos pramonės, atpigini- <tr? J-
mo pragyvenimo ir tt Išvi- John s } Airiją tęsėsi 16 

........................ valandų ir 12 minučių. Nuo 
St John’s iki 
daugiau kaip 1,990 angliš- 

Iš Montrealo pranešama, kų mylių.
karės, prieš neirašymą su-kad geležinkelio darbininkų Amerikonai 
tartin 1 “ 
darbininkų Įstatymo ir tt.

sakė šūviais.
Vėlesnė žinia iš Berno sa

ko, kad šitose riaušėse 
žmonės likos užmušti, o i 
sužeista.

pagalbos; o juk tokie kovos 
budai nesutinka nei su tie- 

2?a, nei su progresu, nei su 
;7!demokratybe.

i "Męs manome, kad Ame
rikos darbininkai turi pa- 
jiegų neleisti savo I

| valdžios Rusijoj.”

FRANCUZIJOS DARBI
NINKAI PASMERKIA 

SLAPTĄ DIPLOMATIJĄ.
Franeuzų Darbo Sąjun

gos centralis komitetas iš
nešė rezoliuciją pasmerkda
mas slaptybę, kokioj buvo( 
sufabrikuota taikos sutar
tis Vokietijai. Rezoliucija! 
taip-pat protestuoja priešu 
taikos išlygas, prieš priden
gtą grobimą svetimų žemių, 
prieš nepripažinimą tau
toms apsisprendimo teisės, 
prieš tęsimą ekonominės

so rezoliucijų komisija gavo 
apie 200 rezoliucijų. Airijos yra

i

dabar ruo- 
tikro "tarptautinio unijos valdyba Įsakė 40,000 šiasi lėkti apie visą žemės 

---- 'savo narių mesti darbą kamuolį.

Praėjusį ketvergą New 
Yorke buvo užpultas Rusi
jos sovietų atstovybės biu
ras. Būrys valstijos "kazo
kų” su gauja privatinių de- 
tektivų įsiveržė Martenso 
ofisan, padarė kratą, paėmė 
visus laiškus, dokumentus, 
suėmė atstovybės viršinin
ką Martensą, sekretorių 
Nuortevą, direktorių Halle- 
rą, statistiką Hourvvichą ir 
klerką Wainštainą. Po stip
ria sargyba nugabeno juos 
i City Hali kaipo liudinin
kus. Tenai juos klausinėjo 
prie uždarytų durų. Tyri
nėjimas neužbaigta ir jie li
kos paleisti su ta sąlyga, 
kad šioj seredoj patįs ateitų 
ant tardymo.

Martens ir kiti misijos 
nariai buvo labai pasipikti
nę tokiu žiaurumu.

”Bet Suvienytų Valstijų 
valdžia nėra pripažinusi jū
sų misijos mandato ir jus 
nesiskaitot pripažintais Ru
sijos atstivais,” 
jiems valdininkas.

”Tas tiesa,” atsakė Nuor- 
teva, ”bet nepripažinimas 
negali pateisinti užpuolimo. 
Tai yra prasižengimas. So
vietų valdžia vaišino Suvie
nytų .Valstijų ambasadorių 
Rusijoj su didžiausiu man
dagumu. apsaugojo jo gy
vastį ir savastį iki mažiau
sių smulkmenų kuomet san
tykiai buvo daug aršesni ne
gu dabar.”

PALAIDOJO ROŽĖS 
LUKSEMBURG KŪNĄ.
Pereitoj pėtnyčioj likos 

palaidotas Rožės Luksem- 
burg kūnas, kuris buvo at
rastas nesenai kanale. Šer- 
minis buvo ramios, nors da
lyvavo tūkstančiai žmonių. 
Ji buvo nužudyta juodašim
čių šių metų pradžioje kar
tu su d-ru Liebknechtu.

pasakė

Streikas Kanadoje vis 
daugiau apima miestų. Ži
nios iš Montrealo sako, kad 
šią seredą Kanadoje mesią 
darbą 40,000 dąrbninkų ge
ležinkelių dirbtuvėse. Jie 
pareikalavo tokių algų, kad 
geležinkelių valdyba atsakė, 
jog išpildžius tuos reikala
vimus geležinkeliams reikš
tų bankrutas.

Winnipege klesų kova vis 
aršyn eina. Policija siojo 
streikierių pusėn ir atmetė 
majoro ultimatumą, kuriuo 
jisai reikalavo neklausyti 
darbininkų unijų. To pa
sekmėje visa policija likos 
paleista, o jos vieton paimti 
ištikimi kareiviai. Negana 
to, majoras uždraudė tsrei- 
kieriams taisyti demonstra- 
ejas. Bet nepaisant to už
draudimo pereitos sąvaites 
panedėlį darbininkai suren
gė didelę parodą. Suorga
nizuoti buržuazijos mušei
kos užpuolė ant darbininkų 
parodos ir Įvyko riaušės. 
Mušis buvo labai didelis. 
Darbininkų išleistas laik
raštis ”The Labor News” 
paskui rašė: "Specialė poli
cija nuvaryta nuo gatvių; 
raitoji policija sumuštą.” 
Gatvekariai mieste da ne
vaikščioja.

Po tų riaušių nauja poli
cija pradėjo gaudyt ir areš
tuoti svetimtaučius. Areš
tuota jau 26 žmonės. Visos 
kariumenės rezervos dabar 
sustatytos ant gatvių. Bet 
šitų spėkų streikui sulaužyt 
turbut da neužtenka, nes 
buržuazija reikalauja sut
raukti tiek kariumenės, kad 
galima butų apveikti „nera
mųjį elementą,” o paskui 
pradėti visus areštuoti, ku
rie tiktai yra žinomi prisi
dėję prie darbininkų judėji
mo.

Vancouvero mieste mato
ma viskas streiko suparali- 
žiuota, nes jokių žiųių iš te
nai neateina. Matomai 
streikuoja visi telefono, te
legrafo ir pačtos darbinin
kai.

Viktorijoj darbininkų su
sirinkimas priėmė rezoliuci
ją, kad tenai taipgi reikia 
apskelbti generalį streiką 
parėmimui Winnipego dar
bininkų.

DEPORTUOJA 52 "NE
PAGEIDAUJAMU.”

Imigracijos vyriausybė 
paskelbė, kati 52 "anarchis
tų” ir kitokių "nepageidau
jamų svetimtaučių,” kurie 
buvo suimti ir laikomi Įvai
riose vietose, dabar yra ko- 
lektuojami įr tuojaus bus 
per New Yorką denortuoti. 
Tiems žmonėms sukolek- 
tuoti paskirta specialis 
traukinis, kuris jiereitoj są- 
vaitėj išėjo’iš San Francis- 
co su 8 kaliniais ir nuėjo į 
Seatlle, kur paimta dau
giau. Iš tenai eis Į New 
Yorką, sustodamas pakelėj 
Denvere, St Louise ir ki
tuose miestuose, kur tik yra 
"nepageidaujamų svetim
taučių” deportavimui.
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! D APŽVALGA
UETUVIŲ DIENOS PI
NIGAI JAU SUŠELPĖ 

LIETUTUVĄ.
Tokiu antgalviu mums 

prisiųtsa p. Lopatos rapor
tas apie Lietuvių Dienos pi
nigus. Ištisai jį perspaus
dinti męs negalime dėl sto
kos „Keleivyje” vietos, bet 
paduosime ištraukomis.

Būdamas Paryžiuje p. 
Lopato turėjęs su Lietuvos 
atstovais konferenciją šel
pimo klausimu. Visi Lietu
vos delegatai buvę tos nuo
monės, kad Lietuvon reikia 
siųsti ne pinigų, bet maisto, 
drabužių ir vaistų, nes pini
gais tenai nėra kas pirkti.

Tuomet p. Lopato pradė
jęs tartis su Amerikos Rau
donojo Kryžiaus atstovais 
Paryžiuje apie siuntimą 
Lietuvai pašalpos. Raudo
nojo Kryžiaus viršininkas 
pulk. Bicknell, kurio globo
je buvo sudėtos Lietuvių 
Dienos aukos Amerikoje, 
painformavęs p. Lopatą:

"Jog atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvių Dienos pinigai, laiko
mi Raudonam  jame Kryžiuje, 
taip ilgai nebuvo sunaudoti, 
jis ir pulkininkas Olds nus
prendę tuojaus siųsti pagalbą 
iš savo sandėlių Kopenhagoje 
į Lietuvą už $130,000, t. y. už 
tokią sumą, kokia, kaipo ba
lansas, buvo dar Raudonojo 
Kryžiaus globoje.”

Reiškia, jau patįs Raudo
nojo Kryžiaus viršininkai 
buvo nutarę sušelpti Lietu
vą už tuos pinigus. Lopato 
su tuo sutikęs ir padaręs 
tam tikrą rašto sutartį, kur 
p. Bicknell prižada, kad—

"Amerikos raudonasis Kry
žius pasiųs pašalpą Lietuvon, 
su- Raudonojo Kryžiaus sargy
ba, vertės tos sumos, kokia yra 
nesunaudota, kaip viršuj nu
rodyta, ir panaudos pasiųstuo
sius daigtus bendrai su Lietu
vos valdžios žmonėmis... daig- 
tai bus išduoti iš Raudonojo 
Kryžiaus sandėlių Kopenhago
je, arba iš ten, iš kur galima 
greitai ton vieton pristatyti. 
Ponas Lopatto rekomenduoja, 
kad siuntinin butų pridėta me
dikamentų, jei tas yra gali
ma.”

Gegužės 2 d. Raudonojo 
Kryžiaus viršininkas p. Bi- 
cknell pranešęs p. Lopatai, 
kad maisto, drabužių siun
tinys jau išsiųstas Lietuvon 
už Lietuvių Dienos pinigus, 
kurie guli Raudonojo Kry
žiaus kasoje.

Bet Amerikos klerikalai 
tuo tarpu užsimanė tas au
kas iš Raudonojo Kryžiaus 
atimti ir pasidėti jas savo 
„Ekzekutyvio Komiteto” 
kromelin. Bet jie negalėjo 
tų aukų išgauti be Centra
lio Komiteto, kurio vardu 
jos buvo padėtos. Todėl jie 
mušė to komiteto pirminin
kui p. Lopatai telegramą 
Paryžiun, meluodami, buk 
pats Raudonasai Kryžius 
norįs tuos pinigus perduoti 
„Ekzekutvviam Komite
tui.” Telegrama skamba 
taip:

"Amerikos Nacionalis Rau
donasis Kryžius nori pervesti 
pas jį sudėtus Lietuvių 
gus Ekzekutyviam 
Lopatto, tuojaus 
kitę Įgaliojimą.

"Vinikas, žilius,

Tokio įgaliojimo p. Lopa
to nedavęs, nes neturėjęs 
teisės. Parvažiavęs Ame
rikon jisai patyręs, kad Vi- 
niko ir „daktaro” Bielskio 
butą Raudonamjame Kry
žiuje ir protestuota prieš 
naudojimą Lietuvių Dienos 
pinigų. Jiedu reikalavę, kad 
pinigai butų sudėti į jų ran
kas, o jie, patįs pirksią mais
to ir nusiuntę Lietuvon par- 
davinėsią. 1

pini- 
Komitetui. 
telegrafuo-

Bielskis.”

testo buvusi tokia, kad A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus viršininkas mušė savo 
atstovui pulkininkui Olds 
telegramą Europon, kad ji
sai^ sustabdytų išdalinimą 
pašalpos, kuiną Raudonas 
Kryžius buvo jau nusiuntęs 
Lietuvon.

Tečiaus vėliaus paaiškė
ję, kad pulkininkas Olds ne
sulaikęs pašalpos, kaip to 
norėję p. Vinikas ir „dakta- 
ras” Bielskis, bet veikiąs 
sulyg padarytos sutarties 
su p. Lopato Paryžiuje. Ga
vęs įsakymą sustabdyti pa
šalpą, jisai telegrama davė 
šitokį atsakymą Raudo
nam jam Kryžiui Washfng- 
tone:

"Padėjimas Lietuvoje yra 
toks, kad neprotinga butų sus
tabdyti sutartis kaslink šelpi
mo. Pirmas siuntinys iš Ber
lyno Lietuvon jau išėjo. Tas 
darbas yra būtinai reikalingas 
ir negali priklausyti nuo dėvi-j 
zijos tarpe dviejų užinteresuo- 
tų Amerikos Lietuvių Komite
tų. Musų atstovai, asmeniš
kai ištyrinėję padėjimą Lietu
voje, praneša, kad Lietuvoje 
yra aštrus ir platus reikalavi
mai pašalpos, ypatingai viso-Į 
kių ligoninių ir medikalių reik
menų, taip pat ir visokios rū
šies drabužių. Musų sutari
mas su p. Lopatto yra toks J 
kad mes pasiųsime Lietuvon 
daigtų pašalpai ne mažiau, 
kaip už tokią sumą, kokia yra 
Amerikos Lietuvių Centralinio 
Komiteto sudėta Amerikos 
Raudoname Kryžiuje. x Atsi
žvelgiant Į tą prižadėjimą, Lo-

Į neatvažiavo. Be to, patirta, r 
, kad tokius pat žygius Lietu

vos vardu Lenkai yra padarę
■ Londone ir kitur."

Tas reiškia, kad lenkai;
i skiriamą Lietuvai pašalpą 
pavogė. Gražiai elgias 
talikiškos tautos vadai, 
ra kas ir sakyti.

nė-

VILNIAUS LIETUVLAI IR 
LENKŲ UŽĖJIMAS.

Lenkų kariumenei išva
rius iš Vilniaus raudonąją 
komunistų armiją ir pag
riebus miestą į savo rankas, 
lenkų valdžios atstovai iš 
pirmos dienos ėmė jieškoti 
po Vilnių lietuvių veikėjų, 
idant juos patraukus prie 
bendro darbo, sako kauniš
kė „Lietuva.”

Jerzy Osmolowski, vy- 
riausis lenkų vadas Rytuo
se, turėjęs 23 balandžio su 
Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto pirmininku My- j 
kolų Biržiška pasikalbėji-1 
mą ir pasakęs jam. kad len
kų valdžios tikslu esą tiktai | 
išvaduoti Vilnių nuo bolše
vikų ir padėti vietos gyven
tojams sutvarkyti savo gy
venimą, nedarant iš to to
lesnių politikos išvadų. Ji
sai pabriežęs. kad lenkų val
džia nenorinti išnaudoti Vil
niaus užėmimo prijungimui 
Lietuvos prie Lenkijos, kad 
ji neturinti tikslo ypatingai 
globoti Lietuvos lenkus, o 
juo labiau reakcinius jų gai
valus arba leisti jiems pa-l 
veržti lietuvius.

Tečiaus šitie žodžiai toli 
gražu nesutinką su lenkų 
darbais. Lenkai Vilniuje 
atvirai siundą minias prieš] 
kitataučius, o ypač prieš žy
dus. taiso žydų skerdynes, 
areštuoja lietuvius, pirmuo
sius miesto tarybos narius 

... . ... . _ i pasirinko iš didžiausiu re-
patto.sutiko-siustikablegrama *ak(.ininku persekioja kitas 
tam Komitetui, kaj jis perves- kalbas ir Jt 
tų Amerikos Raudonam Krj- Ta:; g, balandžio Vil- 
žmi visus to Komiteto surmk- niaus Lietu^ Komiteto i- 

pinigus ir esanems Ame- Uuotiniai įteikę ponui OŠ-i 
nkos Raudonojo Kryžiaus glo- m0J0WskfUi šitoki Komiteto 
boję. Prie te, didesne dalis1 ‘ 1
Lietuvių Dienos pinigu, sudėtų 
Raudoname Kryžiuje, buvo su
rinkta p. Lopattos Komiteto. 
American Civilian Relief Fi- 
les’e, tarp spalių, 1916, ir ba
landžio,! 917, turi būti raštai, 
parodantie sutartį Amerikos 
Lietuvių Centralio Komiteto 
su Lietuvių Tarybomis. Ti
kiuosi, kad jus galėsite prieiti 
prie susitarimo.

(Pasirašo) — Olds.”

Taigi pasirodo, kad galų 
gale Lietuvių Dienos aukos 
bus sunaudotos. „Daktaro” 
Bielskio ir kompanijos pas
tangos sulaikyti pašalpą ir 
pasiimti pinigus į savo ran
kas nuėjo niekais.

LENKAI PAVOGĘ PA
ŠALPĄ LIETUVAI.

Kauniškė „Lietuva” 92- 
ram numeryje rašo:

"Kaip žinome, Kaune dabar sitraukus pakėlė 
vieši Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovė ’grapienė 
Tureinovič, kuri, stebėdamosi, 
suteikė tokių žinių apie Įeik 
kus:

” 'Paryžiuje esanti Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus centro 
valdyba, kuriai esant pakan
kamai aprūpintai įvairiais da-Į sąlygas: 
lykais rupi netik savo valsty- ”1. Išėmus fronto dalykus, 
bes pavaldiniai, bet ir kitų visą valdžią pavesti vietos gy- 
valstybių. Amerikos Raudo- ventojams;
nam Kryžiui nėra svetimas ir ”2. Visas valdymo įstaigas 
Lietuvos vardas. Ir štai, kada remti demokratiniais sluog- 
buvę kreiptasi tikru Lietuvos sniais;
vardu duoti pašalpos Lietuvai, ”3. Įvykinti gyveniman vi- 
gauta toks atsakymas: 'Ką jus sų vietos tautų teisių lygybę; 
prašote, juk kartą ką tik su- ”4. Įkūnyti tikrą vietos kal- 
šelpėme. Ir vėl norite?' bu (lietuvių, lenkų, gudų ir žy-

"Netrukus paaiškėjo, kad] dų) lygybę;
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
pašalpą, skirtą Lietuvai, Lie
tuvos vardu pasiėmė lenkai. 
Jie ėmė sau, pasiėmė ir Lietu
vai.

"Tuo tarpu Lietuvos ligoni
nės, kur jaučiamas didelis tru
kumas visame kame, netik ne
gavo iš lenkų skiriamos Lietu
vai pašalpos, bet musų visuo-Į ekonominiam krašto 
menė nieko apie tai iki šiol ir Į mui, ypačiai neleisti 
negirdėjo, pakol p. Tureinovič' Lietuvos bent kokį turtą.

"šiomis, okupacijom '^res> 
nybės patikrintomis, są'go-, 
mis męs tegalime Prie
darbo, reikalingo krašto gero
vei atstatyti, imanties ant sa-j 
vęs ir sunkios atsakom) bt > uz 
ją.”
Po šituo raštu pasirašė

Laikinojo Vilniaus Vet’^ ---- u vlIfIlUB
Komiteto įgaliotiniai. *uy- išrodė jau kaip prieš didele 
kolas Biržiška, kun. -• į’-i- šventę. Lenkų balkonai ir 
mas, Pranas Mašiotas, ig- i langai buvo papuošti vėlia- 
r.as Jonynas. . ■ -—- *^uu^nj paveiKs-

Osmolowskis isreiskę» s.- iais lr Lenkijos ereliais. Žy- 
tiems lietuvių reikalavi- jų krautuvės uždarytos ir

rSIOS ŽINIOS. Įbė. Le. v__ _____ •
Kaip lenkai ėmė Vilnių.
Balandžio 27 d. Vilnius

x: Į JDilsudskio paveiks-

mams savo visišką pritari
mą, o kad "gyvenimo fak
tai” prieštarauja lenkų va
dams, tai kaltas esąs minių 
atžagareivumas. Tą pačią 
dieną jisai išvažiavęs var- 
šavon ir ketinęs sugrįžęs 
duoti lietuviams pilną atsa
kymą.

VILNIUJE BAISUS DA
LYKAI DAROSI.

Kauniškė „Lietuva” 6 ge
gužės numeryje paduoda iš 
Vilniaus šitokių žinių:

"Lenkai Vilniuje viešpatau
ja. Nors atsišaukimuose kar
tojo, kad jų tikslas ne užgrie
bimas, bet vadavimas, tečiaus 
ju darbai parodė visai ką kitą. 
Pirmiausia iškrėtė visus lietu
vius inteligentus. Lietuvius 
tarnautojus atstatė nuo vietų 
vien tik dėlto, kad nemoka ar 
nekalba lenkų kalba. Taip bu
vo paleistas telefono stoties 
viršininkas Pučinskas ir daug 
geležinkelio tarnautojų. Vil
nių papuošė lenkiškomis vėlia
vomis. Buvo iškabinta ir uni
jos ('vienybės’) vėliava, bet 
artinanties bolševikų 
—pranyko. Daugelis 
ščioja pasikabinę unijos 
klą.

"Eina žydų skerdynės, 
vonus vos spėja nurinkti 
kelio. Užmuštų per tą 
skaito per 2.000. Labai 
žydų yra suimta, žydai ir da
bar da kovoja su lenkų legio
nieriais. Iš langų, kerčių, pro
gai pasitaikius, šaudo į legio
nierius.

"Suimti 7 žydai komisarai. 
Maisto dalykai biauriausi. 
Duonos kol kas neduoda. Spe
kuliacijos budu irgi negalima 
nusipirkti, nes žydai uždarė 
kepyklas ir nebepardavinėja. 
Bijo legionierių. Vieni laukia 
grįžtant bolševikų, kiti lietu
vių kariumenės. Daug lenku 
iš Vilniaus bėga i Varšavą— 
bijo bolševikų pavojaus. Ge
gužės 2 d. bolševikai buvo jau 
paėmę žvėryno priemiestį.”
Tai ve, į ką pavertė mies-. 

tą žmonės, kurie sakosi sto
vį už tikėjimą.*' "patriotiz- 

*r tvarkos palaiky
mą.’ Lavonus vos spėja nuo 
kelio nurinkti.’ I trumpą 
laiką išskersta per 2,000 ne
baltų žmonių’ Tai tvpiška 
buržuazinė „tvarka!” Tai 
paprastas juodašimčiu „pa
triotizmas !”

Ar buvo kas nors pana
šaus Vilniuje, pakol ji kon
troliavo Revoliucinė * Val
džia? Mums neteko girdė
ti. Patįs atžagareiviai, kū
me su padidinamuoju stiklu

pavojui 
vaik- 

žen-

La-
nuo 

laiką 
daug

atsakymą raštu:
^Generaliniam Rytų žemių 

Komisarui J. Osmolowskiui:
"Vaduodamiesi demokratine 

Lietuvos neprigulmybe, męs, 
Vilniaus lietuvių demokratinių 
grupių atstovai, laikome oku
pacija—Įvykusį lenkų kariu
menės Vilniaus užėmimą.

"Męs norėtume tikėti to ka
riumenės Vyriausiojo Vado 
paskelbtuoju obalsiu: ’Duoti 
visiems valios ir laisvės rišti 
vietos tautų ir tikybos reika
lus be kokio smurto ir prievar
tos iš lenkų pusės. Bet iš šių 
dienu gyvenimo faktų da ne
matyt, kad galėtų įvykti tie 
geidžiamieji žadai.

”Męs matome, jog su kiek
viena okupacija Įra krašto gy
venimas. Juo labiau tai atju
to Lietuva, ypačiai jos sostinė 
Vilnius, matęs tiek okupacijų. 
Reakcija, kuri bolševikams at- 

savo galvą, 
dar labiau apsunkino jo padė
jimą. Dėl tatai męs manome, 
jog būtinai reikalinga sutrauk-] 
ti visas demokratines pajie- 
gas, norint -atstačius suįrusį 
krašto gyvenimą ir sustipri- jieško socialistuose Vdų* ne^ 
nūs bekilančią Lietuvos vai- gali prirodyti, kad prie so- 
stybę, ir patikrinus šias darbo ealistų valdžios Vilniuje bu- 
__i tų nužudytas nors vienas

nekaltas žmogus. O atėjusi 
patriotų valdžia i kelias die
nas užklojo kelius lavonais.

Tai kuri gi valdžia žmo
niškesnė?

”5. Įvykdynti gyveniman vi
sas pilietines liuosybės (žo
džio, spaudos, sąžinės, susirin
kimu, draugijų ir tt.);

”6. Sustabdyti politinį tero
ru;

”7. Nuginkluoti vaikiščius ir 
savanorių gaujas;

”8. Prašalinti visas kliūtis 
atgiji- 

vežti iš

KUNIGISTE
Visvien nauja bajorystė 
Tarpe musų praced sklysti: 
Liaudžiai brukasi už vadą, 
Smalsčai jieško sau "vipadą.”

Jie didvyriai, ••šviesus.” kjla. 
Sakant "snyčius” net sušįla! 
Mat tarp botai jie 'garsingi — 
Bet drauenjo; nevaisingi.

Išsižiot, juk kož.nas moka, 
O čia kartais valios stoka...
Tiktai silpni stato kuodą
Ir parodo tuščią puodą.

• • •
Kartais svetur ir gražiau, 
Bet ramybės tai mažiau.• * e
Prie liuosybės kilti la'ikas! 
Stok j eiles, dirbk kol sveikas! 
Teka aušra mums šviesi. 
Laisvi busime visi.

A. J. Jokūbaitis.

jie patįs vaikščiojo nusimi
nę. Cirke lenkai buvo su
šaukę masinį mitingą. Žmo
nių buvo pilna. Buvo net 
ir Vadavos Seimo atstovų. 
Kalbėjo Vilniaus kunigas 
Maciejauskis ir kiti. Visi 
jie susiriesdami stengėsi iš
rodinėti, kad Vilniaus gu
bernija esanti lenkų žemė ir 
žmonės taip-pat lenkai. Ku
nigas Maciejauskis pasakė, 
kad Lietuva buvo vien lenkų 
ir, žinoma, šaukė, kad Vil
nius butų prijungtas prie 
Lenkijos.

Įnėjus lenkams į Vilnių 
j savo 

Kareiviai pra-

... , samdydamie- 
si darbininką, nori nupirkti 
kartu ir jo sielą. Kas kam 
rupi, kieno aš šalininkas? 
By tik aš duotąjį darbą ati
dirbčiau !
„Nepriklausomoji Lietuva.'*

" /

Pavogė 200,000 rublių iš' 
Vilniaus pačtos.

Didesnieji Vilniaus veikė- 
jai-lenkintojai, Koračevskis, 
Bnaševskis ir kiti, 29 balan
džio pagriebė Vilniaus pač
tos kasą, apie 200,000 rub
lių, ir traukiniu pabėgo. 
Miesto bulmistras to neži
nojęs. Tarnautojai laukia 
jų sugrįžtant, nes liko be pi
nigu. Jei veikiai nesugrįžš, 
bus aiškų, jog- kasą išvežė 
ne nuo bolševikų, bet kitais 
tikslais (pavogė).

„Neprik. Lietuva.”

r žiūrėti tvarką. Gurviliškio 
milicijos viršininkas Gu- 
dzinskas kiekvieną dieną 
girtuokliauja, o nuo jo ne
atsilieka ir miliciantai. Kai- 
kuriuose kaimuose randasi 
net po keliata bravorų. La- 

' biausia pasižymėjo Kalna- 
beržiai. Per Velykas buvo

■ tiek girtų, kiek da niekas 
nebuvo matęs; žinoma, ne
apsiėjo ir be muštinių. Mi
licijos viršininkas uoliai 
„naikina” degtinę pildami 
ją į savo gerklę ir leidžia 
laikyti bravorus, by tik jam 
degtinės pristatytų. Žmo
nės kalba, kad vokiečių žan
darams reikėdavę pieno 
vežti, o lietuvių žandarams 
—degtinės! Visi pasipikti
nę tokių „tvarkdarių” elge
siu ir stebisi, kodel valdžia 
leidžia tokiems žmonėms 
jųjų prievolės eiti.

Kauno „Lietuva.”
Vokiečiai vis dar šeiminin

kauja.
Barbenai (Kretingos ap- 

skr.) Čia Vokiečiai viešpa
tauja kaip ir viešpatavę. 
Rekvizicijos nesiliauja. Vo
kiečiai atima gyvulius, mai-žydai buvo atidarę 

krautuves. F 
dėjo jas plėšti.

Lenkai sakosi, kad jie atė
ję Vilniun Kauniškės val
džios kviečiami.

Rusai (bolševikai) neno
rėjo Vilnių lenkams užlesti 
ir bandė juos vėl išvaryti. 
Jie sutraukė geriausių pa- 
jiegų: latvių Šiaulius, kinie
čių batalijonus, ir 29 balan
džio, 1 valandą rytą, pra
dėjo eiti ant miesto atako
mis. Jie puolė į Viinių ties 
Pilipovka. Rusų artilierija 
smarkiai šaudė į geležinke
lio stotį. Iš viso matyt, kad 
artileriją rusai turi gerą. 
Mieste buvo kilusi panika. 
Keletas šovinių sprogo ties 
Aušros gatve. Lenkai pa
matę, kad bolševikai gali vėl 
paimti miestą, pradėj'o nai
kinti savo langų ir balkonų 
papuošalus. Žydai ir lietu
viai džiaugėsi, laukė atei
nant raudonarmiečių. Rau
donoji armija buvo jau kelis 
kartus įsiveržus miestan, 
bet lenkai ją atrėmė. Pra
laimėję kavą, rusai pasi
traukė. palikdami lenkų ran 
koše 1,000 belaisvių, porą 
armotų, keliatą kulkasvai- 
džių ir daug užmuštų. Mu
šis traukėsi 29 ir 30 balan
džio ir tik 1 gegužės pasi
baigė.

Žvdai buvo prisirengę pa
dėti* raudonajai armijai, nes 
po kovai atrasta pas juos 
10 kulkasvaidžių. daug šau
tuvų ir bombų. Lenkai pra
dėjo* žydus areštuoti, mušti 
be pasigailėjimo, o paskui 
išvedus juos už miesto šau
dyt. Net ir iš lavonų tyčio
josi. Sakoma, kad išžudė 
nemažiau kaip l,o00.

Lenkų spėkos gana dide
lės, apie 12,000 kareivių, ir 
tuoj ateisią da daugiau. Iš 
Vilniaus lenkai dabar viską 
gabena, ką tik randa bran
gesnio Miesto gyvento
jams duoda truputi pro
duktų, kurie buvo atimti nuo. 
bolševikų, bet maisto pade-! 
jimas dabar aršesnis, negu 
kuomet nors buvo.

Iš Kauno "Lietuvos.”

Vinių j e dabar didžiausia 
. nelaisvė.

Vilniuje lenkai išledo įsa
kymą rekvizuoti (prievarta stą, pašarą, o užtarimo nie- 
paimti) kiekvienoj Šeimy- kur žmonės negauna. Yic 
noj dalį naminių daiktų. ! tinių komitetų vokiečiai ne

išvažiuoti iš Vilniaus be-klauso.
leidimo uždrausta. Norint' Plungė (Kretingos apskr.) 
išvažiuoti, reikia parašyti čia žmonės buvo labai su- 
prašvmą ir duoti jį Vilniaus; bolševikėję. Bet užėmus 
magistrate užtvirtint. Su; Plungę vokiečiams, daug 
užtyirtintu prašymu reikia' bolševikų išėjo su rusais, 
eiti i karine miesto valdybą Santikiai su vokiečiais blo- 
leidimo prasyti.

Draudžiama taipgi prii- komiteto pirmininką, 
minėti į privačius namus; Papilė. Pasilikę čionai ru- 
kariškius žmones. Nusikal- sų raudonarmiečiai atvirai 

*; prieš Kauniškę 
. Nors buvo išleis

tas įsakymas sunešti vi
siems ginklus, bolševikai to 

j v >_• Įsakymo nepaklausė ir net Konfiskavo 120 pūdų bulvių. į,aktj padarė ginkluotą už- 
šeštakavos (Suvalkų gu- puolimą ant vokiečių ko- 

bemijoj). Kalvarijos milici- i mendanturos. Vokiečiai 
ja suėmė maisto spekulian- kaip kada areštuoja bolševi- 
tą. vežusį į stotį 120 pūdų kus, bet tie ir vėl išsiperka. 
bulvių. Bulvės buvo pirk-: Valsčiaus komitetas gink- 
tos Jukneliškiuose nuo dva-; luotos milicij'os beveik netu- 
rininko Romanovskio ir bu-iri.
vo gabenamos į Suvalkus,! Santikiai su vokiečiais 
kad tenai pasipinigavus. Tą blogėja. Turgaus diena vo- 
pačią di°ną (24 balandžio) | kiečių kareiviai atsistoja 
suėmė daug javų, kuriuos gatvėse, krato žmones ir at- 
taip po spekuliantai buvo įminėja produktus. Kartais 
susipi? ę ir vežėsi biznį da- užmoka kiek jiems patinka, 
ryt. Konfiskuotas maistas Taip įgytus produktus par- 
pristatyta į Kalvarijos ko- davinėja žydams daug pi- 
mendauturą. gesne kaina negu ūkininkai

---------- e . Kauno „Lietuva ” 
Lietuviški žandarai biaures- ------- — . .

ni už vokiškuosius. Bolševikai juokiasi is lietu- 
■Apie Griškabūdį (Suval-I v .F .”v?.!dF\ .•

Rijoj) žmonįs buvo pradėję Kuršėnai. X lėtos bolsevi- 
degtine dijfcti. Lietuviu fal Pritraukė su raudona- 
miliciia pradėjo juos gau- ja armija, bet dabar jie yel 

- ■“ .........grįžta, registruojasi vietos
komitete ir vėl varo agitaci
ją prieš dabartinę valdžią. 
Net žymus bolševikų vadai 
viešai vaikščioja sau gatvė
mis, nes, anot jų, „lietuvių 
valdžia” už įsitikinimus ne
turi teisės nei pirštu paju
dinti. Jie atvirai prisipažįs
ta. kad gavę progos tuojaus 
griaus tą „valdžią” ir nai
kins jos kariumenę. Jie tie
siog juokiasi iš lietuvių 
„valdžios” ir kariumenės, 
sakydami: „Męs galime da
ryti tai, ką męs norim, nes 
lietuvių valdžia mus bausti 
nedrįsta. O jei ir pasodins į 
kalėjimą, tai ką tas reiškia? 
Už kelių dienų vėl paleis, o 
tuomet ir vėl varyk savo 
darbą toliau.”

Kauno „Lietuva.”

privačius namus į

Vie-

gi. Vokiečiai buvo areštavę

te prieš Įstatymus baudžia-; agituoja 
mi 3 sąvaitėir.is kalėjimo ir | valdžią. 
5,000 markių.

„Dziennik Wilenski.”

dyt. Dabar esą išnaikinti 
visi degtindariai. Ūkinin
kai nusiskundžia, kad lietu
viški žandarai daug bjau
resni už vokiečių žandarus.

Bolševikai varo savo agita
ciją-

Pilviškiuose (Suvalkų gu
bernijoj } bolševikai varo 
savo "; jpgandą nepaisy
dami * tautiškos valdžios.” 
šventadieniais jie barsto sa
vo proklamacijas ir dalina 
jas į rankas išeinantiems 
nuo pamaldų žmonėms. 
Proklamacijos kreipiamos 

daugiausia į lietuvių kariu
menę, kad ji neremtų bur
žuazinės valdžios.

Viekšniai. Rusai iš čia iš
ėjo, bet pasiliko daug vietos 

Buvusiems Vilniaus bolševikų. Milicijos čia nė- 
tos ir telegrafo darbiniu- ra Bolševikai platina žmo- 
kams, jeigu jie nori grįžti į nėse paskalus, kad bolševi- 
senas savo vietas, lenkų vai- kai Vėl griš ir užvaldys visa 
džia dabar duoda pripildyt Lietuvą.
tam tikras aplikaci jas, kur į Navarėna. Aplinkiniuose 
tarp kita ko darbininkas tu- miškuose vra daug pasislė- 
ri duoti užtikrinimą: ”Že pusių ginkluotų rusų bolše- 
jestem zwolennikiem rządu vjkų. Milicijai sunku juos 
Polskiego i chcę pracowac išgaudyt, nes jiems padeda 

lietuviškai reiškia:'”jog esu 
lenkų valdžios šalininkas ir 
noriu jos naudai dirbti.”

Bolševikai tokių reikala
vimų nestatė. Jie samdyda- •

Bolševikai elgėsi žmoniš
kiau negu lenkai.

Buvusiems Vilniaus pač-

• •

I

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on June 
1 1/ 1919, as reouirod by the Act of 
October 6, 1917.

AREŠTUOJA KOSTA RI- 
KOS REVOLIUCIONIE

RIUS.
Kosta Rikoj, Pietų Ameri

koje, buvo kilusi revoliucija. 
Revoliucionieriai buvo pa
darę užpuolimą ant vakarų 
Kosta Rikos iš Nikaragvos 
respublikos. Bet jiems pri
truko amunicijos ir jie pra
dėjo trauktis atgal į Nika
ragvą. Nikaragvos valdžia 
dabar visus juos areštuoja

tarp kita ko darbininkas tii- miškuose yra daug pasislė- 
ri duoti užtikrinimą: ”Že pusių ginkluotų rusų bolše- 
jestem zwolennikiem rządu v-ikų. Milicijai sunku juos 
Polskiego i chcę pracowac išgaudyt, nes jiems padeda 
na korzyse takowego.” kas vietos kolionistai, kurie be

veik visi yra bolševikai.
Lietuviški žandarai gir

tuokliauja.
__ _____ _ Kėdainiai (Panevėžio ap- 
vosi, taip sakant, kūno pa- skr.) Apie Kėdainius pilie- 
iiegų, proto darbo, bet po čių apsaugos vadas maža te- 
žmogaus sielą jie nesigrai- turi noro darbuotis ir pri- ir atima ginklus.

*> l
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CHICAGO, ILL. 
Bagočiaus prakalbos.

Nedėlioję, 25 d. gegužės, 
Meldažio svetainėje buvo 
Lietuvių Laisvamanių orga
no "Kardo” surengtas va
karas. Programas susidėjo 
iš prakalbų, dialogų, duetų, 
kvartetų ir solo, taipgi buvo 
ir "tėvo Bimbos" pamoks
las. Susirinkimas atidary
ta Marsaliete.

Prakalbas pasakė " Nau
jienų" redaktorius Dr. A. 
Mondvidas, nušviesdamas 
reikalą šviesties, apšvietos 
reikšmę ir kokia ta apšvieta 
turi būti. Taipgi kalbėjo 
adv. F. J. Bagočius. Jis sa
vo tvirtais argumentais 
daužė kunigijos ant žmonių 
proto uždėtus retežius.

Publikos prisirinko pil- 
nutė svetainė. Mat Bago- 
čiadfe atsilankymas Chica- 
gon visus sujudino.- Tik 
šiuo sykiu prakalbom buvo 
paskirta labai mažai laiko, 
tai ir Bagočius pasakė tik 
trumpą prakalbą, tečiaus 
visgi padarė didelį įspūdį.

Po prakalbų sekė minėti 
pamarginimai. Abelnai, va
karas nusisekė. Publika iš
ėjo patenkinta. Literatūros 
buvo daug išparduota ir va
karas rengėjams davė gra
žaus pelno.

Kadangi visos L. L. F. kp. 
Chicagoje surengė Bagočiui 
prakalbas, tai kalbėtojas 
beveik kasdien po dvejas 
prakalbas pasakė įvairiose 
miesto dalyse. Visur buvo 
geros pasekmės. Tik ket- 
vergo vakare (29 gegužės) 
Bagočiui kalbant taip vadi
namoj Town of Lake miesto 
dalyj. kuri apgyventa tam
siausių elementų katalikų, 
ant prakalbų juodašimčiai 
padarė užpuolimą. (Apie tą 
užpuolimą plačiai buvo ap
rašyta pereitame "Keleivio" 
numeryje.)
Koncertas pagerbimui mi

rusiųjų.*
Gegužės 30 d. Chicagos 

progresyvių lietuvių buvo 
surengtas Lietuvių Tautinė
se Kapinėse koncertas pa
minėjimui mirusiųjų. Prog
ramas susidėjo iš brolių 
Sarpalių orchestros, Chica
gos vyrų Choro, Byrutės 
Choro ir prakalbų. Prakal
bas pasakė "Naujienų” re
daktorius Dr. A. Montvidas 
ir adv. F. J. Bagočius. Pir- 
masai liūdnais paveikslais 
atvaizdino susirinkusiems 
tą didžią gyvenimo ir mir
ties tragediją ir nurodė, kad 
daug yra delei kitų laisvės 
ir laimės žuvusių žmonių, 
kuriems ir kapą nieks vaini
kais nepapuošia. Antras, 
F. J. Bagočius, nors po mi
nėto užpuolimo ir sužeidimo 
da buvo silpnas, tečiaus pa
sakė taipgi labai gražią, su
judinančią prakalbą.

Taipgi reikia pasakyti, 
kad publika labai skaitlin
gai susirinkusi sėte nusėjo 
vainikais kapus. Taipgi ir 
koncertui įtaisytos pagrin- 
dos gėlių gerlandomis buvo 
išpuoštos.

Tą pačią dieną, netoli L. 
T. Kapinių Blinstrupo dar
že buvo parengtas piknikas. 
Po koncertui kapinėse pub
lika persikėlė pikniko dar
žan, kur smagiai liuosas lai
kas praleista.

Diena buvo labai graži ir 
oras karštas. Dėl stokos 
gatvekarių važiuoti į kapi
nes buvo labai sunku, nes 
žmones ne šimtais, bet tūk
stančiais važiavo. Noroms- 
nenoroms reikia paminėti 
da tūlų chigagiečių nekul- 
turumą. Štai važiuojant į 
kapines į gavėkarius viens 
per kitą žmones grūdasi, 
tarsi tas gatvėkaris butų 
skęstančiam juros bangose 
lenta. Įsivaizdinkite koks 
padėjimas moteries su kudi-

v •

TOLEDO, OHIO.
Kruvinas drbininkų susirė

mimas.
Gegužės 5 d. čionai sus- 

. treikavo Willys-Overland 

. automobilių fabrikos darbi
ninkai. Išviso dirbo 16,000, 
metė darbų suvirs 13,000, 
taipgi pasiliko dirbti apie 

. 3,000 darbininkų, žinoma, 
tokių darbininkų skait- 

lium darbo negalima buvo 
varyti, tai kompanija fabri
kas uždarė ir tuos streik
laužius paleido.

Gegužės 24 dieną kompa
nija išleido savo manifestą, 
kame apgailestaudama var
gingą darbininkų padėjimą 
šaukia juos grįžti atgal prie 
darbo. Prižada atleisti dar
bininkams ”kaltę,” (kad jie 
išdrįso pareikalauti iš pono 
Willy trumpelių darbo va
landų ir pakėlimo algos), jei 
tik darbininkai sutiks dirb
ti senomis išlygomis. Sup
rantama. kad darbininkai 
šitokias krokodiliškas savo 
išnaudotojų ašaras paskai
tė pasityčiojimu. Nors kom
panija savo fabrikas 26 d. 
gegužės atidarė ir šaukė 
darbininkus j jas, nuėjo tik 
keletas "skėbų." Streikie
riai atkalbinėjo juos nuo pa
sidavimo Willyso vergijon. 
bet tie neklausė. Birželio 3 
dieną streikieriai susirinko 
nrie Willvs-Overland fabri
kų, kad pasitikus skebus.

Darbininkų minia apie 4 
valandą po pietų pradėjo 
tūkstančiais rinktis apilnk 
fabrikas. Netrukus fabriką 
per kelis blokus buvo apgul
ta minios. Apie 4:30 valan
dą signalas apreiškė pabai
gimą darbo dienos. Minia 
sujudo, laukdama pasiro- 
dąnt fabrikos vartuose ske- 
bų. Tuo tarpu visų šuoliu 
atlėkė policija, mesdamosi 
i minią. Policijos lazdos 
krito ant žmonių galvų, pra
dėjo ir kulkos švilpti, te
čiaus visgi minia iš visų pu
sių apsupo raitelius ir juos 
taip suspaudė, kad jie veltui 
savo arklius stiebė; žmonės 
įsikabino arkliams Į kama
nas, karčius, balnus ir įsirė
mę į šonus, gyvuliams nei 
pasijudinti neleido.

Miniai su raita policija 
besigalinėjant atėjo karas 
su skebais. Nežiūrint su- 
sispietusios ant kelio minios 
gatvėkąris savo nosia pra
dėjo arti sau vagą minioje. ; 
Tečiaus netrukus jis suklim- 
po. Pasipylė akmenai. E- : 
santįs kare skebai buvo su- i 
gauti kaip žiurkės slastuo
se. Bet štai atvažiuoja tro
kai su uniformuotais karei- i 
viais, ginkluotais kulkasvai
džiais ir ilgais šautuvais, i 
Įsakyta miniai skyrstvties. 
Kareiviai sustatyti į eiles su < 
parengtais šokimui šautu-

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
kiu ant rankų, kuomet iš vi- vais. Minia ,nei nekruste- 
sų pusių veržiasi žmonių .lėja. Užkamandavota ka- 
siena. Šauksmas, klyks- reiviams duoti zalpą šūvių' 
mas, alpimas čia nieko ne- virš galvų. Prašvilpė kulip- 
gelbsti, vienas ar kad ir ke- kos, bet minia nesijudina.* 
lių ypatų noras apsaugoti įsakyta duot zalpas žemyn, 
moterį ar kūdikius nuo tar-. Tarkštelėjo šūviai. Stasys
*___ 1______________* _ ___ ___________ ! X____ 1 •si apkvaišusios minios spau

dimo—veltui. Štai netoli 
manęs alpstanti nuo spaudi
mo motina, kad gelbėjus kū
dikį, iškelia jį virš galvų, 
lesdama vyrams į šonus 
įremti alkūnes, vienas vy
ras matydamas, kad kare 
jam jau nebeliks vietos, ke
liu spyrė į moteriškę, sto
vinčią jam ant kelio ir varu 
pats įsiveržia karan, nepai
sydamas kas bus su mote
riške bei kūdikiais. Šitoks 
pasielgimas—tai barbariz
mas, tai nekultūringų žmo
nių pasielgimas! Tiesa, kad 
gatvekarių mažai, kiekvie
nas nori nuvažiuoti, tečiaus 
visviena šita aplinkybė ne
pateisina tokių pasielgimų, 
kaip minėto vyriškio..

M.. Mokinys.
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Balcerzak peršautas kiau
rai, . Mikolas Szywkowski 
peršautas per plaučius, Jur
gis Gotozewski pataikytas 
galvon ir kojon, Jonas Mod- 
rowski pataikytas keturio
mis kulipkomis. Laikraš
čiai paskelbė, kad išviso su
žeista buvo 17 žmonių ir 12 
užmušta. Kiek ištikrujų kri
to šitame susirėmime, kol- 
kas nežinoma. Kilus minio
je sumišimui, žmonės pra
dėjo bėgti į visas puses, pa
likdami užmuštuosius ir su
žeistuosius. Kapitalistų 
spauda tikrų žinių nepaduo
da. Ji paskelbia tik sužeis
tuosius kareivius ir polic- 
monus: B. Eickenberg, su
žeistas plyta į galvą, L. D. 
Bell akmeniu pataikytas- 
galvon. Detektyvai: L. Ha- 
ssenzahl ir L K ruse patai
kyti plytomis galvon. Laik
raščių reporteris F. H. ‘ 
Ward pataikytas netyčia. 
G. Bricklen, Walter Schultz 
James Barlow, Edward Ma- 
son ir Vincentas Pazowski 
sužeisti.

Po tų riaušių Willys-O- 
verland automobilių dirbtu
vės likosi uždarytos. Mieste 
valdžia pareikalavo iš vals- 1 
t i jos gubernatoriaus pri
siųst kariumenę. Aplink 
dirbtuves apibriežė taip va
dinama "Dead Line” ruožą 1 
ir pastatė ginkluotus karei- 
vius-policmanus. Kas bus 
toliaus — matysime.

Streikieris.

CAMBRIDGE, MASS.
, Koncertas.

Gegužės 17 dier.ą čionai 
buvo Burleigh st. svetainėje 
surengtas LSS. 71 kuopos 
koncertas.

Koncerto programas bu
vo gana margas. Atvaidin
ta vieno akto komedija 
"Namai pragarai.” Be te
buvo įvairių monologų, dek
lamacijų ir dainų. Ypatin
gai gerai sudainavo duetą 
Bronius ir Kotrina Simana
vičiai. Didelę programo da
lį išpildė Brightono vaikų 
draugijėlės nariai, vado
vaujant d. Rimkui. Publi
ka tiesiog stebėjosi, kad ma
ži vaikučiai tiek daug ir ge
rai išmoko deklamacijų, mo
nologų ir juokelių. Džiar 
Bambos spyčių pasakė drg 
Rimkus. Jis labai prijuoki
no publiką savo nuotikiaū 
Francuzijoj.

Reikia tarti porą žodžių 
ir apie dvi pirmu kartu so 
cialistų scenoje pasirodžiu
sias jaunas aktores, būtent 
Oną Barauskaitę ir Adelę 
Malinauskaitę. Minėtoj ko
medijoj Magdutės rolę pui
kiai atliko Ona Barauskai
tė. Ji pasirodė talentinga 
artistė. Jos lošimas yra 
tiek naturalis, nudavimas 
taip artistiškas, kad jei ii 
tolesniai toj srityj jina 
veiks, galima laukti iš jos 
tikros artistės. Jinai iki 
šiol Bostono apielinkėje bu
vo žinoma kaipo tautininkų 
scenos veikėja, dabar jau ir 
socialistams padeda veikti 
kultūros darbą. Garbė jai 
už tai.

Adelė Malinauskaitė taip
gi drąsiai pradeda veikti 
tarpe kovotojų už gražesnę 
žmonijos ateitį. Ji taipgi 
gabi lošėja, turi aiškią kal
bą ir persiima lošiamą rolę. 
Vadinasi, musų spėkos au
ga.

Taigi, koncertas visais 
atžvilgiais nusisekė. Mate- 
rialio kuopai pelno davė 14 
dolerių su centais.

L. Paulauskas.

sūnus ir dukterįs, tai šito
kiu laiku, kuomet visos Eu
ropos padangė paraudus 
nuo kraujo; kuomet musų 
tėvas, motina, sesuo ir bro
lis bado priversti kaujasi su 
tironais, dėl kurių pelno bu
vo surengtas šitas praga
ras,—šitokiu laiku męs čia 
gyvendami privalome bend
romis spėkomis jieškoti bū
dų, kad parėmus kovojan
čius savo brolius ir tėvus, o 
ne aukauti sunkiai uždirb
tus savo centus buržuazijai, 
kuri už tuos pinigus samdo
si svetimą kariumenę, kad 
išskerdus badaujančius mu
sų tėvus ir brolius. Ir kada 
susipažinęs su savo reika- 
’ais darbininkas nori jums 
jūsų susirinkimuose apie tai 
paaiškinti, tai jūsų ponai 
leipia jums rėkt, trvpt ir 
špygas rodyt. Ir jus klau
sote jų. Darbininke, ar tu 
žinai, ką tu darai?! Jus gąs
dina socialistus lyg mažus 
vaikus Joaubu.. (Smarkus 
delnudolonmas.') Jums sako, 
buk su\įcialistais negalima 
susitaikyt. Socialistai esą 
bedieviai: socialistai vieny- 
jasi su žydais: socialistą7’ 
griaują bažnyčias; socialis
tai žudą kunigus, ir socialis
tai esą priešingi savo tautai. 
Jeigu su socialistais negali
ma susieiti dėl to, kad jie be
dieviai. tai kas-gi yra Šliu
pas ir šliuptarniai tautinin
kai, su kuriais dabar jus 
esate susibroliavę? (Smar
kus de’nų plojimas.) Jeigu 
męs dėlto negeri, kad vieny- 
iamės su žydais darbinin
kais, tai kas-gi yra Rozen- 
baumas, kuris. Paryžiuje su 
kunigu Dobužiu ir kitais 
ant vieno burdo gyvena? 
(Plojimas.) Ar visi jie 
krikščionis ir lietuviai? 
(Smarkus plojimas.) Kurgi 
socialistai sugriovė bažny
čią? Bažnyčias griovė ka
pitalistų karė. Užimtuose 
kraštuose kariumenė bažny
čias tvartais paversdavo, 
arklius statydavo. Socialis
tai tiktai reikalauja atski- 
rimo bažnyčios nuo valsty
bės, nes bažnyčia yra mal
dos. o ne politikos vieta. 
Melskis, nors galą gauk, so
cialistu tas neapeina. (Smar 
kus delnų plojimas.) Arba 
pasakykit, kur socialistai iš
žudė kunigus? Taip, . jus 
girdėjote. buk socialistai 
žudą žmones. Bet daugelis 
tu žmonių, kurie buvo ap
skelbti socialistų nužudvto- 
iais, stebuklingai prisikėlė 
iš numirusių ir atvažiavę 
Amerikon jau prakalbas čio
nai sako. Jei socialistų tik
slas butifžudvti kunigus, ta; 
aš pats nebūčiau juomi. nes 
tuomet man reikėtų išžudy
ti daug savo giminių. Tie
sa. žmonės šiandien žudo
mi, bet ne socialistai žudo 
kunigus, o viešpataujančioji 
klesa žudo socialistus ir 
darbininkų vadus. Vokieti
joj nužudyta Liebknechtas. 
Rožė Luksemburg ir daugy
bė kitų. Lietuvoje nužudy
tas lietuvis Z. Aleksa, kuris 
už gynimą darbininkų kle
sos reikalų buvo caro val
džios nuteistas katorgom o 
paskui išguitas Sibiran. Ca
rui puolus jis sugrįžo lais- 
von Lietuvon ir buržuazija 
iį nužudė. Jums sako, buk 
socialistai priešingi savo 
tautai. Tai ką-gi tauta rei
škia? Ar turtą? Bet jeigu 
tauta reikštų turtą, tai jus 
negalėtumėt būti tautos na
riais, negalėtuėmt būti lie
tuviais. nes turto jus neturi
te. Tai ką-gi reiškia tauta? 
Gal žemę? Bet jus šiandien 
gyvenat Amerikoje, žemės 
neturite ir negalėtumėt va
dintis lietuviais. IŠ kitos 
vėl pusės žydas, kuris gyve-
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Socialistų priešininkai 
mušti į dulkes.

Elizabeth, N. J. — Gegu
žės 8 d. čia įvyko nepapras- 
dos diskusijos. Socialistai 
susirėmė su tautininkų ir 
klerikalų bloku. Socialistus 
atstovavo draugai: J. K. 
Plungis ir B. Krasauskas. 
Tautininkų ir klerikalų pu
sę gynė ponai: J. Ribinskas, 
J. Budris, F. Lapinskas ir 
daugelis liuosnorių iš publi
kos. Buvp sakyta, kad vie
tinis kunigas stos šiton pro
tų kovon, bet nepasirodė. 
Pirmu sykiu visi kalbėjo po 
pusę valandos, o antru ir 
trečiu kartu po 5 minutas; 
taipgi ir iš publkos visi kal
bėjo tiktai po 5 minutas. 
Tautininkai buvo dar pasik
vietę sau į pagalbą kažin iš 
kur kokį tai poną Stankevi
čių, bet tas apie Elizabethą 
daugiau nenorės jau nei pa- 
mislyt—taip jį socialistai 
sumalė savo argumentais. 
Čia paduodu visą tų diskusi
jų istoriją ir jų bėgį.

Kuomet tautininkai ar 
klerikalai parengdavo čia 
prakalbas, žmonės visuomet 
nušvilpdavo jų kalbėtojus, 
kaip tik socialistai gavę bal- 
>ą išparodydavo tų kalbėto
jų nenuosakumą. Taigi kle
rikalai su tautininkais pra- 
lėjo socialistams balso savo 
prakalbose nebeduoti. Kaip 
ik vsocialistai pareikalauja 

balso, salėj tuojaus kįla ler- 
nas: publika reikalauja, 
<ad socialistams butų duo- 
as žodis, o prakalbų rengė

jai priešinas. Jeigu publi
kos prispirtas pirmininkas 
:r suteikia socialistui balsą, 
ai davatkos kelia triukšmą 

Tr rodo socialistui špygas. 
Panašiai buvo ir 12 balan- 
Ižio Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės prakalbose, kur 
buvo kalbama apie parašų 
rinkimą. Drg. Plungis pa
siprašė balso. Publika taip
gi pradėjo reikalauti, kad 
socialistui balsas butų sutei
ktas. Prakalbų vedėjas bal
so drg. Plungiui nesutiko 
iuot, bet užtai pasiūlė so
cialistams surengti debatus, 
atsistojęs, p. Budris pasakė: 
kuris nori stot su mumis į 
debatus, tegul paduoda sa
vo vardą ir dolerį. Draugas 
Plungis tuojaus padavė do- 
erį, pavardę ir užrašė savo 
iraugą Krasaucką, kuriedu 
itstovavo socialistus. Po
nas Budris surinko savo dis- 
kusantus, sušaukė visų su
trinkimą ir visi nustatė de
batų tvarką ir paskyrė dis
kusijų vedėju drg. Makutė- 
ią, kuris prisidėjo prie lėšų 
oad engimo. Apgarsinimus
pagaminti ir dieną paskirti 
apsiėmė tautininkai. Deba
tams temą nustatyta: "Ko
kia valdžia butų Lietuvos 
darbininkams geresnė?” 
Bet žiūrėkit, kaip socialistų 
oponentai paskelbė ją ap
garsinimuose: "Ateikite vi
si ir prisiruoškite daug f ak
ių, kad prirodyti musų prie
šingiems elementams, kaip 
ai bolševikams ir kitiems, 

kur guli laisvė ir išganymas 
musų brangios tėvvnės Lie
tuvos.”

Ir S gegužės įvyko deba
tai. Pirmininkas atidarė va
karą ir pakvietė pirmutinį 
calbėti drg. J. K. Plungi. 
Kalbėtojas pirmutiniais sa
vo žodžiais pavadino susi
rinkusius draugais ir drau
gėmis, ir padarė išvedimą, ( 
cad susirinkusieji ištiesų y- 
ra jo draugais. Išpra- 
džių k a t ai i k a i buvo 
ėmę lyg zurzėt, bet ' 
persitikrinę esą draugais, 1
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s 
aptilo. Tuomet kalbėtojas na Lietuvoje ir turi žemės, 
ėmė aiškint: "Jeigu męs čia'butų ne žydas, bet lietuvių 
esame visi darbininkų tėvų tautos narys. Taigi aišku, 
—. -_ _____ • 11. • . • W . IV « . «kad tautą padaro ne turtas 

ir ne žemė. Tauta reiškia 
žmonių kalbą. Na, o ar so
cialistai lietuvių kalbai prie
šingi? Kaip aš dabar i jus 
kalbu? Ar ne lietuviškai? 
(Smarkus delnų plojimas.)

”Męs negalime šiandien 
susitaikyti ve delko: šian
dien yra toks surėdymas, 
kad visuomenė yra pasida
linus pagal ekonominį savo 
padėjimą į tris klesas: 1) 
stambių kapitalistų klesa,
2) smulkioji buržuazija ir
3) darbininkų klesa. Ir tarp 
tų trijų klesų eina mirtina 
kova. Darbininkų (proleta
rų) klesa, kuri viską sutve
ria ir nieko neturi, yra mil
žinas, palyginus ją su kito
mis klesomis ir jeigu ji visa 
pažintų savo klesos reika
lus, tai tik apspjaudama 
prigirdytų abi klesas. Bet 
bėda tame, kad tik maža da- 
is darbininkų pažįsta 
avo klesos reikalus ir už 

juos kovoja. Ir męs, socialis- 
ai, esame ta dalis proleta
riato, kuri pažįsta savo kle
sos reikalus. Tai matote 
lelko męs nesusitaikom! 
Teigu tu, darbininke, gyven
ai Vokietijoj ir tave apipuls 
vokiškas brudas-utėlės, tai 
:u nuo jų kuogreičiausiai 
stengsiesi apsivalyt. Na, o 
:eigu Lietuvoj lietuviškas 
brudas apipuls, tai gaudysi 
’š vienos pusės užančio ir 
lesi Į kitą pusę? (Smarkus 
Įeinu plojiams.) Juk ne! 
(Delnų plojimas.) Brudas. 
koks jis nebūtų, vis vien 
grūdas. Taigi ir mums sup- 
•atusiems savo klesos rei
kalus: išnaudotojas, koks 
•is nebūtų — lietuvis, ang
as, vokietis ar žydas—vis- 
den išnaudotojas, darbinin
kų skriaudėjas ir męs susi
laikyt su juo negalim. Męs 
turime su juo kovot, kad jį 
nuveikus.” (Smarkus delnų 
Jojimas.)

Kalbėtojas čia padarė pa- 
'vginimą iš Rusijos revoliu- 
ri jų, pirmos ir antros, ir 
kaip kilus revoliucijai Vo
kietijoj ir pasitraukus vo
kiečių armijai iš Lietuvos, 
bolševikai užėmė Lietuvą. 
Perskaitė iš kunigo Dobužio 
aiško ištrauką, sako: "Pa- 
nąstykit, darbininkai! Pen
ki žmonės užėmė miestą ir 
dabar dėl tų penkių jūsų po
nai prašo iš jūsų pinigų, kad 
nasisamdžius iš svetimų ša
bų kariumenę, o kada męs 
jiems tai pastebim, tai jie 
atsako, jog dabar tenai jau 
yra 200,000 bolševikų. 
(Smarkiai ploja.) Kas tie 
i00,000 bolševikų?! Jus ži
note, kad per Lietuvą perė
jo kelis sykius karė ir viską 
sunaikino. Ir jūsų tėvai, 
broliai, seserįs, bado priver
ti, sulyg bolševikų progra
mos dabar konfiskavo visą 
šalies turtą, kad apsigynus 
nuo bado mirties. Ir jie da
bar vadinami bolševikais, 
ant jų galvos armija samdo
ma. Ir jus tam tikslui au- 
kaujat savo sunkiai uždirb
tus centus! Ar jus žinote, 
ką darot? (Pirmininkas pa
barškino į stalą, kad jau 
baigiasi laikas. Kalbėtojas 
baigdamas sako:) Taigi, čia 
diskusijų tema—kokia val
džia butų geriausia Lietu
vos darbininkams? Čia 
mums visiems, kaipo darbi
ninkams. turi būti geriausia 
darbininkų valdžia, o ne 
buržuazijos! Ir taip bus! 
(Smarkus plojimas.)

"Kuomet jus suprasit sa
vo klesos reikalus? Ir kū
dikį sykį-kitą užmigdo liū
liavimu, bet kuomet trečią 
sykį pabus, neužmigdysi pa
kol neduosi jam valgyti. Tas 
pats ir su jumis, darbinin
kai ! Sykį nubovys, kitą,

Km skapo ir rašo 
Tas duonos neprašo
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bet ne ant visados. Šalin 
buržuazija! Lai gyvoja dar
bininkų klesa!” (Smarkiai 
publika ploja.)

(Toliaus bus)

BRINGHAMTON, N. Y. 
Tai bent patriotiška.

Gegužės 18 d. vietiniai 
klerikalai ir tautininkai bu
vo sušaukę viešą susirinki
mą, kuriame buvo apkalba
ma tautininkų šaukiamasis 
Chicagoje seimas. Diskusi
jos buvo nepaprastai karš
tos ir visi argumentai buvo 
paremti tvirtais "faktais." 
Vienas tautininkų "vadas," 
norėdamas nuraminti savo 
priešą, pagrasino jam išme
timu lauk iš svetainės. Bet 
tas nenuorama visai nenu
sigando. Tuojaus atsistojo, 
nusitvėrė tautininkų "va
dui" už krutu ir pastatė 
jam prieš akis tvirtą faktą; 
kumštį, užreikšdamas: "Jei 
tu rup... mėginsi išmesti 
mane laukan, tai aš tau..." 
Taip viskas ir nuėjo ant ru
džio uodegos, — delegatai 
neišrinkti.

Judošiškas skundimas.
Gegužės 25 d. LSS. 33-čia 

kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėtojum buvo užkvies
tas drg. M. Duseika iš Bu- 
fffalo, N. Y. Bet vietiniai 
lietuviški fanatikai, kurie 
visuomet stengiasi trukdyti V 
progresyviškąjį veikimą, 
tas prakalbas sutrukdė. 
Mat vienas jų prilipino pra
kalbų apgarsinimą prie baž
nyčios (dar ne bažnyčia, 
tiktai skiepas) ir pašaukęs 
policiją pasakė, kad socia
listai taip padarė. Žinoma, 
policijos viršininkas tam 
patikėjo ir prakalbas užda
rė. Tiesa, policijos virši
ninkas sakė, jog jis uždarąs, 
prakalbas dėlto, kad svetai
nė esanti neatsakanti. Bet 
jeigu tie judošiai nebūtų 
skundę, tai tas prakalbas 
nebūtų uždarę, nes tie patįs 
"artimo mylėtojai" prieš tai 
buvo surengę fėrus ir per 
visą sąvaitę varė švientą 
biznį ir niekas jiems tą biz
nį nestabdė.

Švento humbugo skelbė
jai ne dėlto trukdo progre- 
syviškajį veikimą, kad jiem 
rūpėtų darbininkų gerovė, 
ar apšvieta, bet dėlto, kad 
jiems jau galutinai smunka 
šventas biznis.

A. B. Vargšas.
MONTELLO, MASS. 

Sandariečių prakalbos.
Gegužės 18 dieną čionai 

buvo surengtos sandariečių 
prakalbos. Kalbėjo inžinie
rius Žuris. Apie jo prakal- 
bą nėra kas rašyti, nes tai 
buvo paprasta tautininkų 
biznišką pasaka. Žmonių 
buvo mažai ir tie patįs dau
giausia socialistai, neprita- 
riantįs tautininkų idealams. 
Sandariečių buvo apie de- 
sėtkas. / . ...

Socialistų vakaras.
Gegužės 31 dieną buvo 

Lietuvių Teatrelio Ratelio 
"Viesulą" surengtas vaka
ras. Statyta keturių aktų 
Br. Vargšo dramą "Pirmi 
Žingsniai." Atvaidinta pu
sėtinai gerai. Prieš vaidi
nimą ir tarpe aktų grajino 
Algirdo orchestra. Žmonių 
buvo daug ir vakaras visais 
atžvilgiais pavyko.

Pasaulio pilietis.

MARGOS MINTIS.
Švilpauti iš ryto,—
Velnio pramanyta.
Nėr ko laukt, kol du turės, 
Trečias jiems šposą iškrės.

Jei žingeidus, paklausyk;
Bet kitiems to nesakyk!...

Vanduo bėga be sparnų— 
Akmuo stovi be šaknų...

A. J. Jokūbaitis.



I Socialzmas ir katalikų Bažnyčia
Kodėl katalikiškoji kimi- nevogtų, bet visgi nieku bu- 

gija taip atkakliai ir neat- du jis neatiduos vagiliui sa- 
laidžiai kovoja prieš sočia- vo nekalčiausi vaiką, kad ji 
lizmą? Žinome, kad socializ- vagilius užmuštų ir tuomi 
mas realizuoja net ir tulus ūkininko piktumą permal- 

principus, dautų, o savo kaltę nus
kriausto ūkininko vaiko 
kauju nuo savęs' nuplautų. 
Šitokių nesąmonių socia
lizmas, reikalaujantis vi
siems žmonėms pilnos žinios 
apie gyvybės ir žmogaus 

* ' _ tik-
|ros žinios apie meilę ir tei
singumą, suprantama, pa
kęst negali. Naikindamas 
melą ir apgavystę, socializ
mas negali sutikti su religi
jų skelbiamomis pasakomis, 
ypač, kuomet tos pasakos 
paverčia žmogų idiotu, gy
venančiu ne tikrenybės pa
saulyje, bet vaidentuvės su
tvertuose svietuose ir per 
tai labai, labai apsunkinan
čiu žmonių gyvenimą ant 
žemės. Kunigai pasmerkia 
socializmą už tai, kad jis 
atitraukia žmones nuo rū
pinimosi "dūšios išganymu" 
—tais vaidentuvės sutver
tais pasauliais: ragina ir 
mokina steigti teisingą ir 
laimingą gyvenimą čia pat. 
kur gyvena; kursto kovoti 
prieš skriaudikus, aiškina 
vargo ir skurdo priežastis, 
nurodo tikrus budus vi
siems blogumams prašalin
ti, vienu žodžiu steigia tok 
gyvenimą ant žemės, kokio 
kunigija tikintiem liepia lau 
kti tik po mirties, kuomet 
mirusiam jokios laimės ne
reikalingos. Vadinasi, so
cializmas išgriauja* vaiden
tuvės sutvertą pomirini pa
sauli. kuris yra turtų šalti
niu kunigijai. Taigi aišku, 
kad socializmas kunigijai 
netik pasirodo, bet ir ištik
rujų yra pragaištingu mok
slu.

Kad palaikius esantį sut
varkymą ir kad apsaugojus 
tuos minėtus savo turtų ir 
laimių šaltinius, kunigija 
mokina žmones-vargolius. 
kad kiekviena valdžia—net 
ir buvusioji kruvinojo care 
bei kaizerio valdžios—pa 
ties Dievo yra įsteigta, deltc 
navaldiniai kiekvienos val
džios privalo šventai klau
syti ir pildyti visus jos įsa
kymus, nors tie Įsakymą-’ 
rieptų žudyti ir deginti vy- 
ms. moteris ir nekaltus kū
dikius. Socializmas šitok-’ 
mokymą pasmerkia, vadi
nasi, pasmerkia Dievo valią 
Viskas, kas socialistui yra 
tesvbė, kunigui yra melas 
viskas, kas socialistui išrodo 
teisinga, kunigui netik išro
do. bet ir yra kenksminga. 
Kitaip negali būti. Tam
sos su šviesa nesutaikysi. So 
cializmas ir bažnyčia Į visas 
gyvenimo problemas turi 
duoti kits kitam griežtai 
priešingus atsakymus.

Socializmas sako, kad 
žmogus gyvena dėl to, kad 
būti laimingu ant žemės, re
ligija gi sako, kad žmogus 
gyvena "dėl išganymo dm 
šios." Tos dvi pa<=auliažval- 
gos taip priešingos viena ki
tai. kad ju nieku budu nesu
derinsi. Iš to jau aišku, kad 
joks susipratęs socialistas 

~ žmogui:' nc?a^ ^uti kataliku, gi išti- 
nusidėjimą

_____ vorgo ir aša
rų pakalnėn, bet paskui nu
siunčia iš dangaus linksmy
bių ir visų "raškažių” savo 
vienintelį sūnų, kad to nū

krikščionybės
pav. žmonių lygybės princi
pą. Žinome, kad tūlų ma
žiau mokslui priešingų reli- 
gijinių sektų kunigai jau 
nesykį yra pripažinę, kad be 
socializmo, krikščioniškos 
doros žmonijoje įvykinti ne- ant žemės atsiradimą, 
galima.

Jeigu paklausime katali
kiško kunigo dėl ko jis pas
merkia ir visais, net neš
variausiais, įrankiais kovo
ja prieš socializmą, tai jis 
tuojaus atrėžia, kad socia
lizmas yra klaidingas mok
slas ir kad tikintis katalikų 
bažnyčios mokymui privalo 
socializmo mokslo saugotis, 
kaip kad saugojusi nuodų.

Jeigu suvesime katalikų 
bažnyčios ir socializmo 
mokslo turinius ir juos pa
lyginsime, tai mums visai 
paaiškės, kad bažnyčia 
principialiai negali sutikti 
r-u socializmu ir kad socia
lizmas kunigams turi rody- 
ties pragaištingu. Nesą so
cializmas naikina dabartinę 
visuomenės santikių tvar
ką; nepripažįsta, kad Die
vas sutvėrė turtuolius ir jie 
tokiais turi pasilikti, gi be
turčius tokiais jau varguo
liais sutvėrė ir jie tokiais 
jau turi bebūti. Štai žmonių 
nelygybę naikinti, kunigo 
manymu, yra priešinties 
Dievo valiai, smerkti jo sut
varkymą, nežiūrint to, kad 
tas pats kunigas dažnai iš 
evangelijos skaito buk pa
ties krikščioniškos bažny
čios įsteigėjo Kristaus žo
džius, kuriais jis pasmerkia 
turtuolius ir užtaria varg
dienius.

Socializams naikina ne
teisingumo priežastis; tatai 
kunigo akyse pasirodo Die
vo Įžeidimu, nesą priparo- 
doma, jog tasai Dievas, be 
kurio valios plaukas nuo 
galvos nenukrinta, pats yra 
neteisingiausiu, jei neteisin
gumo ir skriaudos tvarką 
surėdė ir ją palaiko. Reli
gija liepia tikėti, kad žmo
nių gyvenimas yra surėdy
tas sulyg augščiausiojo tei
singumo, kurio išraiška yra 
pats Dievas. Kad besimu
šantį Į akis neteisingumą 
pridengus, kunigiia aiškina, 
jog žmogus—tik, žinoma, ne 
turtolis—kenčia ant žemės 
už nuodėmės Adomo ir Jie- 
vos. kurjuodu nusidėjo dėl 
to. kad jis (Dievas) pasodi
nęs pagundos medį, suvilio
jo juos ir paskui prakeikęs 
išvarė ant žemės, liepdamas 
veistis ir užpildvti žemę. 
1 žabai nevvkusi ir tiesiog 
žiopla švento rašto filozofi- 
ja, kiekvienam mokančiam 
skaityti ir bent kiek protau
jančiam žmogui veik pasi
rodytu žioplomis pasako- 
mis, dėlto kunigija bib’ijos, 
kaipo religijos įstatymų 
knygos, skaityti žmonėms 
draudžia, o nežinantiems 
aiškina ka;n jai patinka. 
T’av. kunigija aiškina Die
vo neišpasakytą gerumą ir 
milaširdingumą 
štai Dievas už 
išvaro žmogų

(spėkas ir paslaptis. Kitas 
dalykas buvo pirmiems kn- 
krikščioniam pasitenkinti 
"neišpasakyta Kristaus 

_____________ J išminčia,” o kitas pa- 
žuazija, remianti bažnyčią, l ją šiandien su paži
ištikruiu klauwtn 5itn haF nusl° gamtą žmogaus įsmin 

Kunigijai no>~- 
gyvent, da laukinių žmonių ~ TZ“n4pa" 
gyvenimu; nes visa tai, kas ?_a,.oeu \ t. ._j. „
didina darbo našumą, kas

I

Ar buvo Visuotinas Tvanas?
Pagal J. M. McCann ir kitus parašė 

IKSAS.

kimas katalikas negali būti 
tikru socialistu.

Sakoma, kad buržuazija 
sutvėrė dabartinę civiliza
ciją ir išvystė kultūrą, o 
l»etgi religiją visai galimais 

sidėielio Adomo giminė pa- jai budais remia ir palaiko, 
sibaisėtinu budu ji nukan
kintų. užmuštų ir jo krauiu 
nusiplautų savo tėvo nuodė
mes. Ar čia matosi bent 
koks prakilnumas ir teisin
gumas? Leiskime sau, kad 
ūkininko sodan inėjo vagi
lius ir nukrėtė jam obulius, 
tai ką daro ūkininkas? Pa- _ _
gavęs vagišių iškars jam nimas pasmerkia visą 
kaili, kad daugiau obuolių terialę kultūrą. Jeigu bur-

Bažnyčia mokina: nekrau
kite sau žemiškų turtų, nes 
juos trandįs ir rudis suėda, 
vagis pavagia ir ugnis su
naikina, l>et didinkite savo 
dūšios turtus, ’'nes kas tau 
iš to, kad ir viso pasaulio 
turtus turėsi, o dūšią pražu- 
dvsi." Šitas religijos moki-

i ma

dieni^gerbūvį, kas gyveni
mą d&ro smagesniu ir link
smesniu juk yra krovimu 
turtų ant žemės, ką pasmer
kia "Kristaus mokslas," 
skelbiamas bažnyčiose. Re
ligija pasmerkia ne vien 
materialę kultūrą. Dvasi
nė kultūra juk yra turtini
mas savo dvasios mokslu ir 
patyrimais, gi religija? lai
mina tik dvasios skurdžius, 
skelbdama: "Palaiminti ubą 
gai dvasioj.” Jau ir iš to vėl 
aišku, kad religija yra prie
šinga civilizacijai ir kultū
rai. Buržuazija noriai pri
pažintų civilizaciją ir kultū
rą stabdančia religiją, tai 
yra neleistų bažnyčiom ken
kti apšvietos pletojimuisi ir 
per tai darbo našumo augi
mui, jei čia nebūtų to, kad 
bažnyčia atitraukdama iš
naudojamas minias nuo že- 
miiko gyvenimo laimių pa
geidavimo ir liepdama ak
lai klausyti valdžios, tuomi 
vtin daug patarnauja bur
žuazijai, besistengiančiai su 
sigrobti sau visus žemiškus 
turtus, laikyti išnaudoja
mus žmones nuolankume ir 
pasidavime. Pagalios pati 
bažnyčia šiandien jau netai
ko prie gyvenimo viso to, ko 
"Kristaus mokslas" reika- 
’auja. Nepasmerkia ji išra
dimų, kurie didina darbo 
našumą, nedegina ant laužų 
bei neprakeikia tų žmonių, 
kurie tyrinėdami gamtą ati
dengia teisybes, užduodan- 
ėias mirtinus smūgius reli
gijos dokrinoms.

Viduramžiuose, kuomet 
valdančioji klesa susidėjo iš 
niKečių-ricierių ir kuomet 
jai industrija nedaug terū
pėjo, mokslas, didinantis 
patyrimą, išradimus ir dar- 
l>o produktyvumą, viešpa
taujančiai klesai negalėjo 
"upėti. Tuomet kunigija 
drąsiai galėjo smerkti gam- 
’ os mokslus, atidengiančius 
ramtos paslaptis ir teisybę, 
zalėjo deginti ant laužo 
tmones kaipo priešininkus 
~eligiios teorijom, o valdan
čiai klesai tatai negalėjo 
kenkti. Bet buržuazijai pa
ėmus valdžią Į savo tankas 
:r Įvykdžius kapitalizmo 
’ystemą. jeigu kunigija mė
gintų uždrausti viešose mo
kyklose vaikus mokinti 
gamtos mokslų, jeigu lieptų 
nudeginti chemijos, fizikos 
bei kitų mokslų vadovėlius, 
jokia valdžia šiandien to 
padaryti neleistų, * nes tas 
privestų prie pramonijos, ! 
prekybos ir valstybės puoli
mo. Dėlto kunigija šian- : 
dien negali kovoti prieš vi
są naujovinę civilizaciją,— 
nors tokios kovos iš jos ir 
reikalauja religijos princi- 1 
pai. Pagalios kunigija ne
nori tų savo mokslo princi
pų pildyt ir dėlto, kad svieti- 
nis mokslas ir kunigijai tei
kia nemaža, jei ve visus gy
venimo patogumus. Koks 
gi "tėvelių” šiandien norėtų 
rūkstančią balaną sienos 
plyšin Įsikišus šviesti sau 
tamsiame kambaryje, kuo
met mokslas suvaro Dievo 
galybę Į stiklinę pūslę ir pri
verčia duoti puikią elektros 
šviesa? Koks gi nusiganiu- 
sių "jagamaščių" šiandien 
norėtų basomis kojomis ke
liauti, kuomet mokslas pa
gamino patogų, savaja spė- 
<a einantį automobilių? 
taipgi galima butų apsieiti 
ie telegrafo, telefono, be 
traukinių, milžiniškų laivų 
ir visą ko kita, ką žmonijai 
mokslas leido pasigaminti 
ir tolesniai gerinti ir tobu
linti betyrinėjant gamtos’šokią

Kristaus mokslo išmintį, 
užsičiaupti ir tylėti, kada 
žmogus, remdamasis che
mijos bei fizikos mokslų pa
tyrimais, stebuklus daro 
taip didelius, kad ir pats 
"neišpasakytos išminties" 
Dievo sūnūs iš nuostabos 
išsižiotų, matydamas kaip 
žmogus kalbasi su kitu šim
tais tūkstančių myiių nuo jo 
atitolintu žmogumi. kaip ta
sai žmogus iš savo rankos 
paleidžia perkūnus, kurie 
už keliasdešimts mvliu -nuo 
jo padaro baisiausi praga
rą, šviesdami į padanges 
daug tvirtesnius negu Jeri
cho murus, kaip vėl tas pats 
žmogus skraido ioh uz de
besų, vartosi ten ir nenuk
rinta...

Kunigija, jeigu ir prisiei
na jai iš evangelijos skaity
ti "neišpasakytos išminties” 
Kristaus žodžius: nekrau
kite sau žemiškų turtų, tai 
ištaria juos puse lupų, kad 
koks drąsolis nepaklaustų: 
’Tai kam kunigai tų žemiš
kų turtų sau kuodaugiau- 
siai kraunasi, jeigu leng
viau kupranugariui perlįsti 
per adatos skylutę, negu 
turčiui įeti į dangų?" Taigi 
kunigija šiandien kovoja ne 
prieš visą civilizaciją ir kul
tūrą, vien tik prieš tuos ci
vilizacijos ir kultūros kryp
snius, kurie veda prie pa
naikinimo šiandieninio ne
teisingo surėdymo; prie pa
naikinimo tvarkos, kurioje 
viena visuomenės klesa Įsta
tymu ir valstybės spėkos 
pagalba laiko pavergusi ki
tą daug skaitlingesnę visuo
menės klesą, išnaudodama 
ir apiplėšdama ją. Prieš 
tuos civilizacijos ir kultūros 
krypsnius lygiai atkakliai 
kovoja visa buržuazija, o 
kadangi kunigija toj kovoj 
yra buržuazijos talkininkė, 
dėlto buržuazijai nėra rei
kalo su kunigija bartis.

Gyvendami miestuose, tai 
yra susitelkimuose, žmonės 
turi progos kasdien susieiti. 
Klausantis kunigijos drau
dimo žmogus, kad pats ir 
saugojas! skaityti tokius 
raštus, kurie jam atskleistų 
jo skurdo ir nelaimių prie
žastis, visgi pamažu apie 
tai patiria nuo kitų jau ži
nančių. Ekonomnės gyve
nimo sąlygos, nežiūrint kiek 
tatai kunigas draustų, ver
čia ir ji pripažinti klesų ko
vos neišvengtinumą ir dė
ties nrie tų, kurie toj kovoj 
stovi darbininkų buvio ap
gynime. Taigi miestų gy
ventojam vis mažiau ir ma
žiau svarbiais palieka baž
nyčios Įsakymai, kuomet jie 
vis aiškiau pradeda matyti, 
kad bažnyčia ne jų—darbi
ninku, bet jų skriaudiko-ka- 
pitalisto reikalus gina 
Svarbiausi tikinčiam žmo
gui religijiniai reikalai yra 
krikštas, šliubas. išpažintis 
paskutinis patepimas ir pa
kasynos su bažnytinėmis ce- 
^pmoniiomis. Vis tai užgra- 
biniai dalykai arba reikalai 
laukiančio užgrabinio gyye^ 
nimo. Tečiaus buržuazijai 
ir kunigijai visai tuo užgra- 
biniu gyvenimu nesirūpi
nant, vis daugiau ir dau
giau žmonių pradeda numo
ti ranka dangiškam gyveni
mui, o rupinties žemišką 
gyvenimą padaryti sau len
gvesniu, malonesniu. Visai 
neistabu, kad tokiose aplin
kybėse bažnyčia, kaipo reli
gijos įstaiga, vis labiau pra
deda smukti ir vis daugiau 
lieka tik buržuazijos Įran
kiu išnaudojamų žmonių 
vergijai palaikyti. Prieš vi- 

vergiią socializmo

I

SKYRIUS I.
BIBLIJA APIE TVANĄ. 

Dievas naikina sutvertąjį savo pasaulį.
'Pradžioje sutvėrė Dievas dangų ir 

žemę... Ir Ponas Dievas sutvėrė žmogų

Taigi visuotinas tvanas nesutinka net 
ir su pačios Biblijos supratimu apie Dievą. 
Nes argi galėjo be galo mielaširdingas ir 
visažinantis Dievas sunaikinti visą pasau
lį dėlei žmonių pasileidimo ? Juk žmogus 
negali nieko nei padaryti, nei pamislyti,

VT^r’-^r suV®r'® ^uodu yy1^ ko Dievas nežinotų. Jis viską žino iš kal-
. , ~ ~ ~ , . HO. *----jo -—J •> ------------ — _________ J~   -c

veiskitas ir dauginkitas jau tuomet, kuomet nebuvo da nei dan-
bei moteriškę. Ir Dievas žegnojo juodu ir 
tarė jiemdviem: ’ 
apsčiai ant žemės ir paverskita ją po sa
vim, ir viešpatukita ant žuvų jūrėse ir 
ant paukščių padangėse ir ant visa ko, kas 
tik yra ir kruta ant žemės. Ir Ponas Die
vas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir re
gėjo, kad viskas buvo labai gera. Tai sto
jos iš vakaro ir iš rytmečio šeštą dieną."

Bet praslinko kiek laiko ir pasaulio 
sutveriojas pradėjo jau gailėtis ir tarė:

"Aš žmones, kuriuos sutvėriau, išgai
šinsiu nuo žemės, pradėjęs nuo žmonių iki 
galvijų ir iki kirmėlių ir iki paukščių po 
dangumi, nes aš gai iuos juos sutvėręs.”

Tik vienas Nojus (Noach) rado ma
lonės pas Dievą.

"Tai tarė Dievas Nojui: visų žmonių 
prapuolimas yra po mano akių, nes žemė 
yra pilna jų piktybių ir aš išnaikinsiu 
jubs, o su jais podraug ir žemę. Pasibu- 
davok skrynią (arką) iš eglių ir daryk jo
je kamaras ir 'špikiuok ją pikiu iš vidaus 
ir iš viršaus. Ir šitaip ją daryk: trijų šim
tų mąstų testovi jos ilgumas, penkiasde
šimts mąstų platumas ir trisdešimts mas
tų augštumas. Langą joje padarysi vir
šuje, vieno mąsto ilgio. O angą į patį jos 
šono vidurį statysi. Ir reik turėti trejas 
lubas: vienas žemai, antras viduryje, tre
čias viršuje. Nesą griekų dėlei aš vande
nimis žemę užleisiu, idant išnaikinus visą 
kūną, kuriame gyvas kvapas po dangum’ 
randasi. Visa, kas ant žemės randasi, 
rėš nuskęsti.

"Bet su tavim aš sutartį darysiu, 
ineisi į tą skrynią su savo sūnumis ir 
savo pačia ir savo sūnų pačiomis, 
j skrynią turi Įleisti visokių gyvvlių viso
kio kūno po perą, patinėli ir jo pataitę 
kad gyvi pas tave išliktų. Kiekvienos vei
slės . paukščių, kiekvienos veislės gyvulių 
ir visokių kirmėlių ant žemės pagal ji 
veislę.

"Iš visų švarių gyvulių imk pas save 
po septinetą, patinėlių ir pataičių. O iš 
nešvarių gyvulių po porą, patinėlį ir pa
taitę. Taip jau ir iš paukščių pa dangum’ 
imk po septineią, kad jų veislė gyva išlik
tų ant žemės.

"Ir imk su savim visokio valgio, ir pa 
kavok ji pas save, kad tau ir jiems peno 
ištektų.

. "Ir Nojus darė tai visa, ką Dievas jau 
prisakė.”

Kuomet jau viskas buvo suruošta, 
Dievas tarė Nojui:

I

"Eik i skrynią, tu ir visa tavo giminė 
nes šiuo laiku aš tik tave teisingu teradau 
Ir Nojus inėjo į skrynę su savo sūnumis 
su savo pačia ir sūnų pačiomis. Ir ėjo pas
kui jį Į skrynę švarių ir nešvarių gyvuliu 
po porą, ir paukščių ir visokių kirmėlių an' 
žemės, kaip Ponas Dievas buvo jam prisa 
kęs.

"Ir pagavo lyti ant žemės per 40 die
nų ir 40 nakčių... Ir pasidarė ant žemė 
tvanas, vandenįs patvino ir pakėlė skrynią 
ir nešė ją augštyn virš žemės...

"Penkiolika mąstų vanduo buvo pa
kilęs augščiaus kalnų, vandenimis apdeng
tų... Visa, kas gyvą dvasią turėjo ant že
mės, mirė. Prapuolė viskas, pradėjus nuc 
žmonių iki galvijų ir iki kirmėlių ir ik: 
paukščių po dangumi, viskas buvo išnai
kinta nuo žemės. Tik vienas Nojus išriko 
su tais, kurie su juomi skrynioje buvo.” 

Taip sako biblija.
Ir ta pati biblija sako, kad Dievas yra 

visažinantis, kad jis yra begalo mielašir
dingas ir geras.

i

mokslas kovoja, jis dėlto 
nieku budu negali palikti 
ramybėj vergijos Įrankius. 
Darbininkams liekasi pasi
rinkti vienas iš dviejų: lai
kytis bažnyčios, nuolankiai

tu-

Tu 
si 

Ir tu

no. Sulyg Biblijos, Dievas žinojo viską

gaus, nei žemės. Taigi jis žinojo ir apie 
busimą žmonių ištvirkimą. Da Adomas ir 

1 Jieva nebuvo sutverti, o Dievas jau turėjo 
žinoti, kokiuo keliu žmonija eis ir kaip ji 
elgsis. Ir visa tai- žinodamas jisai sutvėrė 

’ žmogų panašų i save, kad paskui gai’ėtis 
ji sutverus ir bausti pasaulį visuotinu tva- 

’ nu. Nekaip čia išrodo Dievo išmintis ir jo 
mielaširdingumas.

Mums rodos, kad išmintingas ir visą- 
( žinantis Dievas, jeigu jau kitokio išėjimo 

nebuvo, kaip tik paskandinti savo vaikus, 
veikiausia butų sunaikinęs visą žmonijos 
veislę, kad jos vieton pastačius tobulesnę 
rasę. Mums rodos, kad neišmintinga da- 

, ryti didžiausius stebuklus ir gelbėti ištvir- 
, kusių sutvėrimų liekanas, idant iš jų vėl 

priveisius ant žemės miiionus tokių pat 
ištvirkėlių, kaip ir tie, kuriuos visuotinas 
Ivanas buvo nuplovęs nuo žemės veido.

Kad išrinktasai Nojus nebuvo geres
nis, tai parodo pati Biblija. Vos tik jis iš
ėjo iš arkos, tuojaus pridarė vyno ir taip 
nusigėrė, kad pagriuvęs nuogas gulėjo. O 
kuomet vienas jo sūnų iš to pasityčiojo, 
Nojus ji prakeikė amžinon vergijon. Tai
gi ar verta buvo gelbėti tuos žmones nuo 
visuotino tvano, kuomet išėję iš 
tuojaus pradėjo girtokliauti ir 
\ieni į kitus prakeikimais?

Bet tai da ne viskas. Biblija 
ko, kad kartu su žmonėmis Dievas sunaiki
nęs ir žemės gvvunus. Bet jūrių gyvūnai 
nuo tvano negalėjo žūti. Taigi klausimas, 
kodėl saužemio sutvėrimai daugiau prasi
žengė, negu vandenų gyventojai? Kodėl 
karvelis ir volungė turėjo žūti, plėšrusis Te
kinas ir velniažuvis varyti savo kruviną 
larbą toliaus? Kas studijavo zoologiją, 
.as gerai žino, kad jirtėse gyvena daug 
žiauresnių gyvūnų, negu tigras, ir daug 
šlykštesnių, negu beždžionė. O betgi tie 
šlykštesni ir pavojingesni išliko, kuomet 
iaug ramesni ir švelnesni likos sunaikinti.

Taigi, jeigu priimti Biblijos pasaką 
įpie tvaną kaipo tiesą, tai kaip tuomet ga
lima tikėti, kad Dievas yra išmintingas ir 
risagalis? Ką męs pasakytume apie tokį 
žomgų, kuris prisodintų daržą vaisingų 
medžių, o paskui, paragavęs jų vaisių, visą 
sodą iškirstų, tečiaus atsargiai surinktų 
jo sėklas, kad paskui kitą tokį pat prisodi
nus? Arba apie tokį išradėją, kuris prida
ręs Įvairių mašinų, visas jas sunaikintų, 
bet paliktų kiekvienos jų modeli, pagal ku
ri daugiau butų galima tokių pat prida
ryti?

Tečiaus tokio tvano, apie kokį Biblija 
kalba, visai nebuvo ir negalėjo būti. Apie 
tai męs pakalbėsime kituose šios knygutės 
skyriuose. Prie šito strapsnio reikia da 
>ridurti, kad jeigu visuotinas tvanas ir bu
tų buvęs, tai vistiek visų gyvūnų jis nebū
ti sunaikinęs. Nes ant vandens pakiltų ir 
įlaukiotų galybė visokių medžių ir šakų, 
daugybė jų su vairiais ir sėklomis, plaukio
tų taipgi suardyti kaimai ir miesteliai. Ant 
ų rpedžių ir kitų daiktų rastų sau prieg

laudą voverės, beždžionės, katės ir kiti gy
vūnai, kurie pripratę prie tokio gyvenimo. 
\ntis, žąsis ir kiti vandens paukščiai visai 
argo neturėtų. Vanagai ir kitokie plėš

rus sparnuočiai galėtų gyventi karveliais 
ir starzdais. O kadangi per visuotinąjį 
tvaną vandens paviršium turėtų plaukioti 
daugybė negyvų gyvūnų, tai mėsaėdžiams 
^aukščiams butų tikras balius.

(Toliaus bus)

nešti vergijos pančius, puti 
skurde, vaitoti amžinose 
kančiose, visa tai aukaujant 
Dievui dėl didesnės jo gar
bės, ir laukti laimės tamsia
me kape, arba stoti Į kovo-

arkos jie 
svaidyti

mums sa-

jančių už panaikinimą ver
gijos darbininkų eiles, sklei
sti socializmo idėjas ir Įvy
kinti teisingumo, laisvės ir 
brolybės tvarką pasaulvie.,

J. B. S.
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“KELEIVIS”
GKRIAUS1S DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje:
Metams ............................ $1.76
Pusei metų ...................... 1.00

Kanadoj ir Užrubežiuoac: 
Metams ............................ $2.25
Pusei metų ...................... 1.25

Su visokiai reikalai į atsikrei
piant j Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

"KELEIVIS"
255 Broadway. So. Boaton. Mana.

UNUOS PRITARIA 
MOONEY STREIKUI.

Mooney Apgynimo Lyga 
Chicagoj paskelbė rezultatą 
unijų bolsavimo klausimu, 
ar šaukti generali streiką 
dėl Mooney ir Billingso, ar 
ne. Balsavimo rezultatas 
toks:

Angliakasiai, metalo mai- 
neriai, aliejaus darbininkai 
ir geležinkeliečiai už visuo
tiną streiką 100 prieš 1.

Girių ir skerdyklų darbi
ninkai, tavorų krovėjai, ma- 
lioriai, batsiuviai, ir kepėjai 
už streiką 50 prieš 1.

Bravorų ir elektros dar
bininkai už streiką 40 prieš 
1.

Geležies darbų darbinin
kai ir cigarmeikieriai už 
streiką 30 prieš 1.

Įvairių amatų darbinin
kai už streiką 10 prieš 1.

Švinoriai (plumberiai) už 
streiką 10 prieš 6.

Dailydės (karnenteriai) 
už streiką 10 prieš 7.

Mūrininkai už streiką 10 
prieš 8.

Barzdaskučiai ir spaus
tuvių darbininkai už streiką 
8 prieš 1.

Taigi didžiausių ir svar
biausių pramonės šakų-mai- 
nų, aliejaus, geležinkelių, 
medžio ir skerdyklų—darbi
ninkai beveik vienbalsiai 
stoja už streiką.

Streiko klausimą svar
stys da Amerikos Dar’oo Fe
deracijos konvencija, kuri 
praėjusį panedėli atsidarė 
Atlantic Cityje, N. J.

JOHNSON "RŪKYS” ANT 
PREZIDENTO.

Californijos republikonai 
pradėjo agituoti, kad repub
likonų partijos kandidatu Į 
prezidentus butų sanatorius 
Johnson, pagarsėjęs radika
lėmis savo kalbomis-ir rezo
liucijomis.

ANGLAI UŽIMS EŽELIO 
SALĄ Už PAGALBA 

ESTAMS.
Iš Londono pranešama, 

kad už duotą estams pinigi
nę paramą, anglų kariume- 
nę užims Eželio salą Balti
jos jūrėse, kuri pirma pri
gulėjo Rusijai. Estų valdžia 
su tuo sutikusi. Anglai už
imsiu tą salą kaipo gvaran- 
tiją, kad estų valdžia ati
duos skolą. Gražus ”drau- 
giškumas!’’

ČEKŲ KARIUMENĖ VA
ŽIUOJA NAMO.

Iš 250,000 čeko-slovakų 
kareivių, kurie buvo patekę 
Rusijos nelaisvėn, dabar li
ko tiktai 50,000 vyrų, ir tie 
patįs, kurie kovojo Sibire 
prieš bolševikus, dabar jau 
grįžta namo.

Apie tai praneša leitenan- 
• tas Richter, čekoSlovakų 

Tarybos sekretorius Rusi
joj, kuris šiomis dienomis 
atvyko iš Vladivostoko į 
Vancouverą, Kanadon. Ji
sai vežasi iš Rusijos Čeki
jos archyvus apie čekų ko
vą Rusijoje.

Jisai sako, kad pu«ė Če- 
ko-Slovakų išmirusi Rusi
joj blaisvių stovyklose prie 
caro valdžios nuo šiltinės ir 
kitokių ligų. Jų liekanos 
dabar ruošiasi namo ir grei
tu laiku visi ap’eis Vladivas- 
toką. Iš Vladivostoko jie 
plauks per Viduržemis Jū
res į arčiausį prie Čekijos 
uosto.

IŠLEIDO UPĖN 500 BAČ
KŲ ALAUS.

Fremont, Ohio. — Suvie
nytų Valstijų valdžiai įsa
kius, Fremont Brewing Co. 
viršininkai čia išledo San- 
duskv upėn 500 bačkų alaus, 
nes Ohio valstija paliko sau
sa.

_______
i PERKŪNAS UŽMUŠĖ 2 

ŽMOGŲ.
Mattwamkeg’e, netoli Old- 

town, Me., pereitoj pėtny- 
čioj perkūnas užmušė du 
darbininku, Petrą Polsoną 
ir J. Laffėy. Pastarasis bu
vo iš Bangoro.

SNIEGAS UŽVERTĖ GE
LEŽINKELĮ.

Argentinoje, pietų Ame
rikoje, tarpe Buenos Aires 
ir Valpasaiso miestų nuslin
ko nuo kalnų kelių šimtų to- 

’ nu snigynas, užbėrė gėležin- 
1 kelį ir sutrupino kelis tiltus.

Ugnagesių automobilius 
trenkė į namą, kad nesu- 

važinėjus kūdikį.
Pereitą subatą po piet ki-

ko sveikas. Automobilius laivyno, 
taipgi apsidaužė. L . .

1 Gaisras smarkiai apėmė bifizuoti visas savo oro spė- 
arklydes, pampėta it> jų **
išvesti 27 arklius, kitus rei- kams visą orlaivių medžia- 
kėjo apdegusius per lieps
nas ištraukti. Gaisras pa
darė nuostolio ant 35,000 
dolerių. Sakoma, kad gais
rą padarė tūlas vaikiščias, 
numetęs degantį degtuką 
į šiaudus.

I du mėnesiu ji turi demo- A . • •__ -
vos paspėta iš ju kas ir atiduoti sąjunginin-Ji* 1_____ ~ vlco Arlailrill

STEIGER, ILL.

Dr. Kudirkos Dr-jos narių 
žiniai.

Nariai, kurie nebuvot me
tiniame «Dr-jos susirinkime 
0 balandžio, bet norite to- 
lesniai priklausyti Dr-jai, 
malonėkite atsilankyti bei 
atsiliepti ir užsimokėti savo 
mokestį. Dr. Kudirkos 
Dr-ja nutarė ir sekantiems 
metams laikyti sau už orga
ną "Keleivį,” nariai, neužsi
mokėję savo mokesčų į 
Dr-ją, negaus organo, dėlto

gą.
Austrijos žmonės negali 

tarnauti kitų šalių nei laivy
ne, nei kariumenėje.

Ji negali siųsti i užsienį 
nei militarių, nei laivyno, 
nei orlaivijos misijų.

Bausmės skiriamos to
kios pat, kaip ir Vokietijai.

Iš naujų valstybių, susi
dariusių iš buvusios Aust
ro-Vengrijos, reikalauja

ma, kad jos padėtų perse
kioti savo žomnes, prasižen
gusius prieš tarptautinius 
įstatymus.

Austrijai duodama išėji
mas į Adrijos jūres.

Pajieškojimai

£ a n ,—įs
isteigta 1919 metrose. Vienatinė Lietuvį Avahi Dirbtuve.

pasiskubinkite su užvilk
tais mokesčiais.

Nauji nariai, kurie iki 
įsirašys i

Pjieškau draugu Vaclovo Tulauc- 
ko. Tamasbudžio vals., Griškabūdžio 
naranijos, iš ■ Tulauckynės. * Taipgi 
-Jrg. Tamkevičiaus, kuris pirmiau gy- 

Eastone, Pa. Malonėkit/' atsi
šaukti.

Feliks Laurinaitis
30 Intervale St., Mcntello, Mass.

lūs gaisrui Graham PaperjįleP°s dienai į .. _ 
Co. arklydėje prie Ewer st., . • Kudirkos Dr-ją, vi- 
So. Bostone, ugnagesiam metams g^iis organą
bėgant gaisro gesinti E. Keleivį dykai.
gatvėj didelis su ilgomis ko-' Draugija laisva ir nevar- 
počiomis automobilius, vai- 20 žmogaus sąžinės, dėlto 
domas šoferio Kneelando, protaujančiam žmogui prie 
kad nesuvažinėjus skersai.jos^verta prigulėti, 
gatvę bėgantį kūdiki, smar
kiai ‘ pasuko i šalį, ‘ užbėgo susirinkimai būna kiekvie- 
ant šaligatvio ir ‘ trenkė į ną mėnesį pirmą nedėldie- 
nama. Kneeland nuo sėdy- nį, po pietų, A. Urbono sve- 
nės buvo numestas ir sužei- taineje.
stas, bet už tai kūdikis išli- A. Urbonas, sekr.

Pajieškau broliu: Frano. Jono ir 
Aleksandro Lingvinų. iš Kavaliaus
kų kaimo, Garzdų parapijos, Rasei
nių pav.. Kauno gub. Jų nacių mel 
džiu atsištukti ar kas juos žino ma
lonės pranešti.

Povilas Li nervinas
165 E. 8-th St, So. Boston, Mass.

Dr. V. Kudirkos Dr-jos
Pajieškau Andriaus Boriso, iš Ka- 

’enu kaimo, Vilniaus gub. Meldžiu 
greit atsišaukti, re;kalas yra deiei 
pabėgusios tavo pačios. Taipgi pra
šau tų. kurie pažįstat jieškamajį, kad 
malonėtumėt jam pranešti, nes rei
kalas labai svarbus. (26)

Mrs. Kotrina Januševič 
4<88So. Main St., 3 fl. Ilartford, Conn

Progress Shoe Mfg. Co.
9 S Spark street Brockton, Mass. 

ATYDA1 VISU LIETUVIŲ AVALU KRAUTŪVMNKŲ!!
Progrese Shoe Manufacturring Co. susideda vien tik iš Lietuvių.. Korporacijoj priguli 
270 šėrininky. kurių didžiuma yra avalų išdirbėjai, turinti daug metų patyrimo.
Progress Shos Mfg. Co. išdirba:
”BAL,” ’BLUCHER.” ”FOX ir ”OXFORD” VYRIŠKUS AVALUS.
ši Bendrovė specializuoja vyrams ”GOODYEAR WELT” geresnės kliasos avalus, ku
rių kaina yra nuo $5.50 iki$950 "Retail.**
Mes vartojame geriausių tavorą, atliekame pirmos klesos darbą.
Visi Lietuviai Krautuvninkai prisiųskite savo antrašus o musų Agentas būdamas justi 
apielinkėje, parodys Jums musų sampelius ir priims užsakymus.
1. Suorganizuota iš Brocktono ir apielinkės Lietuvių per pastangas Lietuv. Atstatymo 
B-vės atstovo, inž. P. J. žurio, 1919 metuose. 2. Inkorporuota ant $100.000. 3. Išdir
bama trijų rūšių vyriškus Avalus iš Veršių ir Oškų "Side Leather” skurų. 4. Dieni
nis pagaminimas 250 porų. 5. Parduodam Krautuvininkams. 6. Ant visų musų Avalų 
padų yra primušta žymė su Lietuvos žirgvaikiu. 7. Visi šėrininkai—Lietuviai. 8. Visi 
darbininkai yra šėrininkais. 9. Bendrovės valdyba susideda vien tik iš Lietuvių: 
a) Vedėjas—inž. P. J. žuris; b) Pirmininkas—A. čižauskas; c) Kasierius—P. K. Vai
čiūnas; d) Raštininkas—S. A. Milčius; ej Kiti Direktoiiai: P. Tamulevičius, A. Kas
paras ir J. Vaičiūnas.

MUSU OBALSIS YRA: PILNA VERTĖ, GERAS STILIUS, TVIRTUMAS IR AUG- 
ŠTOS KLIASOS IŠDIRBIMAS.
Musų fabrikas yra 4000 ketvirtainių pėdų, jame yra apie 120 mašinų. Visas Elektra 
varomas, šildomas or apšviečiamas. Jame yra naujausios prietaisos ir per tad išgali
me padaryti gerus avalus.

Perkame skuras nuo geriausių išdirbėjų; Duodame geriausias išlygas Krautuvinin
kams ir geriansią vertę nešiotojams musų avalų.

Na Lietuviai, jau didelis darbas pradėtas!
KAS PAREMS SAVO KYLANČIĄ INDUSTRIJA?

*

❖

fl
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True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on June 
11, 1919, as reųuired by the Act of October 6, 1917.

Sutrauka Taikos
Išlygų Austrijai.

Austrija turi pildyti tau- Čeko-Slovakija ir Jugo- 
tų lygos nutarimus ir taip Slavija turi gvarantuoti 
vadinamą darbo čarterį. mažumos tautoms ir jų kal-

Ji turi išsižadėti visų sa- boms bei tikėjimui apsaugą, 
vo teisių už Europos ribų. . Naujos slavų valstybės ir

Ji turi demobilizuoti vi- Rumunija turi gvarantuoti 
sas savo jūrių ir oro pajie- užsienio pirklybai laisvus 

kelius.
Austrija turi pripažinti 

, neprigulmybę visų kraštų, 
i kurie pirma prigulėjo prie

gas. *
Austrija turi pripažinti 

pi’ną Vengrijos neprigul
mybę.

Austrija turi sutikti, kad 
visi jos vadai, prasižengę 
laike karės prieš tarptauti
nius įstatymus, butų atiduo
ti sąjungininkų teismui.

Austrija turi priimti eko
nomines išlygas ir pripažin
ti sąjungininkams teisę lai
svai keliauti, taip kaip ir 
Vokietija.

Paragrafai apie karės be
laisvius ir kareivių kapines 
yra panašus Vokietijai pas
tatytoms išlygoms.

Gvarantija, kad sutartis 
bus pildomos, panaši vokie
čių gvarantijai.

Moravijos ir Bohemijos 
rubežius eis tarpe Austri
jos ir Čeko-Slovakijos.

Pietų sieną (Jugo-slavų) 
sąjungininkai nustatys vė
liaus.

Rvtų rubežius palieka Ju- 
ero-S’aviiai Margurgą ir 
Rpdkersburgą.

Vakarų ir šiaur-vakarių 
rubežius (palei Bavariją ir 
Šveicariją) pasilieka be 
permainų.

Austrija turi pripažinti 
Čeko-Slovakijos ir Jugo
slavijos neprigulmybę.

Sąjungininkai prioažįsta 
Austriją kaipo nepriklauso
mą respubliką, žinomą var
du "Austrijos Respublika.”

Austrija turi pripažinti 
Bulgarijos, Graikijos, Ven
grijos, Lenkijos, Rumuni
jos, Čeko-Slovakijos ir Ju- 
go-Slavijos rubežius taip, 
kaip jie dabar stovi, arba 
kaip sąjungininkai juos 
nustatys.

Austrijos, Čeko-Slovaki
jos ir Jugo-Slavijos rube- 

'žius galutinai nustatys mai- 
Įšyta komisija.

Rusijos.
Brest Litovsko sutartis 

panaikinama.
Panaikinamos taipgi vi

sos kitos sutartis, kurias 
Austrija buvo padarius su 
rusais po bolševikų revoliu
cijos.

Sąjungininkai pasilieka, 
sau teisę atimti iš Austri
jos ir grąžinti Rusijai at
gal, kas buvo iš jos paimta.

Austrija turi sutikti, kad 
1830 metų sutartis, įsteigu
sios Belgijos neutralitetą, 
butų panaikintos.

Austrija turi pripažinti 
naujus Belgijos rubežius, 
kokius nustatys sąjunginin
kai.

Tokie pat reikalavimai 
linkui Liuksemburgo kuni
gaikštystės neutraliteto ir 
rubežių.

Austrija turi pripažinti 
kiekvieną sąjungininkų pa- 
davadiiimą sulyg Austrijos 
teisių Turkijoj ir Bulgari
joj-

Visas Austro-Vengrijos 
laivynas turi būt atiduotas 
sąjungininkams.

Dvidešimts vienas pagel- 
biniu skraidolių turi būt nu
ginkluota ir paversta pre
kybos laivais.

Visi kariniai laivai, tų 
tarpe ir subamrinai, kurie 
buvo pradėti statyti bet ne
pabaigti, turi būt išardyti ir 
gali būt vartojami vien tik 
pramonės tikslams.

Visi jūrių ginklai ir me
džiaga turi būt atiduota 
sąjungininkams.

Submarinus vartoti atei
tyje uždrausta.

Austrijai nevalia turėti 
nei kariumenės, nei karinio

Pajieškau brolių: Mateušo, Jono, 
Vinco ir Frano Skuzinskų, iš -Jurbar
ko nar., Raseinių nav.. Kauno gub. Jų 
pačių meldžiu atsišaukti ar kas žino 
malonės pranešti.

Ona Pikčiur.ienė
2210 Forbes St.. Pittsburgh, Pa

Paj'eškau seserų1 Luzetskyčiu, is 
Antkalniškiu kaimo. Skirsnemunės 
parapijos. Kauno gub. Taipgi švoge- 

io Andriaus Miskevičiaus, meldžiu 
atsišaukti.

F. Luzetskas
838 Hubbard Avė., Detroit, Mich.

Pajieškau dėdės Vincento Žonsino, Į 
iš Akmenės miestelio, Kauno gub., 
gyveno Scranton, Pa. Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas jį žino malo
nes pranešti.

J. Žonsinas.
776 Chapel St., New Haven, Conn.

APSIVEDIMAL

Pajieškau apsivedimui našlės, nuo 
30 iki 40 metų amžiaus, kad ir su vai
kais tik nedaugiau dviejų. Meldžiu 
atsišaukti, platesnes žinias suteiksiu 
laišku. (24)

Vladimieras Biliūnas
719 Main SL, Cambridge, Mass.

REIKALINGA motesis ar mergi
na prie gerų namų už gaspaainę. Tu
ri būt kiek apsišvietusi, nao 35 iki 
45 metų. Gera vieta ir užtikrintas 
gyvenimas gerai ir išmintingai mo
teriai. Klauskit šiuo adresu: (24) 
P. O. Box 145, Westville, III

Pajieškau švogerio Kazimiero 
Kleizos, iš: Pači raiškių ka'mo, Prie
nų parapijos, Suvalkų gub. Jo na 
ties meldžiu atsmaukti ar kas žin. 
malonės pranešti. (26)

Pranas Karpavičius
15 Hospital St., Pittston, Pa.

Pajieškau draugo Jono Podolskio 
taipgi Juozo Balnio, pastarasis prie; 
18 metų gyveno Mahanoy City. Pa 
paskui persikėle . .Petraitan. Turiu 
’abai svarbu reikalą ir meldžiu jų pa 
č:ų atsišaukti ar kas juos žino ma
lonės pranešti, už ka bus atlyginta 

Adomas Suminskas
81 £ E. Raiiroad st., Mahanoy City, Pa

Pajieškau Jono Jucio ir Juozapo 
Vingalio, Kauno gub., Telšių pav. 
Plungės sodos: gyveno pirmiau api° 
Philadelphia, Pa. Žinančių meldžiu 
pranešti, už ką atlyginsiu, arba pats 
lai atsišaukia.

Tadeušas Daugintis
•'422 Mercer st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio Vilemo Vi
sockio.^ Vilniaus gub., Ragoslaviškių 
parapijos, Nevaromų kaimo, pir
miau gvveno Elizabeth, N. J. Ka- 
npe jį žino malonėkit pranešti arba 
jis pats lai atsišaukia. (26)

Adolfas Wisockis
115 Granite St. So. Boston, Mass.

Pajieš' au namams prižiūrėti mer
ginos arba našlės, nedaugiau kai sr 
vienu va'ku ir ne senesnės kaip 30 
metų. Darbas užtikrintas ant visa
dos ir nesunkus, nes tik apžiūrėti 
šeimyną iš trijų ypatų ir pagelbėti 
saldainiu krautuvėje. Mokestis gere 
pagal daibą. Platesnių informaiįų 
kreipkitės pas: (24)

K. Lideka
"06 Hamiltcn Avė., Duųuesne, Pa.

Paješkau seserėš Uršulės Baltriu- 
siutęs, iš Baltupių kaimo, Keturvala
kių parapijos, Suvalkų gub., girdėjau, 
kad vedusi. Meldžiu jos pačios atsi
šaukti ar kas. ją žino malonės praneš
im už ką busiu dėkinga. (25)

.Adelė Mačititė-Ciuprir.skienė 
;>46 North 7-th st., Clinton, Ind.

Pajieškau mano genčių ir pažįsta
mų iš Kauno gub.. Šiaulių nav., Pa
pilio parap., Vendrongių sodos. Mel
džiu atsišaukti. (24)

Vincentas Aranauskas
108 Kharton St.. Philadelphia,Pa.

Pajieškau savo žmonos I’tronėles 
Guder. ii apledo mane 11 balandžio, 
>919. 26 metu. 5 pėdu 4 coliu, tam
sių plaukų, mėlinos akis. Išsivežė 
su savim mergaitę Genovaitę 6 me
tų, 7 mėnesį; ir vaiką Rudolfą 4 me- 
’u 6 mėnesiu. Abudu šviesių plaukų 
ir mėlinų akių. Išvažiavo su zeno- 
tu vyru, kuris paliko savo pačią Juo
zapu Adomaičiu. 5 pėdų, 11 colių, 
šviesių plaukų. Aš prašau savo 
žmonos sugrįžti ir susitaikysime. 
Jeigu kas praneštų apie tokią pora 
skiriu $15.00 dovanu. (24)

S.AM GUDF.R
615 Vandialia St, Collinsville. III.

Pajieškau sesers Marijonos Gra
sios, brolių Juozapo. Vinco Vaitulio- 
niu; Nemunaičių miestelio, Vilniaus 
gub. Taipgi bro'io Ignaco M&roelio, 
Merkinės miestelio. Kas apie juos 
žino malonėkit pranešti arba jis pats 
lai atsišaukia. (24)

Nikodemas Baranauskas
Box 1, Brood Rrook, Conn.

Pajieškau darbščios merginos arba 
našlės apsivedimui, esu 35 metų, tu
riu farmą; platesnes žinias suteik
siu per laišką. Meldžiu rašančių 
prisiųsti ir paveikslėlį (25)

Frank Gotautas
R. F. D. No. 1, Woodboro„ Wis.

Pajieškau merginos apšivedimui, 
nuo 18 iki 30 metų; aš esu 28 metų, 
turiu gerą amatą. Plačiau norint 
patirt meldžiu klaust per laišką (25) 

Chas. Gatės
Frederic, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našles, ne mažesnės 5 pėdų, su
tinkančios grįžti Lietuvon. Aš esv 
33 metų, pasirengęs grįžti Lietuvon 
irten užsidėti savo dirbtuvę. Norin
čios gražaus ir laimingo gyvenimo 
malonės atsišaukti su pirmu laišku 
prisiunčiant savo paveikslą. Vaiki
nų meldžiu nerašinėti. (24)

Tony Germer
% Life Saving Devices Co. 

710 W. Madison St., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
’’biznierius,” mergina taipgi turi tu
rėti šiek-tiek pinigų. Meldžiu atsi
šaukti su pirmu laišku prisiunčiant 
savo paveiksią. (25 >

A. J. K.
1739 So. Halsted SL, Chicago, 111. 
--------------------- ,----------------------------

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, be vaikų, nuo 25 iki 30 
metų amžiaus, aš esu 33 metų. Mer
gina bei moteris turi boti laisvų pa
žiūrų. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo naveikslą, platesnes ži
nias suteiksiu laišku.

P. Belskis (24)
3311 Lemp Avė., St. Louis, Mo.

Pajieškau merginos dėl gvvenimo 
jaunos ir tvirtos, mylinčią šeimyniš
ka gyvenimą. Geistina, kad butų dar
bšti. švari, morališka. Meldžiu pri
siųsti irpa veikslą. (23)

(A. M. Dr. J. Lelionis 
2309 Brown St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo lg iki 2S metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, aš esu 26 metų. Mel
džiu atsišaukti, su pirmu laišku pri
siunčiant savo paveikslą. Platesnes 
žnias apie save suteiksiu per laišką, 
navekslus grąžinsiu. (25)

J. M.
3216 MitcheU avė., St, Joseph, Mo.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 26 iki 30 metu amžiaus, aš esu 33 
metų, dirbu kasyklose ir gerai uždir
bu. Platesniu žinių meldžiu kreiptis 
laišku, prisiunčiant savo paveiksią, 
atsakymą duosiu kiekvienai. (21) 

John Zemireta
Box211, Lawrence, Mass.

Pajieškau merginos, kuri norėtu 
susipažinti su manim. Neskiriu ti
kėjimo, tik turi būti ne senesnė 25 
m.etų amžiaus. Aš esu nesenai sug
rįžęs iš Francuzijos. Su pirmu laiš- 
ru meldžiu prisiųsti savo paveikslą. 
Atsakymą duosiu kiekvienai, paveik
slus ant pareikalavimo grąžinsiu.

Frank Sarin (25)
Seamen’s Church Institute.

25 South St, Ne.v York City.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
geistina, kad hutų Daukšų apielinkės 
suvalkietė. Aš esu 29 metų vaikinas. 
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku 
nrisiurčiant savo paveikslą, platesnes 
žinias suteiksiu laišku. (24)

J. R. S.
1516 Main St, E. Ilartford, Conn.

Pajieškau merginos arba našlės 
•ipsivedimui. Aš esu našlys, turiu du 
namu ir tris mergaites; noriu tokios 
noteriškės, kuri butų gera gaspadi- 
nė ir apsiimtų auklėti mano kūdi
kius kaip savo. Rašykit šiuo adresu: 

M. Dalton (24)
300 Common St., W. Qnincy, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
lietuvaitės, nuo 25 iki 30 metų am
žiaus, mylinčios linksmą šeimynišką 
gyvenimą. Aš esu 35 metų, turiu ge- 
'•ą darbą ir gerai uždirbu. Meldžiu 
itsišaukti su pirmu laišku prisiun- 
iant savo paveikslą. Atsakymą duo
tu kiekvienai. (24)

J. A. B.
Box 202, llarrisburg, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, be vaikų, nuo 20 iki 28 
metų amžiaus. Geistina, kad butų 
aisvų pažiūrų, nes aš turiu divorsą 
<u pirma moteria, esu 28 metų senas, 
noku amatą, katra myli gražų šei
mynišką gyvenimą, meidžiu atsišau
kti ir paveikslą su pirmu laišku pri
siųsti, paveikslus grąžįnsiu ant pa
reikalavimo. Vaikinų meldžiu nera- 
šinėti. (26)

S. A. V.
Box 3038, Philadelphia. Pa.

REIKALINGI AGENTAI kiekvie
noj kolonijoj priiminėt užsakymus ant 
visokių drabužių ir ploscių. Siuvame 
ant priemieravimo. kainos pigesnės, 
negu krautuvėse, o materija gvaran
tuojama. Nurodymai kaip paimti 
mierą yra taip aiškus, kad kiekvienas 
gali suprasti trumpu laiku. Sampelių 
madą žurnalus ir kartu pavyzdžius 
prisiunčiame. Smulkesnių žinių no
rint, prisiųskit už 6 c. markutę šiuo 
antrašu: (31)

J. F. RICHARD
136 Maple SU .Holyoke, Mass.

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA BARBERN'Ė.
Norwoode ant Washington. parsi

duoda 3 kėdžių barbemė. Jei kas 
nori persitikrinti apie bizni, gali at
važiuoti ir kelias dienas padirbti. Sa
vininkas pameta barberiste. 

Geo. Prillo (lietuvis) 
1094 Washingtcn St., Norwood. Mass

PRANEŠIMAI.
Aš Jonas Waikšnoras tapau nuteis

tas ant 20 metų kalėjimo neteisingai. 
Todėl mano draugai ir pažįstami, ku- 
ie norėtumėt su manim susižinoti 
rreipkitės šiuo adresu: (25)

John Waikšnoras
Statė Prison, Trenton, N. J.

KRIAUČIUS pajieškau darbo. Mo
ku siūti kelines ir bruslotus, taipgi 
•enus iaisyti. Geistina gaut darbą 
kur apie Waterbiiry. Reikalaudami 
kriaučiaus kreipkitės šiuo adresu: 

M. Kai (21)
13 Columbus St., Bridgeport, Vonn.

ŠVIEŽIO ŠIO MEČIO SODU
MEDAUS, tikrai čisto, c — 

vied rūkas $1.85. Prisiusi m 
visiems, kas pareikalaus.

FARMAS galima pirkti 
geras ir nebrangiai, tarpe _ 
tuvių ūkininkų, kurie ramiai gyvena 
ant gerų žemių, gražiuose apielinkė- 
se. Rašydami, įdėkite markių atsa
kymui. (24)

M. VAI.ENČIUS
Bos 96, Hart. Mich.

o svaru 
visur ir

per mus 
gerų Be

VAŽIUOJU LIETUVON
Gavęs S. V. valdžios leidimą, ma

nau tuojaus išvažiuoti Lietuvon. Ma
no Velionės tikslu yra pervažiuoti vi
są Lietuvą, kraštas nuo krašto, kad 
patirt musų bralių vargus ir aplanky
ti baisios karės sunaikintas vietas.

Kas iš Amerikos Lietuvių norit, 
kad aplankyčiau Jjsx giminės ir grį
ždamas atgal parvežčiau laiškus nuo 
jų ir žodžiu papasakočiau apie jų pa
dėjimą. tuojaus rašykite mano bro
liui šipo adresu:

J. Neviackas,
249 Millbury St.. tVorcestcr, Mass.

Jis suteiks Jums visas reikalingas 
informacijas

Su pagarba 
Antanas K. Neviackas.

REIKALAVIMAI
turintis 

uždarbis.
REIK,ALINGI AGENTAI, 

bent kiek patyrimo. Geras 
tu mužu pasistengimu gali užsidirb
ti užtikrinta pragyvenimą, 
tės pas;

J. A. Juškevičius
454 Broachvav,

Kreipki- 
(24)

GERA PROGA! Parsiduoda 113 
akerių žemės, 2o akerių išdirbtos, 
prie gero kelio, pustrečios mylios 
nuo miesto, mokykla ant *vietos, že
mė gera — juodžemė prie molio; 
viskas gerai auga. Verta $5.5<»0, 
parsiduoda už $4,500, be gyvuliu ir 
be triobų. Kreipkitės šiuo adresu:

Antanas Greičus (24) 
Woodboro R 1, Rheinelander, Wis.

GERAI IR PIGIAI!
Parduodu pianus ir playerus ir se

nus sutaisau ir tuninu. Užlaukau 
gražių lietuviškų "Music rolu” dėl 
player pianų. Music Roller prisiun- 
čiu ir per pačtą. Viską užtikrinu jų 
gerume ir parduodu pigiau negu 
kur kitur. (25)

A. AN’TPUSAITIS
646 Grand SU Brooklyn, N. Y.

FARMOS!
Parsiduoda didžiausioj lietuvių 

kolonijoj Michigano valstijoj; far- 
mos visokios. Gyvenimas su triobo- 
mis ir sodais, apsėtais laukais, gali
ma pirkti ant lengvų išmokesčių.

Dabar geriausis laikas pirkti far- 
mas. Platesniu žinių klauskite p^r 
laišką įdėdami markę už 3 centus at
sakymui. (33)

TON’Y ZABELA
P. O. Box 1, Peacock. Mich.

Pasidaryk gčryaų aanaese
Nurodymai apie 150 įvairių rūšių 

kaip juos padarysit, knygos formoje. 
Didelės algos. Agentai uždirba $290 
per savaitę. Prisiųskit 75 c. už vieną 
knygą ir paklauskit teritorinių agen
tų propozicijos. Adresuokit: (25)

BUYERS EXPORT AGENCY 
(Sole Distribūtos)

41 New Str, Ne» York Vi t y

So. Boston, Mass.' p. O. BOX 36,

NUSIPIRK MOSTUS
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 5Oc. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir štampomis.

J. R1MKUSL
l^lbrook, Mam.

i
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sviesa
Apsakymas. 

EUGENIJAUS CLANSIE.

tebėjo, kad jinai graži ir jis 
apkabinęs ją pirmu kartu 
pabučiavo: iki šiol tatai jam 
niekad galvon neatėjo.

—Gal būt, kad da tai pra
eis, Deivi 
sišypsodama. — Dabar eik 
namo ir buk vyras.

<• ♦

Dovido tėvų stubelėj buvo 
tamsu ir tyku. Jaunuolis 
atsargiai ir nesibelsdamas 
nusirengė ir atgulė savo lo
von, bijodamas rytojaus.

Jis nebuvo tinginys, bet 
kad jam nereikėjo eiti dirb
ti, tai visi kiti visada buvo

Dovidas McFain išėjo iš 
vakarinių kursų trobos ir 
tuščiomis gatvėmis nuėjo 
linkui savo buveinės. Jo vei
das spindėjo gyvenimo 
džiaugsmu, taip patrau
kiančiuoju septynioliktų 
metu amžiuje, ir jo tamsio
se akyse spindėjo vilties 
šviesa.

Vakariniai kursai neturė
jo sau didelio pritarimo Mil
taune, ypač tarpe darbnin- 
kų. Moulderio sūnūs, su
laukęs septyniolikos metų 
amžiaus, pagal paprotį pri
valėjo imties tėvo darbo ir* 
neeikvoti brangų laiką be- anksčiau už jį ant kojų. Pu-

tarė ji jam nu-

ir gerai apsitaisęs; abi mo-itiek daug padėto 
teriškės visuomet tuomi ru- oe naudos pragaišti.’ Ju* 
pindavosi ir dabar jos pasi- žinote, kad man jau tik vie- 
tiko jį maloniu pasveikini- nų metų tereikia, kad mo- 
mu, raiškesniu, galbūt, šiam kyklą baigus, 
dien, negu kada-nors. Tė-1 
vas nežvilgterėjo; panėręs 
akis žemėn sėdėjo jis nepra
tardamas žodžio. Jis visuo
met pavydėdavo savo sunui, 
o dabar, savo nepasisekimo 
metu, palankus buvo neap
kęsti jį.

—Gana jums žiopsotis i 
vaikėzan! — suriko jis pik-; 
tai. — Duokite jam pusry-i 
čių. Kas jis — mergaitė ar 
kūdikis? Šiandien tur eiti 
su manim, < 
'greičiau!

Motina nublanko, 
kuri jau buvo beišeinanti iš

Rusijos Revoliucijos 
paveikslas

vie- 
tė-

reikalingu vakariniu kursųpėj septintos valandos, kuo- 
lankymui. " •da buvo tamsu ir žibu-

Dovidui pakeliui teko pa-; riai stubose degė, žmonės 
sitikti būrelius tokiu jau, gaminosi sau kokie-nors 
kaip ir jis, jaunuoliu, susi- maisto, dėdamiesi į skardi- 
i enkančiu gatvių kertėse. nes duonos ir pildamiesi ka- 
Jis girdėjo "'pašaipas, juo- vos, kad nusinešus pietams, 
kus ir net kumštelėjimu vie- Dovidas da miegojo. Rvt- 
nur-kitur gaudavo. Jis sten- metinis triūsas paprastai 
gėsi neatkreipti i visa tai jo- atliekamas tyloje; darbinin- 
kios domos, žinodamas, kad: kams, jų žmonoms ir dukte- 
tatai vra da geriausiu to- rims per dienas dirbant dir- 
kiuose atsitikimiuose. Leti^tuvėse nėra kas namie kal- 
nevisada taip būdavo; kar-ibėti, ypač šeštą valandą ry
tais ir jam pačiam galvon te. Tamsgana lempų švie- 
skverbėsi mintis mesti sa.primena, kad diena da 
mokinimasi, eiti darban, neišaušo, o tas miglotas, vė- 
dirbti karštoj, troškioj lie- sus gyvenimo rytas išrodė 
jukloje iki didžiausio nuoal- da labiau sunkiu ir vargi- 
sio ir leisti vakarus gatvių nančiu uždaviniu.
kertėse, kaip ir jo viename-Į MacFaino žmona užkure 
čiai Miltaune. ugnį ir gamino pusrytį dre-

Tečiaus tokiuose momen- bančiomis rankomis ir pla- 
tuose koks tai vidujinis bal- kančia širdžia; jau nuo dau
sas jam šnibždėjo apie kito- gelio metų jai pačiai nerei- 
ki, išmintingą gyvenimą, kėdavo ugnį kurti. Tatai 
apie vilti pasiekti laimę Da- darydavo pats vyras, visuo- 
galba išmintingo ir švaraus met keldamas penktą valan- 
darbo. Tokio svarstymosi j dą. Bet dabar jau buvo ne 
metu jo pasiryžimą parem- taip: jis vakar parėjo namo 
davpjpolįųa.ir sesuo. Jos;visiškai bespėkis kūniškai 
svajojo apie kitonišką jam ir nerviškai suardytas tuo 
gyvenimą, kuris galėtų ir netikėtinu smugiu.
joms labo teikti. Delei to Jis buvo da nesenas, fė
jos pačios dirbo ir stengėsi čiaus geležies liejiko amatas 
apsaugoti Dovidą nuo bai- atsiliepė ant jo sveikatos, 
šiųjų ugninių Miltauno lie- Jis nuo geležinio darbo at- 
jvklos nasrų. _ buko, bet visgi svajodavo,

Vfeos darbininkų stubos kad bus kada pakeltas Į vy- 
jau buvo pasinėrusias tam- ' ‘ ’
soje, kuomet jaunuolis pa
siekė jų eilę. Miltaunas mie
gojo po ilgos varginančios 
dienos.

Btt ve, Dovidas priėjo 
prie stubelės, kurios lange 
pro uždangą matėsi žiburė
lis. Jis iš nuostabos susilai
kė, paskui pastūmė neužda- 
rytas duris ir įnėjo vidun. 
Prie stalo sėdėjo jo amžiaus 
mergelė ir siuvo.

—Dėl ko taip ilgai lauki ir 
neini gult,Keide? —paklau
sė Dovidas, sėsdamas šalę 
jos prie stalo, tarsi namiš- 
L.is

Keidė sykiu su jo sesere 
dirbo vienoj dirbtuvėj ir 
jam labai jinai oatiko.

—Tikėjau^ kad tu užei
si, pamatęs žiburį. Man rei
kėjo tave matyti pirma, ne
gu tu busi namie... Ar tu 
da negirdėjai? — paklausė 
jinai.

—Apie ką?
—Apie tavo tėvą. Žinai, 

jis šiandien likosi atleistas, 
neteko darbo.

—Atleido? Juk jis išdirbo 
apskritus keturiasdešimts 
metų! — sušuko jaunuolis.

—Taip, kaip tik dėl to jį 
ir atleido. Tavo sesuo neži
no apie tai. Aš bijau, kad 
jums visiem i bus labai sun
ku dabar.

Dovidas. žiurėjo mergelėn 
apraibusiomis akimis, bi
jodamas įtikėti.

—Kode! r.epalaukč bent 
iki sekanč-r. metų — tylomis 
prabilo jisai. — Aš bent ga
lėčiau gaut darbą...

Jis susiu1’pinęs nutilo, žiū
rėdamas į mergelę, kuri vi
są dieną diri.r dirbtuvėje, o 
dabar iki taip vėlaus laiko 
sėdėjo ir laukė ja. kad per
spėtus jį. Jis tik dabar pas-

—O kuogi misi tuos 
nūs metus? — pašiepė 
vas. — Sakau tau. kad as 
netekau savo darbo, ar gir
di? Ką, ar tu manai gyvent 
sesers uždarbiu?

Tėvo žodžiai buvo skau
dus, bet Dovidas tęsė:

—Juk taip mažai laiko 
lieka laukti. Toks trumpu
tis laikas, o paskui kiek nau- 

vu.. v.» , Jos visiems mums! Žinau, 
dėlto apsisukite i jus ir visi kiti juokiatės 

Į iš manęs, manote, jog as 01- 
sesuo,;iau darbo. Tai melas! Da- 

___ _ ______ ________ Ji bar aš negaliu eiti liejyklon, 
kambario, susilaikė ir pak- Jau pervėlu! 
lausė:

—Dėl ko?
—Dėl to, kad jam reik ašaros." 

dirbti, kaip ir visiems ki- _ Džimai_  1
tiems, kaip dirbau ir aš K-yrui — tu iš galvos 
pats, štai kodėl! Jam davė į Vaikas sako tiesa, jam ne
darbą ir jis šiandien dūdai ■ išpuola eiti fabrikon.

(Toliaus bus)

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Ėevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 e, o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 26c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass.

I !!
! Lietuviškai - Lenkiška Aptieka

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visad* eikite 
. ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaisių šaknų nuo vi- 
! šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenūjusio reu

matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valonui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. -Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gtrus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEKĄ po numeriu (1)

100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS.
ŠALIN SKAUSMAS!

v

NAUJA PRAKTIŠKA YLA

Jus su ta yla galiu1 pasitaisyti čc- 
ycryKus, arkiiam pakinkus, skurinius 
krepšius ir tt. Ii siuva taip greit ir 
gerai kaip ir mašina. Ji sutaupina 
jum pinigus ir brangų laiką. Kaina 

Pasiuntimas apmokamas. 
Taipgi duodame dykai 20 vardų šiau- 
ėisku siūlo, dvi adatas su instrukcijo
mis. Exlra adata 5c., siūlas 15c. ka
muolys. Iškirpk apgarsinimą, pridėk 
dolerį ir siusk tuojaus į: 
NATIONAL SALES CO. Dept. sta.D 

90. New York. N. Y.

-Z -
Dovidas da miegojo. Rvt-

sušvilpus turės stoti dar-; 
ban!

Jaunuolis žiurėjo Į tėvą: 
su kokiu tai pasipiktinimu. 
Nežiūrint, kad jau buvo 
perspėtas, jis jautėsi atsiti
kimo sugniuždintas. Jo vei
das nublanko ir lupos dre
bėjo.

—Tėve — prabilo jis — 
nejaugi jus ištikrujų mano
te, jog aš tuojaus ir eisiu 
darban? šiandien! Kaipgi 
su mano mokykla? Nejaugi

Motina priėjus apglėbė 
sūnų; jos akyse sublizgėjo

prabilo jinai 
' ; išėjai.

9 AMERIKOS DELEGA
TAI PASITRAUKĖ Iš 

TAIKOS KONFERENCI
JOS.

Associated Press praneša 
iš Paryžiaus, kad 9 Ameri
kos delegatai pasitraukė iš 
taikos konferencijos, nes 
nesutinka su tomis išlygo
mis, kokias konferencija už
deda ant Vokietijos. 

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS

Būdamas sreiku, darbe rasi smagumą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butu.

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo lisu. Turint Salti ir nebr r.jant 
ji prašalint, ęali išsivvstvt i pavojinga Ur». Uenkian.is n:kstereji:nas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

<•

JT A TdA
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Išgydymui šalčiu kratinėje. sKuumug šouom* ir nuga
roje, ramatizmą ir neuralgiją, trumpai sakaut visokiu* skaus
mus raumenyse ar s^uariuose Pain-Expeller ira geriauaes. 
Neapsigauk pirkdamas pigias vaistus dideles* boukose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Paiu-Ex:*iler, i*erri- 
tikrink ar yra IK AKA. vaisbažeiiklis aut bakaiuko. VISU 
KITOKIU’NEIMK. 35 rentai ir G5 centai už bonkutę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO
14—80 Washiūjton St,

New York.

Jlckius S)ievus Zmcnės 
garbine tfencvėįe?Pasekminjjns, moks

liškas gydymas dykai 
<le! vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokius ir>rs ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskctes, 
niežus o:..s galvos?

Ar pliuki. Lei pra
dedi plikti.'

Ar kenkia ka- iš 
Prieš gydymą, auk-ėiau pasakytu li

gų. tapstenkitės ausau 
gu-.ti jos. Užsakyk*: e iloostrolu kny
gute jusu pngeuitą kalba:

“TEIST EE APIE PLAT7KUS,” 
Parašita europos gar

Slogo specialisto, ku 
oje rainius įvairios 
mos:

Graiylie plauku.— 
dėjimus patuko ir o< 
galvos. Pri. žrstis s! 
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus saiifis turėti gra
žius plaukus.-žili pi.in
kai.—Ranoia..—ir dėka- 
voties nuo užgar.edintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gnlcme perti- 

kreuti kiekviena, kad 
gyduoles UALVACURA 
su uiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
k:-.s markėms prisi
usimus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
nie kiekvienam doler
ine dežv.te Calv.acura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Ap:e Plau
kus.” Išplaukėte že- 

ii š>o:e savaite ™iau -itsi-austą kuponą Hcs.OjC sataite. jr siusj;,.te škinden.
DNION LADORATOKY, Box t3č, Utlion. 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box 13S. Union. N. Y.
Siūčio i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimu kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus Jusu do'erine dėžutė Cai- 
vacu-a N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” < TV.siuskete sykiu Kuponu su 
fnsu antrašu )

Senolis Lietuviu Žinyčia

I
I

I
I

NATIONAL BISCulT
COMPANY

Taip lengvos
ir lukštuotos — taip trupios ir lengviai gro
muliuojamos—taip šviežios ir sveikos—koki

maistą galima tik pageidaut Jūsų vyrui 
ir vaikams, tai N. B. C.

resniuosius. Dabar jam ne
sinorėjo nei tikėti, kad jį 
nuo darbo atleidžia. Tai tik 
laikinai, mąstė jis sau. Jis 
pasilsėsiąs, sustiprėsiąs ir 
vėl eisiąs dirbti pilnas nau
jos energijos; pas jį juk be 
uždarbio nėra nieko dau
giau. Juk nepaliks jį badui 
už taip ilgą ir ištikimą tar
nystę: jam duosią ką-nors 
geresnio, jei ne dabar tuo
jaus, tai Vėliaus.

Taip mąstė McFainas tą 
miglotą rytmetį, dėdamas 
ant savęs dienos drabužius 
ir išeidamas virtuvėn pus
ryčių. Jis mąstė da ir apie 
ką kitą, tik nedrįso pakelti 
akių, kad žvilgtelėjus Į žmo
ną. Jinai taipgi tylėjo, be 
murmėjimo pasiduodama 
likimui. Jos tylėjimas er
zino McFainą: jos tylėjime 
jis įsivaizdino sau panieką.

Jo duktė, nesuspėjusi da 
išblykšt nuo fabrikos darbo, 
užėmė savo vietą už stalo 
priešais tėvą ir užklausė:

—Kas jum, tėtė? Jus 
sergate?

—Iš kur tu tai imi? — 
piktai atžėrė tėvas. — Taip, 
jei ir bučiau sergančiu, tai 
kas kam golvoi?

—Tėvas neteko darbo — 
ramiai prabilo motina.

Nustebusi duktė įsmeigė 
klausianti žvilgsnį į tėvą, o . ..
po valandėlei maloniai paė- 
mus jo ranką atsiliepė: Igyvenimui.

—Neąirupink. tėte. . _____ ________
užtektinai uždirbu, o prie to k«s_ plaukams kirpti, 
ir mama galės gauti darbą,
• • • • •a a •

GRAHAM KREKES? W

MORRIS KATZEFF

Atlieka vusus
OFFICE^
735-736 Old South Rldg.
294 Washington sL,

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

ADVOKATAS
teismiškus reikalus visur.

Pats knygos vardas nušviečia jos turinį. Ypatingai dabartinės 
krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų perskaityt, nes tik tada 
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina — $1.00; audi
mo viršeliais — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį arba 
"Money Orderį.” Adresą užrašyt sekančiai:
"KELEIVIS” 255 Bread»ay, ' SO. BOSTON. MASS.

OFFICE:
332 Broadway,

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

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

EXTRA! EXTRA! DIDELIS PASIŪLYMAS 
Laikrodėlis Roskope Patent” tik $5.45.

Tūkstančius dolerių žmo
nes praledžia laikrodėliams, 
o neturi iš jų jokios naudos 
dėlto, kad nežino, kokie laik
rodėliai yra geriauii. 
geriausiu laikrodėliu 
"Roskope Patent," 
laikrodėlis jau žinomas visa
me pasaulyje, c kas jį jsigy- 
jo, tai jau visam gyvenimui. 
Jį galima naudoti darbe ir 
šventadieniams. Gražiai ir 
tvirtai padarytais tyrais ni
keliniais lukštais, stipriais 

nikeliniais viduriais, teisin
gai sustatytas taip, kad ne

suvėlina nei paskubina nė 
vienos minutės. Toks laik- 
rodėiis vertas mažiausiai 

, $10.00, bet męs dėl supažin
dinimo visuomenės su tuo 
laikrodėliu per trumpą laiką 
nutarėm pardavinėti išdir- 
bystės lėšų kaina, t. y. tik 
po $5.45. Priedo gi duoda
me DYKAI 4 labai naudin
gus daiktus: 1. Storai auk- ________

retežėlį; 2. Naujai išrastą spynelę, kuri užrakinama 
_ .. rakto. Ji padaryta iš žalvario ir gali užtekti visam 
Ja galima užrakinti bile duris skrynutę ar kitą ką o neži- 

Sykiu su spynele
- , -■ ...... 3. Naujai išrastas įran-

__  r_______ . loji mašinėle kiekvienams vyrui labai reikalinga, 
res sutaupina pinigus ir laiką, kur; reikia sueikvoti einant pas barberį: 
4. Slaptingu užraktu mašnelė pinigams. Mašnelė padaryta iš drūtos,

Visų 
yru 
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v

t
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L.S

givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumu 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 žibumą akims.

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

*
* a-a-**4-*******k* s-

NATIONAL LABORATORY. Chicaao. Dh. Sbenandoih. Pa.
Godotini Tamistai

Ai e~ UUi Vedintas nuo f TT^OSt.

Nuga-Tone yra sudėti : SteUukite vaisins amt tao kuponą.
parankioje bonkuteje. Jie j NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, I1L 
n. .pvakt..» eulmų o„w.mie)l. Prttfuna. $.......... 1, meldžiu pridusti man
pmmno skom; rome dėl : Nug»-Tone.
vartojimo; neatitrauka j
nuo darbo ar linksmumo. : Vardas ir pavardė...........
Bandykite. Jus reko- : _ F n
menduosite tuos vaistus •
visiems sava pretelems. ; Miestas....

: •

Nuaa-Tone

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Galvą. Raudona Kraufa, Stiprus Nuolatiniu Nervus Ir Tvirtą 
VyriSkuma Ir MoterUHnuną.

triakei

efl. It I • •

hMltkMMe. A

A
g nantis paslapties kaip jų atrakinti niekad neatrakins. 
“ duodame ir išaiškinimą kaip ją reikia atidaryti: 3. h

jei mums prisieitų trumpai, minkštos skaros ir užsirakina taip, kad sekreto nežinantis pkiu budu jo» 
tatai dinoms npat<si- neatrakin--:: Sykiu su mašnele duodame ir paiškinimus kaip ją atidalyti 
LULcU, ^niuiiizi, j., u£(]aryt.j. Taipgi, jei r.on pasinar.duoti iš šito musų pasiūlymo, tai nie-

tiks. Pagalios mums reikia kO nelaukdamas pnsiųsk mums 25e. stampomis, o męs tuojaus išsiusime 
naluLati imi tilr t'ionns tyia_ laikrodėlį ir visas aprašytas dovanas. Pinigus užmokėsi atsiėmęs ’daik- 
paiUKetl jau LIK vienus^ Ule- lus Užtikriname, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus grąžiname atgal. 

PASTABA: Kas prisius visus pinigus iš augšto, tam mes priedo 
i prie visų daiktų da duosime auksuotus marškinių rankovėms knypkius. 
i Rašyk tuojaus: . (25)

PRVCTICAL SALES COMPANY
• 1219 North Irving Avenue, Dept, 24. CHICAGO, ILL.

I tus, o paskui Deivis padarys ■ 
mus visus turtingais.

Taip jai bekalbant virtu
vai įnėjo brolis. Jis švariai1

Musu Absoliutiška Gvarancija.
Mes tikrai gvarantojame, jog busitė pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkute talpina devynios- 
dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($l.0«) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už pcnkius ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasėkmiu. sugrąžikite lyktus pilės ir bonkute. o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imamė visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
{stengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotupie kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone.
NATTOS’AL LABORATORY. Chicago. m. E1wood City. P».
(*rr Vii - -

Gavau jūsų laHlcą Ir Nuga-Tone piliutes Ir turiu pasakyti, jog esu visai užganedintaa juaą 
vaUtais. MeMiiu priausti dvi bonkutes Nuga-Tone piliulių. Aš davąau kialeta pįliutiusajm 
nretelių dėl pabandyma ir jam labai patika. Aš stelių )U vien* bonkute dėl )to. PrisiunUu S2. 
Siualdte rautus ka greičiauseu & OASPAR BERSEK. Boa 547.



KBIIIVIS ?
True traųsfation filed with the post f 
master at Boston, Mass., on June' 
11, 1919, as reųuired by the Act of ■ 
October 6, 1917.

Tikros žinios apie
Barcelionos streiką.

Kovo pabaigoje Ispanijos 
sostinėj Barcelionoj buvo 
generalis streikas, apie ku
ri tik dabar atėjo tikrų ži
nių.

Karė atnešė Ispanijos ka-

Rusijos valdiniui paliuo-j 
suoti nuo taksų.

(Released by the Foreign 
Language Governmental 
Informtion Service.)

I MOTERIS LĖKS PER 
JŪRES. m $ 3E 3E

Pagal " vėliausį finansų 
ministerijos (departamen
to) pranešimą, visi Rusijos 
buvusieji valdiniai, ar jie 

Kare atnese Ispanijos Ka-ičia visados apsigyvenę ar 
pitalistams milžiniškų pel- ne, ieigu tik pavieniai neuž- 
nų, bet darbininkams gyve- dirbo daugiau kaip $1,000, o 
mmas nuo to nepagerėjo, vedusieji daugiau kaip $2, 
Jiems da sunkiau pasidarė, ooo, jokiu taksų nereikalau- 
nes gyvenimas labai pab- ja mokėti. Jeigu vedusio 
rango, o algos nepakilo, ar- moteris Amerikoje ir negy- 
ba neužtektinai pakilo. Įventų, bet jei tik jis gali pri- 

Darbminkai todėl prade- rodyti, kad vedęs, tai to ir 
jo streikuoti. Pirmutiniai ” ’
mėtė darbą šviesos ir pajie- 
gos gaminimo stoties darbi
ninkai, kitaip sakant, elekt
ros darbninkai. Dėl stokos 
elektros mieste turėjo sus
toti gatvekariai ir užgesti 
žiburiai. Valdžia mobiliza
vo streikierius ir norėjo 
pristatyti juos prie darbo 
kaipo kareivius. Bet ir ka
reivių uniforma apvilkti 
streikieriai atsisakė dirbti. 
Militarė valdžia juos už tai 
areštavo ir uždarė Montjui- 
cho tvirtovėm

Galų gale valdžia buvo 
priversta liepti elektros 
kompanijai išpildyti darbi
ninkų reikalavimus. Kom
panija išpildė, bet streikie
riai pareikalavo, kad val- 
dža paleistų areštuotus kon
duktorius. Kariumenės vv- 
riausybė šitą unijos reika
lavimą atmetė.

Tuomet kilo generalis 
streikas ir miestas pasken
do tamsoje; sustojo visas 
judėjimas.

Likos paskebtas karės 
stovis ir karinė valdžia pas
tatė ant didžiųjų gatvių 
kulkasvaidžius, o mažesnes 
gatveles saugojo specialiai 
organizuota policija. Ka
riumenė gamino elektrą ir 
pristatė miestui vandenį, 
bet gatvekariai vistiek ne
vaikščiojo. Per kelias die
nas Barcelionoje neišėjo nei 
vienas laikraštis, o iš Mad
rido atvežamus laikraščius 
žmonės atiminėjo ir draskė. 
Bet vis dėlto galų gale val
džia paėmė viršų ir gyveni-! 
mas grižo Į senas vėžes.

Iki šiol žinių apie tai ne-! 
galima buvo gauti, nes cen-i 
zura neleido telegramų iš
siųsti.

I

SUSTREIKAVO LAIVŲ 
STATYTOJAI.

Pusey and Jonės laivų 
statymo dirbtuvėj šalia Phi
ladelphijos sustreikavo pe
reitoj sąvaitėj 1,000 darbi
ninkių

užtenka. Šitą privilegiją 
turi visi lietuviai, finai, len
kai, rusai, ir. abelnai visi .tie, 
kurie yra atkeliavę iš seno
sios Rusijos ribų. Lietuviai 
iš Prūsų Lietuvos šitos pri
vilegijos neturi. Apie šitą 
Statymą pranešta jau vi
siems darbdaviams.

Pirma išleistas Įstatymas 
reikalavo taksų iš visų atei
vių, nežiūrint kiek jie už
dirbo, jeigu tik jie pasisakę 
grįšią savo tėvynėn. Mo
kesčiai buvo renkami iš to
kių net už kelis pereitus me
rus. Daugelis lietuvių to
kius mokesčius jau užsimo
kėjo. Taigi dabar reikia pa
reikalauti, kad tuos pinigus 
sugrąžintų atgal, ir jie bus 
sugrąžinti. Šių metų mo
kesčius sugrąžins darbda
viai, nes jie jų da neišsiuntė 
finansų ministerijon, o dėl 
uirmiau užmokėtų mokes
čių reikia kreiptis Į finansų 
ministeriją (Treasury De- 
nartment, U. S. Internal 
Ręvenue.)

Kad pasiliuosuoti nuo tų 
taksų, reikia nueiti pas 
darbdavį ir pripildyti blan
ką, žinomą kaipo ”Form 
1115,” o norint išreikalaut 
permokėtas taksai reikia 
gauti ir išpildyt blanką 
Form 46, Revised March, 

1918.”
Tas labai svarbu žinoti 

tiems, kurie ketina neužilgo 
važiuoti Europon, nes dau
gelis jų užmokėjo po 8% 
taksų už šiuos metus ir po 
12% už pereitus, o pagal 
naują pranešimą jie turi 
mokėt kaip ir piliečiai: po 
4% už šiuos metus ir po 6% 
už pereitus nuo tos sumos, 
ką uždirbo virš SI ,000, o ve
dusieji virš $2,000. Katrie 
neuždirbo daugiau, 
visai nereikia mokėt.

tiems

Meilė kaip seilė — 
į Kartais pragaišta... 
Paliekant ženklą:— 
Krūtinėj maištą...

NEW PERFECTION
O1L COOK STOVĖS

Tūla Ruth Law iš Cleve- 
! lando paskelbė, kad ji lėks 
orlaiviu per jūres tuo pačiu 
keliu, kuriuo lėkė iš New- 
foundlando Airijon kapito
nas Hawker. Ji jau tarėsi 
su orlaivių fabrikantu apie 
padarymą specialio orlaivio. 
Ji sakosi imsianti orlaivį su 
dviem motorais. Pawker 
ėmė tiktai vieną motorą, 
kad orlaivis butų lengves
nis, jis oran pasikėlęs net ir 
'ratus numetė, bet užtai kuo
met motoras pagedo, netu
rėdamas kito jis nukrito ant 
jūrių.

DAILĖS MYLĖTOJAMS.

Lietuvos Operos ir Sym- 
phonijos Org. rengia kon
certą So. Bostone, Lietuvių 
Svetainėje, Liepos 3d., 1919. 
Programą išpildys žinomos 
musų scenos žvaigždės, p-lė 
Mariona Rakauskaitė ir p- 
!ė Salome Staniuliutė iš 
Chicagos, III. Taipgi daly
vaus dainininkas J. žiūro
nas, baigiantis L. Muz. Kon
servatoriją pianistas A. 
Liutkevičius ir kiti Naujo
sios Anglijos solistai.

Kas nori pasinaudoti pro
ga ir turėti puikų koncertą 
savo kolonijoje, tat dailės 
arba šiaip draugijos greit 
susineškite su L. 0. ir S. 
org. komisijos sekretorium 
šiuo adresu:

Rokas Mizara,
769 E. Broadway,

So. Boston, Mass.
P. S. Čikaginės artistės 

Naujoje Anglijoje bus tik 
pirmą pusę liepos (July) 
mėnesio, tat pasiskubinkite 
su salių paėmimu.

Laiškai iš Lietuvos
928. Laurinavičia Jievai, nuo 

Izidoriaus Turauskio.
929 Lauzin Onai, nuo Jurgio 

l’ečic.
930. Ledzinskis Stasiui, nuo 

Pranės Ledzinskas ir Kazimie
ro Mačio.

931. Lemežis P., nuo Emilijos 
Lemežis.

932. Leminskiui Kazimierui, 
nuo Klemenso Stepsos ir E. Le- 
minskis.

933. Lenčkui Bronislovui, nuo 
Alenos Laučkos.

934. Leudaskai Elzbietai, 
nuo Ukšulės Liaudanskienės ir 
Analės Graičiunas.

935. Lipskai Elzbietai. 
Petronėlės Lipskio.

936. Lubičiui Adomui,
Prano ir Marcelės Strelčioku.

937. Lukauskui Vincui, nuo 
Kazimiero šlimo ir Alenos Ku- 
kauskos.

938. Lukšiui Antanui nuo Jo
kūbo, Jono ir Vinco Lukšiu.

939. Lukšiui Povilui, nuo Mi- 
kolinos Lukšos ir familijos.

94. Lukšiui Jonui, nuo Kazi
miero Alijausko.

941. Lukošiur.ui Juozui, 
Stefanijos Jurevičienės ir 
Jurevičiaus.

942. Mateciunui Jonui, 
Matečiunų familijos.

943. Maciui Ignotui, nuo 
vos Macienės ir familijos.

944. Matulevičiui Juozui.
Onos Matulevičienės ir familijos

945. Mikšui Juozui, nuo Kat- 
rinos Mikšis.

946. Macarskiui Aleksandrai, 
nuo Juozo Macarskio.

947. Makšiui Barborai, 
Vinco Lukoševičio.

948. Mockui B., nuo Petro 
Balsio.

949. Novarskui S., nuo Karo
linos Novarskas.

950. Naujokui, nuo Antaninos 
Naujokienės.

951. Naurackui, nuo Henriko 
Naurackio.

952. Noreikai Domicėlei, 
Juozo Noreikos.

953. Noksienei Barborai, 
Vinco Lukoševičio.

954. Obedženik Jusep,
: Franz Obedzenski.
1 955. Obišalai Adomui,

I

nuo

nuo

G

Geras Apetitas
reiškia abelną sveikatos stovį. Jeigu Jūsų apetitas sumenkėjo, jei
gu Jūsų viduriai netvarkoje, jeigu turit užkietėjimą—reiškia, kad 
vūškinimo sistema reikalauja priežiūros. Imkite

SEVERA’S
STOMACH BITTERS

NI Ei LOTI IŠBĖRIMAI I 
reikalauja greičiausios paleng-’ 
vinimui priežiūros. To paleng
vinimo atsiekiami, ligonis pri
valo j.usipirkti ir išmėginti 
Severa’s Skin Ointnent (Seve
rus Odinė Mostis). Yra geriau
sią- nuo įvairiausių išbėrimų gy 
dymo būdas. Kaina 50 centų 
ir 2e. taksų.

(Severos Skilviui Bitterį) prieš kiekvieną valgį ir patėmykite nau
dingumo įtekmės. Jis prigelbsti skilvio malimui, reguliuoja žarnų 
veikimą ir suteikia gerą apetitą.

Silpni ir seni žmonos, kad sustiprint sveikatą ir gaut spėkų pri
valo kartas nuo karto imti ši sustiprinantį nuo viduriu vaistą.

centa* u 3 cen- taksu-KAINOS: ,
$1.50 ir 6 centai taksų.

GYDANTIS MUILAS
turi būt vartojamas visokiuose 
odos ir veido prietikiuose. Iš 
daugelio visokių siulėmų mui
lų, musų persitikrinimu Seve
ra’s Medicated Skin Soap (Se
veros Gydantis Odinis Muilas) 
yra geriausiu ir atsakančia il
siu muilu. Kaina 25 centai ir 
1 centas taksų.

KARŠTLIGĖ
baisiai nusilpnina ligonį ir odą 
padaro labai jautria dasilitėji- 
mui. Reikia vartot Severa’s A n 
tiseptol (Severos Antipsolį) at- 
skiedus pagal nurodymą. Kaina 
35 centai ir 2 centai taksų.

Severos šeimyniška Vaistai parsiduoda kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite vien tik Severos vaistų, 
padirbtų (substitute) neimkite. Jeigu kartais jūsų aptiekoje negautumėt, tai reikalaukite tiesiai 
nuo musų, prisiųsdami visus pinigus ir taksus.

W. F. SEVERĄ C0., CEDAR RAPIDS, I0WA.
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Lietuvos Atstatymo Bendrovė
PIRMIAUSIA IR GERIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioj šalyje ant $1,000.000.
pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsiu. Ji pasiryžusi tuoj atstatyt 

1> PRAMONĘ. 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įvesdina Į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus dėl Lie

tuvos valstijos.
Visi Lietuvos Atstatyifio Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui. 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ JAU ĮSTEIGĖ:
1) Avalų (shoe) fabriką, 2) Chemišką dirbtuvę, 3) Įvairias krautuves;

steigia: 1) Keleivių Namą, 2) Banką New Yorke; Organizuoja dėl Lietuvos Siuvė
jų Bendrovę ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notari- 
alius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus 
popierius, kurie turės galę čia ir Europoje.
STOKITE ^ISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapita
lo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės Šerai po 
$10, bet neparsiduoda mažiau, kaip 5 Šerai. Už pinigus išmokama nemažiau 4%. 

fvestinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.
Su užklausimu kreipkitės šiuo adresu:

< LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.

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 
Broadwav, S. Boston, Mass., 
J. Neviackas, 149 Millbury 
st. Worcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn st 
Chicago, I1L, Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 
pi. New York, N. Y.

Agentams, kurie ima 
daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų LŠF. Pild. 
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 
draugų, nes kaip jau minė
jom visas pelnas nuo tų raš
tų skiriamas nekentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje.

ČIA yra pinigų diržas,

kurio jus norėjot Padarytas iš tvir
tos ty.stančios medegos. Kaina tik 
$1.00, 7 diržai už $5.00. Pinigus grą. 
žinam jeigu neužsiganėdina. Iškirpk 
šį apgarsinimą ir prisiųsk kartu su 
pinigais (27)NATIONAL SALES CO.. Dept 235 

Sta. D. Box 90,NEW YOFK, N. Y.

Apolioni.ios Abišalos ir J. Dič- 
kaus.

956. Orlauskui
nuo Sofijos Orlauskienės. $-

957. Oškiniutei Karolinai, nuo' | 
Sofijos Tamulevičienės.

958. Oškiniutei Karolinai, nuo |
D. Oškiniuko. ] |

959. Overlingui Kazimierui, į 
nuo Petro Koktos ir familijos.

960. Kvarnauskui Beniui, nuo 
giminių iš Lietuvos.

961. Dominaviče Barborai, 
nuo Julijos Dominavičios.

962. Guriui Petrui,
lės Guraitės ir P. Kudzerkos.

Kazimierui, ’i

i

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Ant 21 
akmens

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Y’patingas pasiuiyjimaa. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiuriti 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nš 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (T)

EXCELSIOR WATCH CO.
006 Atbenaenm Bdg. CHICAGO. ILL

Mes užtikriaaaa, kad Jus sučėdysit pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IŠVALOM

tvirtesnL 
SIUTUS IR OVER- 
P1G1AI IR GERAI.

____ _______ IR IŠPROSINAM
VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 

Darbas geras ir užGarintaa. Kaina 
prieinama.

Tikras Jūsų brolis Retsvii

Ant. Januška
TU W. BROADWAY, 
BO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—INU

f 
ą

nuo Ade-

i

STjrtnasuiLCaailY

MALONUS VIRIMAS
Naujas Perfection Aliejinis Virimo Pečius 
suteikia didžiausį parankumą—jis užlaiko 
virtuvę šalta, nors ir karščiausiam laike ir 
švaru apskritai visą metą.
Nė prakurų, nė pelenų.
Spirginimui, kepimui, tušinimui, padžiovi- 
nimui—tikrai tobulas.
Ilgas mėlynas kaminas duoda švarią šilumą 
—prašalina durnus, smarvę ir suodžius. Jus 
reguliuojat liepsną kaip gazo—uždegate 
kada norite, užgesinai kada pabaigiat.
Naujas Perfection Šilto Vąndens šildinto- 
jas duoda užtektinai šilto vandens virtuvei, 
skalbimui ir maudynei.
Paklausk Jūsų pardavėjo, šiandin.

\ STANDARI) OIL CO. OF NEW YORK
I 

z

<

ŠV. TĖVO MIKOLO

nuo 
K.

nuo

Jic-

nUo

nuo

nuo

nuo

nuo
<

nuo

KUOMET VISKAS EINA 
AUGŠTYN.

Kuomet viską? eina aug- 
šty, kuomet visų gyvenimo | 
reikmenų kainos gyvenimą 
daro sunkiu, ir kada gyven
tojų dauguma reikalauja 
kiekvieno cento, kurį susi- ■ 
taupo, tai ištikrujų jiems, 
yra palaima, kada atsitiki
muose skilvio negerovių ga
li nueiti pas savo aptiekorių 
ir gauti pasekmingų vaistų 
už maža kainą ir tuojaus su-; 
teikti sau pagalbą. Tais 
vaistais yra Trinerio Ame-, 
rikoniškas Kartaus Vyno 
Elixeris, kuris išvalo vidu
rius, nepadarydamas jokių 
kitų nemalonių pasekmių, 
kaip kad kiti pigus vaistai 
Dėlto meskite šalin visus ki
tus pigius vaistus ir reika
laukite vien tik Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vy
no Elixerio, kurio kiekvie
noj geroj aptiekoj galite 
gauti. Ar jus kada-nors 
mėginote Trinerio Antiput- 
riną? Tai geriausias vais
tas gerklei ir burnai plautis, 
ir nasekmingiausias anti-l 
septikas žaiduliams išplau-1 
ti. Visose aptiekose galima 
gauti. Joseph Triner Co., 
1333-1343 So. Ashland avė., 
Chicago, III.

I

Pataria vartoti se
kančius pasekmin
gus vaistus:
Kremą ir muilą pa
dailinimui 
skaistumo 
Vaistas 
atauginti . — $2.00 
Vaistas prašalinimui 
gyvaplaukių.. $1.00 
Vaistas gražiems u- 
sams užauginti $1.00 
Dažas žiliems plau
kams .................$3.00

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

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

vos skaudėjimo .......... $3.00
I.inimentas 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, lasai $3.00 ir E- 
likseris $5.00

Antiseptiški milteliai moterims, 
sergančioms lytiškais silp
numais .......................... $3.00

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

Reikalaukite katalogo. Rašydai 
mi adresuokite šitaip:

St. Micfcaek Medidu Gi
liepti Ks. (21)

CARLSTADT, NEW JERSEY.

odos 
.. $1.25 

plaukams

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

tai priparodo laidotuvių paliudymui. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami ta naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus jų 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 PABUSK AITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nelinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyti 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. Trisiųskite savo vardą ir pavarde šiandien j PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Ix»uis, M o., o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.PINIGUS siunčiam į Lietuvą ir Lenkiją sulyg žemiausių cienių ypatom __ ne

priešam, po ilgam kentėjimui, pagalba krajui būtinai yra reikalin
ga. Pertai privalote kreiptis ypališkai ar laišku j musų BANKINI

I. IIERZ. Rankierius ir Notaras
221 VEST 31-th STREET. NEW YORK. N. Y. (27)

Pardavimas Mivokarčių visų laivinių liniją pagal kompanijų kain.v



>

£
v Lenkai su jiems prita

riančiais atžagareiviais pa- Pereitą nedėJdienį Uamb-1 
darė parodą, susirinko Co- ridge’iuj 11 valandą nakčiai 
mmon sode ir čia laikę tas netikėtinai užpuolus ant se-' 

in m v « i 'savo protesto prakalbas, J
rirmos M. X. Mockaus pra- kurįos kaip tik ir kurstė st., policija sučiupo

Vietinės Žinios
Suėmė 40 gemblierių, 

Pereitą nedėldienį Camb-

nos daržinės, netoli Main
■..“Y “ . ► ”bon-

tamsių lenkų neapykantą' čių” gemblerių, lošusių iš 
—... ------ - ... Pamatę policiją

kalbos Bostone.
Pereitą nedėldienį Lietu- prieš žydus ir abelna'i prieš ’pinigų, L------ e r-----

vių salėj, So. Bostone, buvo scialistus. Jie čia priėmė! kaziminkai šoko bėgti, bet 
pirmos M. X. Mockaus pra- rezoliuciją, kurią nusiuntė policija atkištais revolve- 
kalbos, surengtos 1_ 
laisvamanių grupės.

Kadangi buvo pasklydęs 
paskalas, buk kleriklai ren-

I

riais visus sulaikė ir suėmė
40 gemblerių, paėmė daug

KELEIVIS^.

I
LIETUVIS DENTISTAS ?};

r
! 

t »
Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

vietos prez. Wilsonui į Paryžių.
Turi kalbėti angliškai, arba pinigų ir keletą ^revolveriui

neteksi darbo.
Kuomet fedaralė vyriau-

giasi kelti lermą, tai renge- gy^ atsišaukimuose į 
jai padare įžangą. N ežiu- ateivius prašyti prašo, kad 
rmt, kad įžangos vyrai ture- j,e nevažiuotų Europon, bet 
jo mokėti po -5c., o moteris pasiliktų čionai ir naudotų- 
po loc., žmonių pnsirmko sj laisve, kokią rado ir už 
P1 svetaine. Rengėjai kurią kovojo, tai visokie 
triukšmadariams suvaldyti (jaįsvės varžytojai griebiasi 

buvo pastatę antĮ sargybos visokių priemonių, kad tik 
ir policiją, tečiaus pasirodė, xiems ateiviams gyvenimą 
kad ji vi^! nebuvo mkahn-.pa^unkinus. Štai ve, Mas- 
£a* i Pubhka kun. Mockaus sachusetts legislaturon pa- 
prakalbos per 4 valandas duota bilius> kuris jei pe_ 
klausėsi taip nonai ir aky- reįs, joks samdytojas ne- 
vai. kad menkiausias įpur- gaiėS duot darbo tokiam 
mejimas nepasigirdo. Rei- darbininkui bei darbininkei, 
kia pripažinti kad kunigas kurie nekaiba anglų kalba. 
Mockus yra begalo nuosa- Visi ateiviai darbininkai 
kus svientrascio kritikas, nuo 2i iki 40 metų amžiaus, 
iškalbus ir humoristikas Jšskyrus vedusias moteris, 
kalbėtojas, ne smerkia zmo- gUiyg to naujai proponoja- 
mų įsitikinimą,, bet faktais mo įstatymo priverstinai 
prietarus gnauja, relięji-i.urfe-|ank-yti mokyklas ir 

. 3 ą^kiais^aavada^ išmokti anglų kalbos, kad 
kritikuoja ir vaizaziais pa-(galėtų gauti darbo. Ypata, 
\eukslais žmonių nežinią kurj nebuvo mokykloj’ ma- 
atskleidzia. Jo gali kiaušy- j žiausiai 3 valandas sąvaitėj 
ties fanatiškiausia davatka - - -
ir tik turi gėdvties už savo 
nežinią, o nepykti ant kal- 
bėtoiaus už tos nežinės at
skleidimą.

Mockus kalbės da utamin- 
ko, ketvergo ir pėtnyčios 
vakarais ir tas savo prakal
bas iliustruos stereoskopiš- 
kais paveikslais.

Pirmos Mockaus prakal
bos puikiai nusisekė. Lite
ratūros išparduota už 22 do
lerių su viršum.

Lietuvių Moterų Apšvietus Dr-ja rengia labai link
smus šokius panedėlyje.

16 BirželioJune, 1919 m.
lietuvių saleje

Kuyts E ir Silver Sts., • So. Bastoo, Mass.
Pradžia nuo 7:30 vakare.

Tai bus gražiausis Balius kokį tik South bostonie- 
•s. Bus 

Atsilankykite

kuriuos pas suimtuosius ra
do.

Bastono saliunininkų ir
.Muzikantai bus iš. Francu^ 

panedėlio vakare likos už- visokių smagumu ir giazaus jaunimo, 
daryti visi siliunai, kad tuo-' risi. Kviečia, 
mi išreikšti protestą prieš 
įvedimą blaivybės. ___

(KASPARAVIČIUS)
425 BROADWAY, SO. BOSTON 

Tel. So Boston 27
Ofiso valandos:

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

Nedėldieniais atidaro pagal įį
sutartį.

J t

- _________________-— — -4

* Tel. So. Boston 506-
I DAKTARAS !

I A.L. KAPOČIUS |
» LIETUVYS DENTISTAS.
{ VALANDOS Nuo 9 iki 12 dietų.

Visi atžagareiviai sykiu su 
lenkais užginčija gyvus 

faktus.
Pereitą nedėldienį Bosto

no ir apielinkių lenkai turė
jo savo demonstraciją Bos
tone, kad užprotestavus 
prieš žydų demonstraciją, 
buvusią Bostone gegužės 28 
dieną, dėl išreiškimo pagar
bos žuvusiems lenkų suren
gtuose pogromuose žydams 
ir sykiu pasmerkimą len
kams už jų barbariškus 
darbus. Ta tyli Bosto- 
no demonstra
cija tiek užgavo lenkų išdi
dumą, kad jie po visą Ame
riką pakėlė lermą, surengė 
Bostone kontr-demonstra- 
ciją prieš žydus. Už kalbė
toją atvyko net iš Wisconsi- 
no valstijos Suv. Valstijų 
kongresmanas (lenkas) J. 
C. Kleczka, daugelis katali
kiškų žymesnių ypatų, tarp 
tų ir pats Bostono kardino
las O’Connell prisiuntė len
kams pasveikinimo laiškus, 
kuriais jie tikrina netiki Į 
skelbiamas žinias apie žydų 
skerdynes Ijenkijoj. Kardi
nolas O’Connell savo vieton 
atsiuntė net kalbėtoją, kun. 
Richard’ą P. Haberlin’ą, 
kuris ypatingai stengėsi įti
kinti klausytojus, jog kata
likai yra prakilniausi žmo
nės ir jie niekad žmogšud- 
dysčių nedarą; žydus, girdi, 
skerdžia bolševikai, vokie
čiai ir kiti, o lenkai kovoja 
tik prieš tuos "žmogžudžius 
bolševikus."

Žydai gi tą pačią dieną iš
leido anglų kalba savo sa
vaitraštį "Boston Jewish 
Advocate," kame paskelbė, 
ką tik aplaikytas kablegra- 
mas iš Lenkijos atėjusias 
per Kopenhagą, kame pra
nešama apie žydų skerdy
nes Porycke, Volynijoj, 
Censtachave ir kitur.

Tiesiog šlykštu buvo ir 
klausyties begėdiškų melų, 
kada faktai stovi prieš akis 
ir jie sako, kad ne kas kitas, 
vien lenkų generolo Halle- 
rio legionieriai skerdžia ne
kaltus žmones.

turės būti atstatoma nuo 
darbo, vadinasi, dirbantįsi 
ateiviai darbininkai turės 
kas sąvaitę nešties dirbtu- 
vėn mokyklos liudijamą, kad 
mokyklon lankosi.
Daug f ai šyvų pinigu pask

leista po Bostoną.*
Bostone ir apielinkėse pa

leista kursan daug falšyvu 
pinigų — popierinių S10. 
Dešimke padaryta iš vien- 
dolerinės ir dvidolerinės 
taip, kad ant skaitlines ”1” 
arba ”2” yra uždėta skait
linė "10." Taigi imant de
šimtinę bei duodant būti
nai reikia apžiūrėti ar skait
linė nesufalsifikuota. Duo
dantį sufalsifikuotą de- 
šimtsdolesinę įsakyta yra 
areštuoti. Daug nekaltų 
žmonių gal nukentėti, dėlto 
imant iš ko dešimtsdolerinę 
Žiūrėkite ar ji nėra falšyva.
Suėmė šešis falšvvų pinigų 

darytojus.
Bostono slaptoji policij’a 

įvairiuose Naujosios Angli
jos miestuose suėmė šešias 
ypatas, įtariamas falšyvų 
pinigu daryme ir platinime. 
Tarpe suimtųjų yra Rokas 
ir Marija lacoussi (vyras ir 
jo pati), taipgi Alfredas 
Martelio iš Worctsterio; 
Mikolas di Batisti ir Domi- 
nikas Spanedi iš Providen- 
ce: Rokas Rizzacaro iš Gar- 
dner, Mass. Sakoma, kad 
tų falšyvų pinigu darytoj’ų 
ir platintoj’ų centras yra 
AVorcesteris, nes pas Iacou- 
sį namuose atrasta prietai- 
sos pinigams daryti, taipgi 
daug dešimtukų, kvoterių 
ir pusdolerių da neišbaigtų.

Perkūnas spyrė j švienčiau- 
sio Sakramento bažnyčią.
Pereitos subatos vakare 

per Bostbną einant 
audrai perkūnas 
trenkė Quincy’ej į Šven
čiausio Sakramento katali
kų bažnyčią. Perkūnas per
plėšė bažnyčios stogą, bet 
neuždegė. Per padarytą 
skylę bažnyčon prilijo daug 
vandenio.

Pasikorė zakristijonas.
Anądien South Congre- 

gation bažnyčioj, stovinčioj 
Exeter ir Newbury gatvių 
kertėj, taip vadinamoj Back 
Bay Bostono dalyj, pasiko
rė tos bažnyčios zakristijo
nas Henry L. Wildes. Pasi- 
korėlis gyvenęs Cambrid- 
ge’iuj, gi jo moteris, sako 
pametusi jį, gyvna Win- 
chesteryj. Priežastis pasi
korimo nėra žinoma.

>

Kalbės kun. M. Mockus.
Pagalios į So. Bostoną at

važiavo pagarsėjęs kalbėto
jas kun. Mockus. Neprik
lausoma Laisvamanių Kuo
pa rengia jam visą eilę pra
kalbų, kurios atsibus sekan
čiais vakarais:

Utarninke, 10 birželio.
Ketverge, 12 birželio. 
Pėtnyčioj, 13 birželio.
Visos prakalbos bus sa

komos Lietuvių Salėj, kam
pas E ir Silver gatvių, ir vi
sose kalbės kun. Mockus. 
Kiekvieną vakarą prakalbos 
prasidės 7:30 vai.

Visi So. Bostono ir apie- 
linkės lietuviai, visokio am
žiaus ir visokių pažiūrų, 
laisvamaniai, socialistai, 
tautininkai ir katalikai,—• 
visi kaip vienas rengiasi eiti 
šitų prakalbų klausytis, nes 
tokio kalbėtojo kaip gyvi 
negirdėjo. Įžanga bus pigi.

Visus kviečia Komitetas.
REIK ALINGAS BARBĘRIS.

Dirbti vakarais ir subaiomis po 
pietų. BARBĖK SHOP (26)
299 E. St., So. Boston, Mass.

Parsiduoda dirbtuvė, ilgus 
metus išdirbta. Parsiduoda pi
giai. Kreipkitės šiuo adresu:

JOKŪBAS AIDUKAS (26) 
198 C Street,

So. Boston, Mass.

BALTOJI VERGIJA
arba

tokia moterų pavergimas, 
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.

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

KNYGOS KAINA 50c.
reikalaukite pas: ( ?)

A. L. MARGERIS, 
2023 St. Paul Ave^

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

Severos Gyduolei u z i ,11 k o 
šeimynos sveikata

Šeimynos sveikata 
yra brangiausiu tarta ir todėl ji tu
rėtu būti saugojama labai nuo vi
sokių nesveikumų ir ligų. Po pir
mutinių apsireiškimų kokios nors li
gos. ar ji paeitų nuo skilvio, kepenų 
ar žarnų, imk 

Severa’s
Balsam of Life

(Severos Gyvasties Balsamą) kuris 
yra gerai inomas stiprintojas vir
škinimo organų ir siekia tiesog prie 
tabelio priežasties, neleisdamas kilti 
kitoms ligoms. Jis veikia į kepenis, 
taisydamas jų veikimų ir tokiu bu
du prašalindamas nerviškinimą, 
vidurių užkietėjimą ir dispepsiją. 
Jis yra pardavinėjamas aptiekose 
visur. Kaina U centai.

W. F SEVERĄ CO 
C E O A R R A P I O S . I O W A

PARSIDUODA 
SPASTUVE 

UŽ PUSĘ PREKĖS SI VISAIS 
ĮTAISYMAIS. Norintieji pirk
ti, kreipkitės pas: (24)

CC. J. MAUTIS
18 Intervale st.. Montello. Mass.

Lietuvių Moterų Apšvietus Dr-tė.
=-------------------d, - ------------------- ■

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS, 
. sėdynių, 6 cilinderių, 1918 metų, 
mažai važinėtas nesunkus, tinkamas 
bizniui bei pasivežir.ėjiinui: Ypatiš
kai ar laišku kreipkitės pas: < (24) 

K. Urbon
-6 Gatės St., So. Boston, Mass.

LIBERTY BONDSUS
Priima už pilnus 50 doleriu
L. A. B-vės atstovas, (24)

P. BARTKEVIČIA,
877 Cambridge st.

E. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA RAKANDAI
2 ruimai ir virtuvės, mažai var
toti; išrodo kaip nauji parsiduo
da labai pigiai. Galima matyt 
bile laiku. (24)

Andrius žiedelis
167 _ 8-th St, So. Boston, Mass

MUZIKOS MOKYKLA.
D. L. K. Vytauto Beno ir orchest

ros muzikališka mokykla mokina 
muzikos ant smuikos. Piccolo, Klar
neto, Coraeto,. Trombono, Saxopho- 
no, Viola Celro -ir Basso. Mylintis 
muziką g»lite užsirašyti mokyklon 
lygiai vaikinai kaip ir merginos. (25) 

Ruimas 339 Broadway.
SO. BOSTON.MASS.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS, 
8 cilinderių, COLE. 7 sėdynėmis, ma
žai važinėtas, išrodo kaip naujas. 
Parsiduoda pigiai. Gaiima matyti 
vakarais ir šventadieniais iki pietų. 
Atsišaukite greitai per laišką arba 
ypatiškai, šiuo adresu: (25)

P. Trečiokas
63 I Street. ant 3 lubų

So. Boston. Mass.

I
T. Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen į

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri ; 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP- ; 
TAS LIGAS.
VALANDOS: į 5

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

S21 HANOVER STREET, 1 i > BOSTON, MASS. :
K)ieieioi9ieE*a3^

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

Nuo I iki 3 vaK.

NEDtUOMIS 

□d 1 v. po pietų.

t 
i i
•
I

♦ _____ ____________
I 25*1 Broadway, tarpe C ir D Sts. 
[ SO. BOSTON, MASS.

o

oJ

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

DR. AL FIDERKIEWICZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas 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.

(10)

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse

14' KELEIVIO” SKAITYTOJŲ 
DOMAI.

GERB. ”KEL” SKAITYTOJAI! 
xJųs žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgaL Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėtu Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda- 

visų gyvenimo audrų.
Su pagarba, 
"KELEIVIO" LEIDEJAL

i »
!I 
t
I » i
j

».

Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistų iš Euro

pos gavome ir dabar turime 
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
..Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs turime. Receptus iš- 
pildome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarų.

Taipgi užlaikom visokių iš- 
dirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų 
turime 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 ..................... $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 5Oc. 
Nuo niežų ir parkų..........$1.35
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 ženkleli atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

Kas mana išgelbėjo nuo varginaa- 
fių ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau tos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pUvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bittens ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptiekore, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL IN8T. 
Žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS, Prof.
17«7 S- Halsted SU Tel. Canal 6417 

Chicago, IŲ.
Mta apgarmnima turėto Mrskaity* 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt V

t .-jį.'- 1

Pirmu
Kortu

i -į Lietuvių
Kalboje

—
su Pa- j 

oeikslais
J•X***-'

Dabar ka tik išėžo iš po rpandoa 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
m i era Biblijos 5%xS eolinr. tori 3S2 
puslapiui ir 379 paveikslrlius. laibai 
Įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus akaitydamas <i. Biblija ir tč- 
mydamaa j paTeikaičliui. (karte per
stata kai buvo pirm ..tvėrimo įvirto 
ir iki užgimimui Kriitaus). užmirš vi- 
■us savo vargus ir džiaugsią jogiai to
kia kr iri įgijo, jam bus trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK Sl.CO
Norinti gaut šią Biblija, pinigus 

tinskit Expreso ar Pačto Money Orde
riu, arba registruotame laiške adresu:

"KELEIVIS”
255 Broadvay, 

SO. BOSTON, MASS.

I
»

i

I 
t

I NAUJA LIETUVIŠKA 
% BARBERNE.

Plaukus nukerpant pagal vi- 11 
šokias madas, kaip tik Kurie no- < i 
rite. Jeigu kurie norite išgaląst & 
atsakančiai BRITVĄ, atneškite 7- 
pas mane, o skus geriau kaip 
nauja. .Visame ir visiems patar
nausiu geriausiai. (27)

P. Lapienas
299 E. Strret

.So. Boston, Mass.
Prie pat Lietuvių salės

£i

!

<t>
X

LIETUVIŠKAS 
IŠRADĖJAS.

() Tokiu vardu išleidome naują < (' 
(j knygutę dėl išradėjų, joj yra 20 ( i'
* paveikslų ir iliustracijų, visokių j i
* išradėjų ir išradimų, su aprašy- į į.
* mais ir paveikslais miesto New- » ,
W Yorko ir Washingtono. * i
¥ Tą brangią knygutę, mes iš- > |

1 siunčiame kiekvienam ant parei- » i 
l kalavimo. (L

I DYKAI. ' |! 
į j Jeigu Jus norite žinot, kiek tur- ! 
? > b) žmonės prasigyveno su pagal- > 
i ‘ ba naudingų išradimų, tai rašyki- *
II te tuojaus reikalaudami tos nau- 11
* į dingos knygutės. Kaip žinovai | > 
(j (ekspertai) patentų, — bandome (j 
į | išradimus DYKAI. Rašykite: H

American European
Patent Office, Inc„ _ p 

'256 Broadvay (Ks.) 
New York, N. Y.|

I

TELEFONAS: SO. BOSTON 5. j

F. J. Bagočius <
■ = ADVOKATAS ===== į

VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE. !
Ofisas adaras vakarais iki 8.

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS. ;
Vienus trepus augštai. i

   -Į 

DAKTARAS i 
A. F. Christian | 

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

(Šventadieniais ir nedėliomis Į 
tos pačios valandos.)

Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir 
priežiūros, 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- 

. tori ja dėl mikroskopiškų ir che- 
mikališkų analizacijų Kraujo, 
Slapumų ir Pilvo ligą. įsteigta 
23 metai!

401 Marlbomogh Street
(Netoli Massachusetts avė.) į

BOSTON, MASS. Į
----------------------------------I
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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 CHAMBER ST, BOSTON 
Telephone: Haymarket 3390.

fe

& Tel.: Jamaica 1831 -W. Jį
Cambridge 1235-J. *

ji; RUSAS DAKTARAS 01
® DR. N. A. GLEBOV

I
 Specialistas paslaptingų ligų- -j-

Baigiau medicinos mokslą m 
Berlyne. «(

884 MAIN STREEr SS
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso valandos:
Nuo 1 iki 2 ir nuo 7:30 iki 8:30 jjį 
vakare. ?|-
Nedėliotnis nuo 1 iki 2 po pietų
Kitas ofisas:
428 CENTRE STREET 

JAMAICA PLAIN. MASS. yj

§!§

Li et u viai! Pradžiugkite!
Pinigus ir Laiszkus Lietuvon jau Siuncziam!

PINIGUS SINčIAME Į ŠIAS LIETUVOS VIETAS: KAUNĄ VILNIŲ 
SUVALKUS, MARIAMPOLE, VILKAVIŠKĮ. GARDINĄ, UKMERGĘ, 
PANEVĖŽĮ, ŠIAULIUS, TELŠIUS ir RASEINIUS.

Įdėkite laiškan "Money Orderi’’ arba pinigus ir prisiųskite mums, o mes Jums 
patarnausime.

f

TODĖL! DABAR SUDĖKITE SAVO KAPITALĄ SAVON BANKON. 
PIRKITE ŠĖRUS; DĖKIT DEPOZITUS! w i aAAJ’

. .LIETUVA REIKALAUJA NUO MUSŲ TUOJ PAGALBOS!
v AR MES PRISIRENGĘ? r W

-t

CENTRAMS BENDRAS LETUVty BANKAS
(Angliškai: Joscph Kovai Co„ Ine.)

32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS. i
rt..- ei

'J

to


