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AMERIKOS KARIUMENĖ 
GAVO NUO VOKIEČIŲ 

10,000,000 MARKIŲ.
• Amerikos kariumenė Vo
kietijoj gavo iš vokiečių vai

zdžios 10,000,000 markių sa
vo išlaidoms. Šį mėnesį 
vokiečiai turės užmokėt a- 
merikonams da 15,000,000 
markiu. Pirmutinė mo-

15, 1919, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Amerika nebestus daugiau 
kariumenės Rusijon.

-------------------------- J------------------------------------------------------------------------

ANGLIJA PATARIA PRI- VOKIEČIAI LIEPĖ AME- 
IMTI BOLŠEVIKUS TAI

KOS KONFERENCI-
JON.

True translation filed wilh the post- 
master at Boston, Mass., on January 
15, 1919, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

Revoliucija 
Argentinoj.

Francuzijoš atžagareiviai 
tam priešingi. Jie sako, 
kad darbininkų valdžia 

yra „piktadarystė.’’

RIKONAMS ’ NUIMTI 
SAVO VĖLIAVĄ.

| United Press praneša L i ^es^s atgj0 Berlyno spe- 
i Bėrimo 7 sausio, kad sukuę, cja]jame traukynyje.
! žmones tenai privertė gene-į išviso vokiečiai išmokėjo 

amerikonams jau 64,000,000 
markių. Mat sulyg .sutar- 

’’ ties, vokiečiai turi apmokėti 
; sąjungininkų kariumenės 
užlaikymą, kuri stovės ant

•rolą Harries nuimti Ame- 
: rikos vėliavą, kurią jis buvo 
■ iškėlęs ant Adlon Hotelio

• • • • i UCJtaikos Kad apsaugojus sąjunginin-; ąn • 
turėjo 

ministe- 
išdirbus

kų valdininkus.
Prasidėjus Berline šaudy- Vokietijo|’ žemės pakol tai-

Pereitą panedėlį 
kongreso taryba 
franeuzų užsienio 
rijoj posėdį, kad 
taikos konferencijai progra
mą. Tuojaus kilo klausi
mas, kaip bus su Rusija ir 
Vokietija. Išsivystė disku
sijos, kaip sulaikyti bolšiviz- 
mo plėtojimąsi. Prieita 
prie nuomonės, kad pakol ši
tas klausimas nebus išrištas, 
patol negalima bus pradėti 
taikos darbo.

Amerikos ir Anglijos at
stovai stojo už tai, kad no
rint bolševizmą sulaikyti, 
reikia šelpti badaujančius 
žmones. Bet franeuzai 
tam priešingi. Jie nori gin
klo spėka bolševizmą nai
kinti.
. Generolas Tasker H. Bliss, 
karinis Amerikos atstovas, 
pasakė tarybos nariams la
bai aiškiai, kad Suvienytos 
Valstijos nebesius daugiau 
kariumenės Rusijon.

Franeuzų socialistų laik
raštis „L’Humanite” pa
skelbė dokumentus, kurie 
parodo, kad Anglijos prem
jeras Lloyd George buvo pa
daręs sąjungininkams pa
siūlymą priimti taikos kon- 
ferencijon visų Rusijos par
tijų atstovus, tų tarpe ir 
bolševikus, jeigu visi jie 
tarp savęs susitars ir per
trauks kovą pakol bus ve
damos taikos derybos. 
Franeuzų užsienio ministe
ris Pichon šitą pasiūlymą 
tečiaus atmetė, sakydamas, 
kad bolševikų valdžia esanti 
„piktadarystė” ir jis nieka
dos nesutiksiąs su ja tartis.

Paskelbus socialistų laik
raščiui šituos dokumentus, 
Paryžiuje kilo didelis triuk
šmas.

mui, sąjungininkų valdinin
kai susirinko į tą hotelį ir 
patarė Amerikos misijos 
galvai gen. Harries iškabinti »irairTirAir n ai 
Suvienytų Valstijų vėliavą, ĮJETUVfl.IE BOLšE" 
kaipo apsaugos priemonę, i iTTL'llfC
žmonės pamatę svetimos sa-j VlILArD dLKAM.
lies vėliavą baisiai įniršo ir _____

ka nebus galutinai padary 
ta.

pradėjo grąsinti hoteliui Ąpje Stepanavą paėmė- 3,000
šturmu, jeigu vėliava nebus 
tuojaus nuleista. Žmonių 
reikalavimas buvo išpildy
tas.

belaisvių: Pabradę užėmė 
lietuvių kariumenė.

Lopdone gauta iš Rusijos 
bevieliu telegrafu žinia, kad 
pereitoj pėtnyčioj bolševikai 

į užvaldė Rygą. Estonijoj 
bolševikai artinasi prie Re-

Apskelbta generalis strei
kas; apie 1.000 žmonių 

užmušta.
Argentinoj prasidėjo re

voliucija. Darbininkai ap
skelbė generalį streiką ir no
ri nuversti valdžią. Susto
jo visi geležinkeliai, laivai iri 
dirbtuvės. Buenos Aires 
mieste revoliucionieriai no
rėjo užimti policijos valdy
bos namą, bet kariumenė 
juos atrėmė ir šaudė.1 
Žmonės sulipę ant stogų 
šaudo į kariumenę ir polici
ją. Daugiau kaip 800 re
voliucionierių areštuota. 
Valdžia oficialiai paskelbė, 
kad tuose sumišimuose 250 
žmonių užmušta, o 700 su
žeista, bet kariumenės va
das pasakė, kad „šita skait
linė bus artimesnė prie tei
sybės, jeigu ją dvigubai pa
lydinti.” Gi socialistų va
dai apskaito, kad išviso už
mušta bus apie 1,000 žmo
nių.

• v

ŠIAURĖS RUSIJOJ SĄ
JUNGININKAI TRAU

KIASI ATGAL.

Naujas jų pozicijas bolševi
kai smarkiai atakuoja.

Associated Press 10 sau
sio praneša iš Archangels
ko šitokių žinių:

Ketverge Onegos tų)ės a- 
pielinkėj bolševikų artileri
ja smarkiai bombardavo 
naujas amerikonų, rusų ir 
lenkų pozicijas. Dabar są
jungininkai yra pasitraukę 
astuonias mylias nuo tos vie
tos, kurią jie buvo pasiekę 
pereitoj sąvaitėj. Reikėjo 
pasitraukti atgal, kad gavus 
kareiviams namų, nes buvo 
labai šalta.

HERTLINGAS MIRĖ.
Pereitoj subatoj mirė gro- 

vas Hertlingas, nesenai bu
vęs Vokietijos kancleris.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Januarv 
15, 1919, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
RYGĄ.

Buržuazinė valdžia pabėgo.
Atvažiavęs Kopenhagon 

iš Rygos Danijos konsulis ir 
stambus laivų savininkas 
Bernholdt pasakoja, kad iš-
važiuojant jam iš Rygos te
nai prasidėjęs jau „minios 

• i • *• -w-v •« • • •viešpatavimas.” Vokiečiai ir 
i anglai iš Rygos pasitraukę 
j ir pėtnyčioj miestą jau užė
mę bolševikai.

Dalykai keitės su neapsa
komu greitumu, jis sako. 

lUtarninko vakare Rygą 
įvaldė dar laikinoji latvių vy
riausybė. o pėtnyčioj jau ji 
.turėjo bėgti su kitais pabė- 
i geliais. Ji neturėjusi nei 
j ginklų, nei įtekmės. Vokie
čiai žadėję jai duoti pagal
bą, bet paskui pasakė, kad 
jie nieko negalį padėt, 
nes neturį nei ginklų, 
nei kariumenės. Latvių 
valdžia norėjo ant greitųjų 
suorganizuoti kariumenę, 

j bet buvę jau pervėlu.

Metai XIV.——
True translation filed with the post-master at Boston, Mass., .«n January 
15, 1919, as reąuired by the Act of October 6, 1917.

Kraujas liejasi Berlyno gatvėse

RUSIJOJ ŽUVO 132 
AMERIKONAI.

Washington. — Kares de-! ve]j0 įr užėmė jau Šarloten- 
partamentas gavo nuo pmjhofa 
kininko James A. Ruggles iš Rusijos Sovietų valdžia 
Archangelsko telegramą, į oficialiai praneša, kad pra- 
kad iki 4 sausio siu metų Į gidėj o jau visuotinas bolše- 
siaurės Rusijoj išviso . krito ėjimas į vakarus, tai 
6 Amerikos oficieriai ir 126 vra anj. Lietuvos, Lenkijos 
kareiviai. Sužeistų mu- -r 
siuose su i ūsais buvo lo9, o | dausybė

SUSEKĖ BOLŠEVIKU 
SUOKALBĮ. MONTEVŪ 

DOJ.

ant Varšavos.

sužeistų nelaimėse 15.

LENKŲ IMPERIALISTAS
PADEREVVSKIS PER

ŠAUTAS.
Iš Vienos pranešama, kad 

tūlas „bolševikas” peršovęs 
Paderewskį. Pasikėsini
mas ant jo gyvybės buvo 
padarytas hotelyje, kur jis 
gyveno. Šovikas esąs suim
tas. Kur tas atsitiko, ži-i

Latvijos. Paimta jau 
i kaimų. Netoli 

Vilniaus lietuvių kariume
nė užėmė Pabradę (Pobro- 
dzie). Steoanavos apielin- 
kėj bolševikai paėmė 3,000 
belaisvių ir daug ginklų.

ŠVEICARIJOS BURŽUA- 
AZIJA BIJOSI SOCIALIS

TŲ SUVAŽIAVIMO.
Iš Berno pranešama, kad 

busimam socialistų kongre
sui Lozanoje kas sykis kila

nia nesako. Sulyg paskuti- vis didesnių pasipriešinimų 
nių pranešimų, Paderews- jr g-ali būt, kad suvažiavimą 
kis buvo apsistojęs Pozna-, reikės kelti kitan Šveicari- 
niuje.

Rusai darbuojasi pietų A- 
merikoj, kad įsteigus tenai 

Sovietų valdžią.
Uragvajaus respublikos 

sostinėj Montevidoj (pietų 
Amerikoj) policija susekė 
rusų bolševikų suokalbį pra
dėti tenai bolševikų judėji- 
ną. Keturi vadai tapo areš- 
uoti ir prisipažino, kad jų 

tikslu buvę nuversti dabar
tinę Argentinos ir Uragva- 
įaus valdžią, o įsteigti So
vietų valdžią. Argentinoj 
sukilimas jau prasidėjo, bet 
Uragvajuje policija užbėgo 
už akių. Areštuoti esą agi
tacijos centro direktorius 
Malinovas, Mozės Feder- 
mann, N. Putilovski ir M. 
Mirnovich.

SPARTAKAI PAĖMĖ 
18.000,000 MARKIŲ.

Prūsų karės ministeris 
pasakė I

' jos mieston.
i AIRIAI ŠAUKIA STEI

GIAMĄJĮ SEIMĄ.
Iš Dublino pranešama,

pasakė korespondentams, kad išrinkti parliamentan 
kad vokiečių spartakai paė- sinn feineriai nutarę šaukti 
mė Berlyno valdžios spaus- Steigiamąjį Airijos Seimą, 
tuvę ir kartu su ja 18,000,000 į kurį jie kviečia visų parti- 
markių gatavai atspausdin- jų atstovus. Diena Seimui 
tų pinigų. nepaskirta.

LENKAI SU VOKIEČIAIS 
SUSITARĖ.

Iš Paryžiaus pranešama,:
kad vokiečių valdžia užve- Pildomasis Komitetas Mas- 
dusi derybas su lenkais, ku- kvoje paskelbė, kad Sovietų 
rie užėmė Poznanių, ir pri- Respublikoj pinigai panaiki- 
eita prie sutarties, kad per- narni, o jų vieton įvedami 
traukti mušius. , darbo kuponai. Rubliai da-

----------- bar jokios vertės neturės.

Diena Seimui

RUSIJA PANAIKINO 
PINIGUS.

Rusijos Sovietų Centro

FRANCUZŲ MILTTARIS- 
TAI NUSLOPINO LUX- 

EMBURGO RESPUB
LIKĄ.

Iš Londono 14 sausio atė
jo tokia telegrama: „Iš 
Bruselio pranešama, kad 
Luxemburgo respublika, ku
ri buvo apskelbta pereitą 
ketvergą, gyvavo tik šešias 
valandas. Franeuzų mili- 
tarinė vyriausybė įvykino 
tvarką.”

TROCKIS AREŠTAVĘS 
LENINĄ.

Kapitalistų spauda pa
skelbė pereitoj sąvaitėj ži
nių, buk Trockis apsiskel
bęs Rusijos diktatorium ir 
areštavęs I>eniną, kuris no
rėjęs taikytis su menševi
kais.

Tai vėl turbut tokia pat 
„teisybė,” kaip Breškovs- 
kienės „nužudymas.”

GINKLUOTI ŽMONĖS 
NORĖJO IŠGAUTI 

KAIZERĮ.
i 

žinios iš Amsterdamo sa-| 
ko. kad pereitos nedėliosi 
naktį 12 ginkluotų žmonių 
atvažiavo dviem automobi
liais pas Amerongeno pilį 
(Olandijoj), kur dabar gy
vena kaizeris, ir pasakė, 
kad jie tuojaus nori su juo 
matytis. Miestelio galvai 
tie žmonės pasirodė nužiūri
mi ir jis jų reikalavimui pa
sipriešino. Truputį pasi
ginčiję jie susėdo į automo
bilius ir nuvažiavo savo ke
lia’s.

Dabar eina paskalai, kad 
tie automobiliai buvę iš Vo
kietijos: monarchistai no
rėję pagelbėti kaizeriui pa
bėgti. Kitos vėl žinios sa
ko. kad tais automobiliais 
buvo atvažiavę amerikonai 
iš Belgijos.

Iš Varšavos pranešama, 
kad bolševikų spėkos trau
kia ant Varšavos trim ge
ležinkeliais. Jie eina iš 
Vilniaus ir perėjo jau Va
rėną ir žižmarius. Lydos 
pietvakariuose jie pasiekė 
jau Mostus, kurie stovi ant 
rytinio Nemuno kranto. Ki
tos jų kolumnos esančios 
jau netoli Brest-Litovsko.

Bolševikų pirmyneiga ga
li būt kiek sutrukdyta apie 
Baltstogę, iš kur da neišsi
kraustė vokiečiai.

Jų kariumenės esą apie 
30.000 vyru ir manoma, kad 
jie paims Varšavą, taip kaip 
paėmė ir Vilnių.

Patarlė sako, nekask duo
bės kitam, nes pats įpulsi. 
Taip gali būt ir su lenkų 
imperialistais. Jie norėjo a- 
timti lietuviams Vilnių, o 
tuo tarpu gali ir savo Var
šavos netekti.

LIEBKNECHTAS ESĄS 
UŽMUŠTAS.

Londone gauta iš Kopen- 
I hagos žinių, kad pereitą 
' ketvergą Berlyno gatvių 
mūšiuose likos užmuštas 
spartakų vadas I)r. Liebk- 
knechtas. Bet žinios iš 
Berlyno nieko apie tai ne
sako.

SPARTAKŲ SUKILIMAS. 
Paskutinė tvirtovė atimta iš 

jų pereitoj nedėlioj.
Pereitam „Keleivio” nu

meryje rašėm, kad vokiečių 
kairiųjų socialistų vadas 
Dr. Kari Liebknecht pakėlė 

įsu savo spartakais revoliu- 
Įją prieš dabartinę Vokieti
jos valdžią ir kad Berlyne 

į prasidėjo dideli mūšiai.
Šitie mūšiai tęsėsi ištisą 

j sąvaitę. Spartakai buvo 
jau užėmę visas laikraščių 

(spaustuves, telegrafą, cent- 
ralį geležinkelių ofisą, žinių 
agentūrą ir kitas svarbias 

: įstaigas. Centralėj polici
jos stotyje jie įsitaisė savo 
tvirtovę, prisigabeno tenai 

■ ginklų, jų pusėn stojo daug 
(kareivių, ir išrodė, kad da
bartinė valdžia bus jau nu- 
'versta.

Ketverge valdžios kariu
menė mušėsi ištisą 10 va
landų, norėdama išvaryti 
spartakus iš „Tageblatt” 
spaustuvės, kur buvo užsi
darė 300 revoliucionierių. 

Kariumenė atsivežė lengvų 
ir sunkių kulkasvaidžių ir 
kelias kanuoles, bet spaus
tuvės savininkas prašė ka- 
nuolių nevartot, kad namo 
nesugriaut. Valdžios ka
riumenė bandė prisiartinti 
šarvuotuose automobiliuose 
ir sulipus ant kitų namų 
šaudė nuo stogų, bet spar
takai pylė per langus iš kul
kasvaidžių ir kariumenė pri
eit prie jų negalėjo. Paša- 
liniems žmonėms buvo įsa
kyta neiti arčiau kaip per 
šešis blokus, bet ir tai daug 
praeivių buvo užmušta ir 
sužeista. Vienas vyras ei
damas skersai gatvės tapo 
nušautas, o dvi mergaitės 
sužeistos. Užklidusi kulip
ka įlėkė per lanką į vieną 
ofisą ir užmušė biznierį, ku
ris sėdėjo prie savo deskos.

Šaudymas liovėsi tiktai 
sutemus. Pėtnyčios rytą 
valdžios kariumenė apsupo 
spaustuvę, norėdama pri
versti spartakus pasiduoti.

”Vossische Zeitung,” ”Lo- 
kal Anzeiger,” „Vorvvaerts” 
ir kitų laikraščių spaustuvės 
ir redakcijos buvo vis spar
takų rankose.

Kareivių

ji šaudė nuo namų stogų iš 
kulkasvaidžių, bombardavo 
namą iš lengvų kanuolių ir 
mėmė gazines bombas į vi
dų. Spartakai buvo užsi
barikadavę ir šaudė iš kul
kasvaidžių.

Nedėlios rytą puolė pas
kutinė spartakų tvirtovė— 
policijos stotis ir Boetzovo 
bravoras.

Policijos stoties bombar
davimas prasidėjo 6 valandą 
iš ryto. Kariumenė atsi
vežė sunkių kanuolių gele- 

į žinkeliu, kuris praeina ne- 
' toli policijos, ir pradėjo šau
dyt. Pirmutinis šovinis iš
rovė sienoj didžiausią skylę, 
kuri da daugiau padidėjo, 
kada daugiau šūvių paleis
ta. Spartakai smarkiai 
šaudė per langus iš kulka
svaidžių, nes lengvos jų ka- 
nuolės buvo išgabentos į 
Boetzovo bravorą, kur jie 
buvo įsitaisę kitą tvirtovę. 
Languose sustatytus kul- 
kasvaidžius artilerija tuo
jaus nutildė, bet spartakai 
ilgai da šaudė iš tokių vietų, 
kurių valdžios kariumenė 
negalėjo susekti. Staiga 
policijos stoties viduje pasi
girdo didelis bildėsis. Tai 
sugriuvo viršutinis gyveni
mas nuo kanuolių šaudymo. 
Nepoilgam spartakai iškėlė 
baltą vėliavą, kaipo ženklą, 
kad jie pasiduoda. Dau
giau kaip 400 spartakų čia 
buvo paimta nelaisvėn ir 60 
atrasta užmuštų.

Kiek išviso per tuos mu
šius buvo užmušta ir sužeis
ta, da tikrai nežinia, bet sa
koma, kad nuostoliai bus 
baisus.

■v •

CHICAGOJ ATSIDARĖ 
DARBININKŲ KONGRE- 

SAS DĖL MOONEY 
BYLOS.

Pereitą panedėlį Chica- 
goj atsidarė Amerikos dar
bininkų kongresas, kurio 
tikslas yra apsvarstyti, ką 
turi darbininkai daryti, kad 
naliuosavus savo vadus 
Moonev ir Billingsą, kuriuos 
Californijos kapitalistai už
darė visam amžiui kalėji
mam

Kongresą sušaukė Tarj> 
tautinė Darbininkų Apgyni- 

Kongresan at-Kareivių ir Darbininkų mo Lvga. Kongresan'at- 
Centralės Tarybos pirminin- važiavo daugiau kaip 500 
kas Leinert sako, kad Rusi- delegatų, atstovaujančių į- 
ios bolševikų spaudos vedė- vairias unijas. Apgynimo 
jas Radek liepęs sparta- fondan darbininkų organi-

BULGARIJA NETEKO 
354,448 KAREIVIŲ.

Bulgarijos karės nuosto
liai buvo sekantįs: užmušta 
ir prapuolė 101,224 karei
viai, sužeista 1,152,393, ne
laisvėn paimta 10,824. Prie 

i to da nepriskaityti bulgarų 
nuostoliai, kokių jie turėjo 

I traukdamiesi iš Albanijos.
!
i

____—T”

Iš Šveicarijos pranešama, 
ka<i Pradohnero pilyje jau-'
nas vaikiščias šovė čekų 
premjerą Kramarzą. Viena 
kulipka nuėjo pro šalį, kita 
pataikė į portfelį ir atšoko. 
Vaikėzas areštuotas.

12,940 AMERIKOS KAREI- 
VIŲ RUSIJOJ.

Washington. — Karės mi
nisterija pranešė, kad Rusi
joj dabar yra 12,940 Ame
rikos kareivių. Sibire esą 
255 oficieriai ir 7,267 karei
viai. o šiaurės Rusijoj 5/419 
kareivių ir oficierių.

jas Radek liepęs ! 
takams laikytis, o jiems į pa
galbą pribusianti rusų ka
riumenė. Jis užtikrinęs 
spartakus, kad dešimtosios 
armijos kareivių taryba su
tinkanti rusų kariumenę per 
rubežių praleisti ir kad ta 
kariumenė esanti iau išsiųs
ta.

Pėtnyčioj jk> pietų mūšiai 
buvo pertraukti, kad davus 
gyventojams laiko aprūpinti 
savo reikalus.

Subatoj iš ryto vėl užvirė 
kova. Po sunkaus mūšio 
valdžios kariumenė atėmė 
iš spartakų ”Vorwaertso” 
spaustuvę. Sakoma, kad 300 
spartakų čia buvo paimta; 
nelaisvėn, 20 užmušta ir 40 
sužeista. Valdžios kariu
menė vartojo visokius gink
lus, taip kaip karės laukė;

Apgynimo

zacijos yra suaukavusios 
$100,000. ■

20 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
ANT GELEŽINKELIO.
Pereitos nedėlios naktį 

i ant centralio New Yorko 
geležinkelio netoli Batavijos 
miestelio greitasis traukinis 
užbėgo ant stovinčio kito 
traukinio ir kelis vagonus 
sudaužė į skeveldras. Šitoj 
katastrofoj 20 žmonių likos 
užmušta, o 9 sunkiai sužeis
ti.
sustreikavo” ŠVEDŲ 

JURININKAI.
Švedų jurininkų unijos 

apskelbtas streikas apėmė 
Valdžiaiau visus uostus, 

bijosi, kad nepritruktų ža
lios medegos ir maisto.



T

ū APŽVALGA D
JIE IR PATfS SAU 

PRIEŠINGI.
Yra pas mus žmonių, ku

rie veda atkakliausią kovą 
prieš Darbininkų Tarybą, 
kurią sudarė Chicagos drau
gijos. Mes j tuos ginčus ne- 
sikišom iki šiol ir nemanom 
kištis toliaus. Ginčytis, ar 
Taryba mums reikalinga, ar 
ar ne; ar ji turėjo teise su
sitverti, ar ne, musų numa
nymu, darbininkams nėra 
jokio reikalo. Darbininkų 
tarybas gimdo pats gyveni
mas. Tai yra busimos val
džios formos branduolys, 
kuris pradeda formuotis da
bartinėj visuomenėj. Tai 
yra evoliucijos padaras. To
dėl ginčytis, ar Lietuvių 
Darbininkų Taryba turėjo 
teisę susiorganizuoti be ke- 
no nors leidimo, ar ne, butų 
netik bergždžias, bet ir juo
kingas darbas. Tokios ta
rybos tveriasi jokių autori
tetų nesiklausus kitose tau
tose, susitvėrė ji nieko nesi
klausdama ir lietuviuose.

Taigi ginčų tame klausi
me mes nevedėm ir nevesim. 
Jeigu mes duodam vietos 
kitiems žmonėms -apie tai 
kalbėti, tai vien tik dėl to, 
kad mes pripažįstam kiek
vienam žmogui žodžio lais
vę. Bet kodėl kiti žmonės 
taip mėgsta apie tai ginčy
tis?

Pažiūrėsime.
Žmonės, kurie užsipuldi- 

nėja ant Lietuvių Darbinin
kų Tarybos, visuomet saky
davo, kad ji neatstovauja 
darbininkų, kad ji esanti 
priešinga Rusijos revoliuci
nei valdžiai ir tt. Bet štai 
Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Taryba savo konferenci
joj išneša rezoliuciją prieš 
intervenciją Rusijoj. Na. 
ir ką-gi tie žmonės, kurie 
smerkdavo Tarybą už nepri
tarimą Rusijos revoliucijai, 
pasakė dabar?

Ogi užsipuolė ant jos da 
labiau. Jie sakosi remia 
Rusijos revoliuciją, bet tuo 
pačiu laiku niekina Lietuvių 
Darbininkų Tarybą, kad ji 
užsistojo už Rusijos revoliu
cionierius. Taigi išeina, kad 
tie žmonės ir patįs sau prie- •v* •singi.

Jegu jie viskam priešin
gi, jeigu jie priešingi net ir 
patįs sau, tai ar galima tac 
stebėtis, kad jie priešing’ 
Lietuviu Darbininku Tary
bai?

Kalbėdami ar. rašydami a- 
pie Lietuvių Darbininkų Ta
rybą, tie žmonės žodį darbi 
ninku visuomet beveik deda 
svetimženkliuose, pavyzd
žiui, jie sako: Chicagoj buvo 
„darbininkų” konferencija 

Iš to išeina, kad toji konfe
rencija buvo ne darbininkų, 
bet žmonių, kurie tik darbi
ninkų vardu- buvo prisiden
gę.

Bet iš ko-gi Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Taryba 
susideda?

Iš įvairių lietuvių pašaipi
ųjų draugijų, iš socialistų 
kuopų ir tt.

Kokios gi klesos žmonės 
tas draugijas ir kuopas su
daro?

Kiekvienas žino, kad ne 
buržuazija, ne ponai, bet pa- 
tis darbininkai. Tai kodel- 
gi tie žmonės, kurie niekina 
Tarybą, deda tuos darbinin
kus svetimženkliuose?

Todėl, kad jie tiems dar
bininkams priešingi. Jie sa
kosi esą geriausi darbininkų 
užtarėjai ir tuo pačiu laiku 
tuos darbininkus niekina.

Ir vėl pasirodo, kad tie 
žmonės priešinasi patįs sau. 

Štai da vienas pavyzdis. 
”Mum^ užtenka Sąjungos,” 
jie sako. „Kiekviena darbą

• v

sų laikraščiuose telpa jų at
sišaukimai į tas minias, 
kad jos duotų aukų Stilso- 
no-Šukio gynimui. Tik du 
sąjungiečiai tapo areštuoti 
ir jau vienos Sąjungos ne
užtenka jiems apginti. Tik 
advokatą reikia pasamdyti į 
ir jau reikalinga „palšųjų; 
minių” pagalba.

Argi reikia aiškesnių pa
vyzdžių, kaip šitie žmonės1 
ant kiekvieno žingsnio patis 
sau priešatarauja?

KOKIOS TAKTIKOS PRI
VALO LAIKYTIS SOCI

ALISTAI.
Kaip socialistai privalo 

žiūrėti į visokias darbinin
kų organizacijas? 
privalo eiti prie „palšųjų mi
nių” ar ne? Daleiskime. 
darbininkuose prasideda ju
dėjimas, kuris su socialistų 
judėjimu iš pradžių gal ne
visai sutinka. Ką tuomet 
socialistai turi daryti? Dėtis; 
prie to judėjimo, ar boiko
tuoti jį?
, Čia bus įdomu pasiklausy-; 

ti, ką šituo klausimu sako 
Engelsas, artimiausis Karo- 
’io Markso draugas ir pade- ^“iZvės 
jėjas. „Naujienos” paduo- tuvai laisves* 
da jo laišką, kuri jis rašė 
kaip tik tuo klausimu vokie
čių socialistams Amerikoje. 
Jis sako, kad socialistai pri
valo —

"Prisidėt prie bent kokio ti- i 
krai visuotino darbininku kle 
sos judėjimo priimti jo faktiš
ką pradinį stovi, kaipo tokį, ir 
laipsniškai išplėtoti jį iki teo
retinės augštumos, nurodant, 
kaip kiekviena padarytoji klai
da, kiekvienas patirtasai ne
pasisekimas buvo neišvengia
ma pasekmė klaidingu teori
jos dėsnių pradiniame progra
ma.. Judėjimo dabartyje at
stovauti judėjimo ateitį.”

Tai ve, kokios taktikos 
liepia socialistams lai
kytis Engelsas, vienas so
cializmo mokslo įsteigėjų. 
Reiškia:

”Ne kovoti su esančiomis 
darbininkų organizacijomis 

— priduria "Naujienos" — ir 
ne boikotuoti jas, o dalyvauti 
jose ir stengties ’revoliucioni- 
zuoti’ jas išvidaus.

”Ne daryt iš savo teorijos 
'vienintelio išganymo dogmą.’ 
’ne grūsti žmonėms Į gerkles 
dalykus, kurių jie dabar negali 
kaip reikiant suprasti,’ o veik
ti kartu su darbininkų minio
mis praktiškam judėjime 
vadovaujantis savo 
aiškinti jo kaidas ir 
kimus.

”Ne rupinties tuo, 
vus saujelę pritarėjų ’doktri- 
nieriškai tobulam programui,’ 
o stengties atsiekt: to, ’kad 
darbininkų klesa imtų judėti, 
kaipo klesa.’

’Tai yra mokslinio socializ
mo taktikos filozofija.”
Kiekvienas socialistas tu

rėtų gerai šitą įsitėmyt.

I
privalo

Ar jie

ir. 
•teorija, 

nepasise-

kad ga-

........... '— K E L EIVTS.

prakalbose nesigailėjo pašaipos' 
žodžių tautininkams ir Lietu
vos Neprigulmybės Fondui.

"2. — Kulpaiont, pa., iš Mt. 
Carmel atvykęs kunigas, ei
damas per grįčias, atkalbinėjo 
žmones, kurie buvo apsiėmę 
rinkti aukas j Liet. Neprigul
mybės Fondą.

"3. — Waterbury, Conn. ka
taliku vadai, sužinoję, kad ant 
15 d. gruodžio rengiamos yra 
tautininkų prakalbos, tą pat 
dieną ir-gi surengė prakalbas, 
net dvejas — po pietų ir vaka
re.

”4. — Bridgeport, Conn., 
klebonas iš sakyklos liepė žmo
nėms sunešti L. Nepr. Fondo 
kvitas, kad atgavus tuos pini
gus į Tautos Fondą.

"5. — Chicago, I1L, pinigai 
buvo siųsti Į Washingtoną, D. 
C., Pild. Komitetui, bet jie pa
teko katalikų Informacijų Biu
rui.

"6. — Scranton, Pa-, siun
čiami yra kolektoriai, kuriems 
įsakyta skelbti žmonėms, buk 
esąs vienas iždas, abiejų sro
vių. nors visi gerai žino, kad to 
nenorėjo katalikų vadai, — ir 
čia surinkti pinigai nueis į Tau
tos Fondą.

”17. — Worcester. Mass_ tas 
pats daroma, kas ir Scrantone 
buvo."

Tai ve, kaip išrodo "bend
ras darbas” „išgavimui Lie- 
___________ Tai tik pra
džia. Jeigu klerikalai paim
tų Lietuvos valdžią į savo 
rankas, tai jie da kitaip pa
rodytų savo „talkininkams,” 
ką pas juos reiškia „laisva 
Lietuva!”

"LIETUVA” IR ŽYDAI.
Chicagos tautininkų dien

raštis „Lietuva” rašo:
"Du žydai naujam Lietuvos 

ministerių kabinete. Speciališ- 
ka po žydo priežiūra miųisteri- 
ja, yra sutverta Lietuvos žydų 
reikalų aprūpinimui. Štai ko
kiu budu jauna Lietuva riša 
žydų khmsimą. kuomet anapus 
jos rubežių, Lenkijoj, šimtai 
žydų žūva žydų pogromuose,

"Neprošalį taipgi bus čia 
patėmijus, kad Lietuva yra 
pirma šalis, kuri žydų ypatin
gus reikalus iškėlė iki laipsniu 
Įsteigimo atskiros ministeri
jos, pavesdama jos portfelį žy
dui."

Kaip matot, tautininkų 
laikraštis didžiuojasi tuo 
kad Lietuvos valdžion tapc 
priimti žydai.

Bet nuo kada-gi „Lietuva” 
pradėjo žydus toleruoti? 
Juk nelabai senai ji purvino 
Rusijos Tarybų valdžią, nu
rodydama, kad toj valdžioj 
šeimininkaują žydai. Ir 
Trockį ji daugiausia šmeižė 
tik dėlto, kad jis žydas. Ko
dėl tad Balučio organui taip 
patinka žydai Lietuvos val
džioj ?

Ogi todėl, kad žydus tenai 
pasikvietė yčinė valdžia. 
Užsipulti čia ant žydų nėra 
kaip, nes tuomet reikėtų už
sipulti ir ant buržuazinės 
valdžias, kuri juos įsileido, 

j „Lietuva” buržuazinę Lietu
vos valdžią remia, todėl ji 
turi girti ir pakviestus jon 

i žydus.
Kitaip „Lietuva” apie žy

dus užgiedotų, jeigu juos pa
kviestų prie Lietuvos admi
nistracijos socialistai. Ji tuo
met visa gerkle šauktų, kad 
socialistai pardavė žydams 
Lietuvą.

Tėmykit, dar gali taip ir 
atsitikti!

i
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kad nėsa pragaro, panėši į pik- pačiu laiku naęninkak ta , True translation fiied with the post-master at Boston, Mass., or. January 
tad ar i, kuris tvirtina, kad nė- sveikatą naikinti tai iuk bu-l8’ 19W’ “ reųu,red by the Ac‘ ofOcU> ’ ‘
są kalėjimo. Paikšas atsakė: tų didelis sau prieštaravi- I ‘ ‘ ; J . v T 1 i“ i LietuviuprotestaspMLenknsiNėra teismo, nėra kalėjimo. 
Da jis taip kalbėjo, o teisybės 
atstovas suėmė ji ir nuvedė 
pas teisėją, štai paveikslas 
bepročio bedievio, kuris tvirti
na, kad nesą pragaro; aieis 
diena, kurioj pašauks ji prieš 
Dievo teisybę; pasijus paskan
dintas pragaro gelmėje; jis 
tvirtino, kad nesą to pragaro, 
o ten turės pripažinti, kad yra 
pragaras.

"Bedievis, kuris tvirtina, 
kad nesą pragaro. panėši į Af
rikos strausą. Pasakoja, kad

Dabar apie atlaidus. Ne-

v l

l

tasai neišmanėlis paukštis, pa
matęs vejantis paskui save 
medėjus, Įkiša savo galvą į 
smėlį ir nesijudina. Jisai mano, 
kad, nematydamas priešo, iš
vengia pavojaus. Bet medėjo 
šūvis parodo jam. nors jau per- 
vėlai, kad klydo taip manyda
mas. Taip-pat ir nusidėjėlis, 
apkvaitęs ir paskendęs liglai- 
kiniuose daiktuose, Įkalbinėja 
sau, kad nesą pragaro. Ir taip 
jam rodosi iki pat mirčiai; 
mirtis-gi atėjus parodys jam, 
ar Įstengė prisigaudinti."

Kas čia ištikrųjų bepro
tis — artas, ką i pragarą 
netiki, ar tas, ką tiki — iš 
šito kunigų "mokslo” negali
ma suprasti.

Jeigu pragaras butų, tai 
kamgi reikėtų kunigams 
taip prakaituot. kad jo buvi
mą prirodžius? Juk užtek
tų tik pasakyt vietą, kur jis] 
randasi — ir viskas. Kodėl 
tad kunigai tos vietos nenu
rodo? Kam čia tie kvaili ar
gumentai apie piktadarį ir 
kalėjimą ? Juk tas visai ne
parodo, kad yra pragaras. 
Kad kalėjimas yra, tai žino 
kiekvienas piktadaris, bet 
kur yra pragaras, nežino nei 
vienas kunigas. O jeigu 
jie tvirtina, ko nežino, tai 
argi jie nemulkina žmonių?

1

valgantieji seredomis mėsos 
gauną žymių atlaidų. Ka 
reiškia žodis „atlaidai?” 
Reiškia, kad dūšiai bus at
leista tiek ir tiek dienų „pa
kulos.” Kokių dienų?-Ant 
musų žemės diena vadinasi 
laikas tarp saulės užtekėji- 
nio ir nusileidimo. Tokia 
diena gali būt tik ant tokios 
planetos, kaip mūsiškė žemė. 
Dausose, kur saulė šviečia 
amžinai, tokio laiko, kaip 
musįskė „diena,” visai nėra. 
Taigi tenai ir „atlaidai” ne
gali būt „dienomis” skaito
mi.

Ar matote, kunigėliai, kas 
išeina iš jūsų „mokslo?”

POPIEŽIUS NETURI VA
LIOS ANT DŪŠIŲ.

„Draugas” l-ųiame šių 
metų numeryje, kalbėdamas 
apie „dūšios išganymo” rei
kalus, tarp kita ko sako:

"Nei Jonas XXII, nei kitas 
popiežius negali žadėti paiiuo- 
suoti žmogų iš skaistyklos pir
ma subata po mirčiai, nei kitu 
savo paskirtu laiku. Popiežius 
turi valdžią ant gyvų, bet jis 
neturi jos visai ant mirusiu." 

Na, jeigu taip, tai kam da 
reikia išpažinties? Kam ei
ti vyrams ir merginoms ir 
pasakoti kunigui į ausį visas | 
savo paslaptis, jeigu iš 
„skaistyklos” niekas negali 
dūšios išgelbėti?

PROTEST RESOLU
TION.

Adopted by the Lithua- 
nians at a Mass-Meeting, 
the all parties being repre- 
sented, held January 2,1919, 
in the Lithuanian Hali, E 
Street, South Boston, Mass.

We, the Lithuanians of 
South Boston and vicinity,

’ hearing that the Polish Ar- 
’ mv threatens to take Vilna, 
the capital of Lithuania, 
met in Lithuanian Hali, Ja
nuary 2, 1919, and decided

i that:
Whereas Lithuania since 

the prehistoric times embra- 
ces the Baltic coast as a se-

PROTESTO REZOLIU
CIJA PRIEŠ LENKŲ 

GROBIKUS.
Išnešta lietuvių mas-mi- 

tinge, kuriame dalyvavo vi
sų musų srovių žmonės, 
sausio 2 dieną, 1919 m., Lie-. 
tuvių Salėje, kertėj E ir Sil- | 
ver sts., So. Boston, Mass.

Mes, So. Bostono ir apie- 
linkės lietuviai, išgirdę, kad 
lenkų armija kėsinasi užim
ti Lietuvos sostinę Vilnių, 
susirinkę Lietuvių Salėje, 
2 sausio, 1919 m., nutarė 
me:

Kadangi lietuviai nuo 
praistoriškų laikų apima 
Pabaltijos kraštą, kaipo

>
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Pabaltijos kraštą, kaipo; --------
skirtinga tauta, kurios kal-iparate country and nation, 
ba ir būdas su lenkais nieko | whose language and cus- 
bendro neturi; toms have nothing in com-

Kadangi lietuviai per il-jmon with those of Poland; 
gus laikus buvo savvstovė. Whereas Lithuania had 
tauta ir nuo 1772 metu, kuo- been for a long time an 
met Rusija su Vokietija ją indeoendent nation, and sin- 
pavergė, lietuviai iki šių lai- j ce 1772, when Russia and 
ku nesiliovė kovoję už savo Germany enslaved her, Lith- 
tefses; uanians have not ceased to

Ir kadangi buvo skelbia- fight for their rights;
ma, jog ši kare taipgi buvo| • And whereas this war al- 
vedama už paliuosąvimą pa- so was said to have been wa- 
vergtų tautų, — ged for the freeing of ensla-

Tai Lietuvos žmonėms bu- ■ ved nations;— 
i tu padaryta didelė skriau- Therefore a great wrong 
da. jeigu kokiai nors sveti-; vculd be done to the people 

i mai spėkai butų leista įsi- of Lithuania if some foreign 
: veržti ir be to jau dideliai; -orce would be penr.itted to 
Į nuterioton Lietuvon. thrust itself into Lithuania.

Protestuodami prieš im- Protesting against the 
kerialistinius lenkų žygius imperialistic steps of the 
mes prašome Suvienytų Vai- ■ Boies, we beseech the Uni- 

• stiju panaudoti savo* įtekmę, ked Statės to ūse its influen- 
i kad* šis Lietuvos priešų pa- ce so that this attempt of 
jsikėsinimas butų sustabdy- Lithuania’s adversary be 
I tas, o Lietuvos likimas leista į checked and the Lithua- 
nuspręsti patiems jos žmo- į aians themselves be permit- 

i nėms. i ted to determine the destiny
Mes taipgi prašome Su- of their country. 

vierivtu Valstijų valdžios,; We further ask the United 
kuri*taip gausiai *šelpia kitas j Statės government, which 
nuo karės nukentėjusias i so generouslyaids other war 
tautas, ištiesti pagalbos: 
ranką ir Lietuvai, kurios 
žmonės irgi miršta badu.

Šios rezoliucijos kopijos 
turi būt pasiųsta Valstybės 
Departamentui, Massachu- 
setts gubernatoriui Coo
lidge, Mass. . senatoriui 
Lodge ir paskelbti spaudoje.

Mikas Petrauskas, 
Chairman.

„DRAUGAS” IR D-RO 
GRAIčIUNO ŪSAI.

Nelabai senai d-ras Grai- 
čiunas buvo „Draugo” agen
tu ir važinėdamas po Ame
riką su prakalbomis gyrė tą, 
atsiprašant, laikraštį, kaipo 
geriausį tavorą. Pakol 
Graičiunas gyrdavo kunigų 
kromelį, patol jis buvo geras 
žmogus. Bet dalykai taip su
sidėjo, kad Graičiunas turė
jo tą biznį pamesti. Jis ne
tik liovėsi užrašinėjęs kleri
kalų laikraštį, bet dar para
šė Į „Tėvynę” straipsnį, kad 
bažnyčios turėsiančios išny
kti. „Draugui” tas labai ne
patiko ir jis tuojaus atrado, 
kad Graičiunas' niekai žmo
gus. Išskaitliavęs visus 
Graičiuno išbandytus „ama
tus,” klerikalų organas sa
ko:

"Paskui jis ėmė lošti profe
soriaus rolę. Apie tą tikrai ži
nome. kad nesisekė. Nei laiš
kai, nei plakatai, nei maldavi
mas savųjų, nei viliojimas 
svetimų pakraipų žmonių 
nieko nesudarė. Neturint mo
kslo nėra kaip profesorium bū
ti ir da-gi universiteto įsteigė
ju. »

"Drauge su gydytojo role p. 
Graičiunas lošė katalikų vei
kėjo rolę. Dar ir šiandien 
kyšo jo ūsai iš 1916 metų 'Met
raščio.’ ”

Tai ve, kaip klerikalai at
simoka „svietiškiems inteli
gentams,” kuomet tie pa
liauja reklamavę jų brostvi- 
nį biznį. Jei įmanytų, jie 
Graičiuno ir usus iš savo: 
metraščio išskustų.
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PASNINKAS IR ATLAI
DAI.

Vienas žmogus klausia 
vieno klerikalų laikraščio, 
kodėl Lietuvoje seredomis ir 
subatomis žmonės pasnin
kauja? Klerikalų organo 
redakcija duoda jam šitokį 
atsakymą:

"Seredomis ir subatomis 
Lietuvoje nėra pasninko, tik 
susiturėjimas nuo mėsos. Se
niau rišame krikščionių pasau
lyje, išskiriant Rytų Bažnyčią,' 
subatomis žmonės nevalgyda
vo mėsos, gerbdami šv. Mari
jos nubudimą po Išganytojo 
mirties. Tik naujaisiais lai
kais tas paprotys išdilo Fran- 
euzijoie. paskui Amerikoje, 
paskui Lenkijoje, ar.t galo Lie
tuvoje.

"Seredų susiturėjimas nuo 
mėsos visuomet buvo liuosos 
valios darbu. Jį platino Karme
litų vienuolija. Dėlto Karme
litų škaplieriaus Įstatuose yra 
įrašyta, kad nevalgantieji se
redomis mėsos pelnosi žymių 
atlaidų."
Tai tic-k apie pasninkus se

redomis ir subatomis. Bet 
klausimas, kam pasninkai 
reikalingi apskritai? Mes 
suprantam, kad papasnin
kauti kelias dienas kunigui, 
^uris kartais nepaneša savo 
ašinių, gali būt naudinga jo 

sveikatai. Bet mes nesu
prantam, kodėl turėtų pas
ninkauti Lietuvos kaimietis, 
turis ir be to jau retai kada 
jauna mėsos paragauti ir 
>usę laiko vaikščioja neda- 
valgęs?

Tikėjimas mokina, kad 
pasninkas palengvina žmo- 
į-pi i dangų įsigauti. Bet ko
dėl. Juk pasninkas reiškia 
marinimą kūno, silpnipimą 
■izinių spėkų. Argi silpnam 
žmogui lengviau Į dangų pa
sekti, negu stipriam ? Jeigu 
^ąip hutų, tai reikštų, kad 
visas higijėnos mokslas, ku- 
to tikslu yra palaikyti svei
katą, yra blėdingas mokslas, 
cun reikia būtinai uždraus- 
i,nes jis apsunkina žmonėm 
kelią i dangų. Nes rūpintis 
sveikatos išvystymu ir tuo
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suffering nations, to lend a 
hand in behalf of the star- 
viug people of Lithuania.

A copy of this resolution 
is to be sent to the Depar- 
tment of Statė, to Governor 
Coolidge, to Senator Lodge 
of Massachusetts and to the 
press.

Mikas Petrauskas.
Chairman.

„Naujienų” žinių rašyto
jas, pašiepdamas klerikalus, 
sako, kad šitas smūgis tai 
esąs jiems Kalėdų „prezen- 
tas” nuo laisvamanių. Gir
di:

"Skaudus tas prezentas, ir 
vargšai klechos butų geriau 
beveliję apsieiti visai be jo. 
Bet Kalėdos — prezentų dalini- 
mos laikas: kokį gauni, tokį 
imk — kad ir verkdamas. Tat 
ir Ciceros klerikalai, kad ir 
verkdami, bet turi priimt duo
ta jiems laisvamanių prezen- 
tą.”
Je, neskanus tai „prezen- 

tas” juodvarniams!

”šitie laisvamanių laimėji
mai turi svarbos ne tiktai tuo, 
kad jie aplaužo ragus sauva
liaujantiems politikieriams, 

kurie sėdi miesto valdžioje, o 
ypatingai tuo. kad jie užduoda 
smugj to miesto lietuvių kleri
kalams. Nes visi Cicero’s vir
šininkų ir policijos prisikabi
nę jimai prie laisvamanių buvo 
daromi pagal klerikalų skundi
mą.

"Klerikalai buvo užsispyrę 
užslopint progresyvių žmonių 
veikimą Ciceroje. Kada Lie
tuvių Darbininkų Taryba, ar
ba Lietuvių Socialistų Sąjun
ga, arba Lietuvių Laisvamanių 
Federacija parengdavo pra
kalbas Cicero’je, tai davatkos 
su'davatkinais bėgdavo į polici
ją skųsti, meluodami, kad tos 
prakalbos esančios priešingos 
valdžiai. Policija ir miesto vy
riausybė, kurios eina išvien su 
klebonija, paklausydavo tų 

melagių ir sustabdydavo pra
kalbas arba atsisakydavo duo
ti leidimą prakalbų rengėjams.

"Ypatingai arti susibičiuo- 
liavo Cicoros klerikalai su po
licija nuo to laiko, kaip kilo 
skandalas su kun. Ežerskiu. 
Netekę jokios įtekmės tarpe 
žmonių, jie pasiryžo ginties 
nuo ’bedievių’ įsigalėjimo su 
pagalba policijos lazdos.

"Dabar jiems ta lazda tapo 
išmušta iš nagu.

"Gerai, kad laisvamaniai ap
valdė tuos ’kramolos malšinto
jus.’ Jie tuo ne tiktai apgynė 
savo teises, o ir patarnavo vi
soms progresyvėms lietuvių 
organizacijoms."

KLERIKALŲ SABOTA- I 
ŽAS PRIEŠ TAUTININ

KUS.
Kada darbininkai, norėda- i 

mi padaryti kapitalistui 
nuostolių, įleidžia tarp šeš- 
temių gabalą geležies ir su
laužo ratus, arba paima ir; 
supiausto diržus, tai toks 
darbas vadinasi sabotažu.

Sabotažas gali būt ir poli- i __ 
tiškas. Taip ve Rusijos bur- i KLERIKALŲ, ”MOKS- 
žuazija vartoja sabotažą,; LAS.
kad pridarius blėdies Darbi-1 Klerikalai visuomet pasa- 
ninkų Tarybų valdžiai. koja, kad mokslas ir žmonių

Tokį sabotažą vartoja ir švietimas jiems taip pat ru- 
Amerikos lietuvių klerika- pįs, kaip ir kitiems. Koks tas 
lai prieš tautininkus, su ku- jų „mokslas” ir žmonių 
riais jie iš vienos pusės yra „švietimas,” tai geriausia 
nutarę veikti neva išvieno, o | parodo jų raštai. štai 
iš kitos pusės kur tik gale-j „Draugas” spausdina veika- 
dami stengiasi savo „bro- la, kuriuo norima prirodyt, 
liams” koją pakišti. „Tėvy- kad yra pragaras. Ir štai 

.......................   ‘ i” ’ku- 
inigai nori tai prirodyt: 

"Bedievis, kuris tvirtina,

gali atlikti pati Sąjunga, nė” paduoda visą eilę tokių j kokiais „argumentais 
Palšųjų minių mums nerei- atsitikimų: inigai nori tai prirodvPalšųjų minių mums n
kia.” Ir tuo ptciu laiku nu-’ ”1. — Newarke Dr. Bielskis

LAISVAMANIAI NULAU
ŽĖ KLERIKALAMS 

RAGUS.
„Naujienose” skaitom ši

tokią žinią:
"Lietuvių Laisvamanių Fe

deracija jau antru kartu lai
mi kovą už žodžio Jaisvę Cice
ro’je, iii.

"Pirmiaus ji išlošė bylą. ku-Į 
rią buvo užvedusi prieš lais-| 
vamanių prakalbų rengėjus! 
Cicoro’s policija. Dabar lais
vamanių Federacija gavo iš 
teismo ’iniunction’ą’ prieš Ci
ceros miesto galvą ir policijos 
vršininką.

"Tasai ’injunetion’ draudžia 
minėtiems miesto galvai ir.po-j 
licijos viršininkui trukdyt Lie-: 
tuvių Laisvamanių Federaci
jos veikimą.

Redakcijas Atsakymai.
Franui Skamurakui. — 

Ačiū už linkėjimus ir išreik
štą simpatiją.

LSS. Apsigynimo Komi
tetui. — Gavome nuo jūsų 
du atsišaukimu, bet kadan
gi abudu apie tą patį daly
ką, tai tik vieną talpiname. 
Kai kurias vietas turėjome 
išleisti, • nes jos atsitolina 
nuo reikalo, paliečia Euro
pos konfliktą, kas su aukų 
rinkimu neturi nieko bend
ra, o atsišaukimui priduoda 
politinio pobūdžio ir reika
lauja vertinio, o vertimais 
mes jau ir taip esame per
daug apsunkinti.

„Viską patyrusiam” 
(Rumford’e). — Ačiū už pa
rašymą, bet laikraštin dėti 
negalime, nes kiltų ginčai, iš 
kurių jokios naudos nebūtų.
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepaiki*

o AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
WATERBURY, CONN. 

Pirmeiviai pradeda krutėti.
Kaip jau yra žinoma, čio

nai visos progresyvės lietu
vių organizacijos (14 išviso) 
yra susirišusios j sąryši, ku
ris vadinama ”Waterburio 
Lietuviii progresyvišku 
draugijų Konferencija,” re
prezentuojanti apie 5,000 
organizuotų lietuvių. Tasai 
sąryšis įsteigta, kad pasek- 
mingiau davus pagalbos nu- 
kentėjusiems nuo karės Lie
tuvos žmonėms. Dabar ma
tant, kaip klerikalai su atža- 
kareiviais išnaudoja musų 

visuomenę savo neaiškios 
politikos tikslams, W. L. P. 
D. K. įsteigė Lietuvos Lais
vės Fondo skyrių ir nutarė 
darbuotis, kad rėmus Lietu
voje tą valdžią, kurią įsteigs 
Lietuvos darbo žmonės. Ka
dangi iš telegramų matome 
jau, jog atžagareivių kaize- 
riškcji valdžia iš Lietuvos 
išsinešdino ir šalies reikalų 
tvarkymą paėmė į savo ran
kas darbo žmonių Tarybos, 
todėl šituo momentu Ameri
kos lietuviams darbinin
kams vtin svarbu spiestis ir 
stoti visiems darban, kad 
gynus darbo žmonių valdžią 
nuo musų kontrarevoliucio- 
nierių-mcnarchistų.

Gruodžio 22 d. buvo W. L. 
P. D. K. surengtos prakal
bos. Kalbėjo dr-gė Z. M. 
Puišiutė.

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Kalbėtoja publiką 
patenkino.

Taipgi kalbėjo ir d. J. S. 
Pruselaitis apie klerikalų- 
tautininkų politiką.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos Lietuvos Laisvės 
Fondan. Surinkta $143,40.

Aukavo: Zigmas Rama- 
nailskas $50.; A. Naudžius ir 
Be-Pavardės po $5,; Jonas 
Palšis $4.: W. Pautienius 
$3.: K. Petronis, J. Stankus, 
K. Slizevičia, J. Janickas, K. 
Šukevičia, I. Kazlauskas. M. 
Gumblevičius. J. Krušas ir J. 
Milinė — po $2.; F. Keru- 
tienė, J. Bragelis, J. Budre- 
vičius, J. Akas, St. Sutkevi- 
čia. P. Kukaneckis, P. ’Švel- 
nis’ Y. Yakanta, J. Paškevi
čius, K. Bendleris, S. Cirvin- 
skas, J. P. Čeponis, A. V. Ei
dukevičius. J. Velička, J. 
Rainarda, F. Cvirka. P. Ko- 
kshis, B. Adomaitis. M. Ado
maitienė, P. Baltauskis, P. 
Ulinskienė. A. Kačergis. J. 
Pavilonis, J. Banis, A. Bru- 
nickas. M. Ališauskas, P. 
Bekeris, W». Kalvelis, K. Ge- 
ml^iti® J Tatoraitis. P. Ma- 
reika, L. Loricius, J. Burevi- 
čia. J. Rubliauskas, W. Ke- 
velis, J. Balčiūnas ir Be var
do—po $1.00; P. Pleškai- 
tis, P. Breivis, A. Kratavi- 
čiutė, A. Kališauskas. K. Sa- 
dūla. P. Sadulienė, M. Sut- 
kaitienė, W. Rilinckas. F. 
Karvelis A. Salvta, V. Setu- 
la, P. Matiečius, A. Mauru
tis. J. Svinkunas, J. Svelnis, 
J. Janulevičia. K. Cvirka, M. 
Krugelis, T. Visockis ir y. 
Zaltauskas—po 50c; P. Tau- 
rvs. J. Balčiūnas. K. Jasai
tis. F. Sabataitis. K. Savalis, 
T. Treinis ir A. Povilaitis— 
po 25c. Su smulkiais ir su 
neužrašytais viso surinkta 
Lietuvos Laisvės Fondan 
$143.40.

P. J. Kevalas, 
St. Kretavičia, 

.J. Balčiūnas.
♦ * *

Klerikalai baugina pavojais.
Gruodžio 15 dieną buvo 

vietos klerikalų surengtos 
prakalbos. Kalbėtojais bu
vo kun. Jakaitis ir K. Čes- 
nulis. Abu agitavo publiką, 
kad duotu kuodaugiausiai 
aukų Tautos Fondan. Piešė 
įvairių baubų, kurie grąso 
pavojais Lietuvai, būtent, 
iš vienos pusės grasia vo
kiečiai, iš kitos pusės lenkai, 
o iš trečios — ar . žinote

kas? — ugi grįžtantis iš Ru
sijos kairieji lietuviai ’.

Žinoma, bent kiek mąstan
čiam darbininkui iš to leng
va suprasti, kam gali gręsti 
pavojus iš grįžtančių Lietu
von lietuvių darbininkų pu
sės. Aišku, kad negali būt 
pavojaus Lietuvos darbo 
žmonėms, vien tų darbo 
žmonių engėjams dvarinin
kams ir monarchistams — 
mūsiškei buržuazijai.

Šitokius reakcininkus, ren
kančius iš liaudies pinigus, 
kad už tuos pinigus rengus 
Lietuvos darbo žmonėms 
skerdynes bei vergiją, musų 
žmones iš savo susirinkimų 
privalėtų iššvilpt kaipo savo 
neprietelius. Kodėl taip ne- 
oadaroma? •Todėl, kad mu
sų bėdini katalikai sveikai 
protauti nepajiegia, o teisy
bę nuo jų paslėpt musų reak
cininkams nėra sunku. Tam 
tikslui šitie reakcininkai 
prieš liaudį stato baisiausi 
paveikslą bolševikų viešpa
tavimo Rusijoj, pasakoda
mi bjauriausių melų apie 
bolševikų rengiamas „žmo
nių” skerdynes ir tt. Taigi 
katalikui ir pasidaro baugu, 
nes jis negali suprasti kokių 
esama tų žmonių, su kuriais 
Rusijos proletariatui prisi
eina vesti sunkią kovą. Prie 
tokių tai „žmonių” prisiskai- 
to ir mūsiškiai reakcininkai, 
siekiantis liaudies vergijos 
ir iš tos pačios liaudies dole
rių sau šarvus kaiantįs.

K. česnulis nebūdamas 
vokiu dvilinkliežuviu, kaip 
kunigai, aiškiai pasakė: 
„Broliai, katalikai, duokite 
pinigų, nes mums reikia pa
imt Lietuvos valdžią į savo 
rankas. Gavome nuo p. Yco 
žinią, kad Vokietijos valdžia Į prieš socialistus. Girdi, so- 
pasitraukė iš Lietuvos, įstei-’ cialistai nebus nukaitinti, 
gta valdžia (Yčo) taipgi tu-<nes iš valdžios pusės liudija 
rėjo išsinešdinti ir šaukiasi-kad klerikalų įskundimas 
piniginės pagalbos...’’ „Yčas’nėra pamatuotas. Mat, čia 
kreipėsi Švedijos valdžion,i visgi ne senoji Rusija. Kle- 
prašydamas kariumenės, rikalams reikia stot į teismą 
reikės atmokėti iškaščius.” Į akis Į akį. o ne užakių. 
Tolesniai sako: „Suvalkijoj Dabar LSS. 7 kuopa save 
vra 10,000 vyrų, sutinkančių t susirinkime 6 dieną gruod- 
kariauti, taigi reikia 
gų.”

Pamąstyk, skaitytojau. 
Reakcija veikia. Ar ilgai 
mes darbo žmonės tebesnau- 
sime? Reikalas ir mums 
ginties, bet ginties nuo tų. 
kurie mumyse sau pavoju 
mato, kurie mums išskersti 
svetimas armijas už musų 
pinigus nori nusisamdyti.

Tautininkų prakalbos.
Gruodžio 15 dieną vakarei 

buvo čia vietos tautininkų: 
parengtos prakalbos. Kalbė-,

LSS. 7 kuopos balius.
Gruodžio 14 diena vaka- ouvocia vletoS Lgg. ? kuOįos su.

parengtos prakalbos. Kalbe-, "kaukiu M „
io K. V. Račkauskas, aiškinu ® .
damas, kad tautininkams su: Lž gražius kostiumus do- 
kunigija iš vien darbuotis i vanas gavo di-gė B. sneide- 
nėra galima. ’ 
kad padavus tautininkams 
rezoliuciją, reikalaujančią iš 
Amerikos valdžios pripažin
ti Lietuvos nepriklausomy
be, Kemėšis stojęs prieš tai, 
užreikšdamas, kad tokiems 
darbams jis neįgaliotas. Va
dinasi, klerikalai nekovoja 
už Lietuvos laisvę. Račkau
skas šaukė tautininkus 
griežton kovon prieš kleri
kalus.

P. J. Kavalas.

DAYTON, OHIO. 
Klerikalai darbuojasi.
Kaizeriškai valdžiai Lie

tuvoje puolus, kunigijai ir 
atžagareiviams pasidarė la
bai nejauku. Visai nesebėti- 
na, kaį jie visur sujudo. A- 
merikoje ypač smarkiai jie 
.pradėjo veikti. Viliodami 
žmones gražiai skamban
čiais obalsiais tie musų re
akcininkai tuština lengvati
kių kišenius, pasakodami 
apie Lietuvos laisvės atpir
kimą. Ir daugelis naivių ka
talikų tiems melagiams in- 
tikėjo. Bet apgaudinėti 
žmones visgi neilgai jiems 
seksis. Jie savo juodus tik- 

sius dangsto „reikalu siųsti 
delegatus į .valstybių taikos 
konferenciją,’’ bet tik tegul 
pasirodo, kad Amerikos lie
tuvių delegatams toj konfe
rencijoj nėra vietos, žmonės 
pamatys, kaip juos klerika
lai apgaudinėjo.

Negana to, kad jie rengia 
eiles prakalbų ir susirinki
muose pinigus renka, dagi 
ir šiaip suorganizavę savo 
darbą varo, po žmonių stu- 
bas landžioja ir iš lengvati
kių pinigus vilioja.

Pereitą savaitę čionai bu
vo nežinia keno sušauktas 
susirinkimas. Tame susi
rinkime tūlas mūsiškis tau
tietis aiškindamas „didžius 
tautininkų nuveikimus” pa
sakė, kad tautininkai gau
sią savo karalių. Girdi, tuo 
tikslu ir Šliupas Europon iš
važiavo.

Vargšai tie žmonės. Ir 
tokių nesąmonių pasakot 
nesigėdija.

Klerikalai musų tautinin
kus apgaudinėja. Ir visai ne
stebėtina. Gudresnis žioplį 
visuomet apgauna. Verčiau 
tie klerikalų pakalikai nei 
nesigirtų savo n u veikimais.

J. Lietuvis.

ROCHESTER, N. Y.
Da žodis apie drg. M. Dusei- 

kos areštą.
Kaip žinote iš pranešimų 

„Keleivyje” apie d. M. Du- 
seiką, jo teismas yra perkel
tas į augštesnį teismą. Jis 
yra po $6,000 kaucija. Nors 
klerikalai visokių melų pri
pasakojo valdžiai prieš kal
tinamąjį d. Duseiką, bet da
bar patįs graudinasi, kam 
pradėjo tą purviną darbą

ir

pini- žio, išrinko iš 3 žmonių ko
misiją rinkimui aukų delei 

■ bylos vedimo. Komisija 
darbuojasi tarpe vietos lie- 

i tuvių ir jau turi padarius ii 
, atsišaukimus į Amerikos lie
tuvių visuomenę.

Tai mat, kaip gali būt, kac 
uatis donosčikai gali atsi 
durti toj duobėj, kurią jie 

Į socialistams kasė.
I

Nurodinėjo, j rienė. Ji . buvo apsitaisius
Laisvės dievaitės baltais rū
bais su raudonu vėluku ran
koj. Jinai gavo pirmą do
vaną. Dr-gė V. Bulienė 
taipgi buvo apsitaisius bal
tais Laisvės rūbais su švie
čiančiu žibintuvu rankoj. 
Jos gi maža duktė reprezen
tavo LSS. 7 kuopą — apsi
taisius baltais rūbais ir su 
raudonu vėluku, ant kurio 
buvo užrašyta LSS. 7 kuo
pa. Jodvi taipgi gavo do
vanas.

Be tų buvo ir daugiau gra
žiais kostiumais apsitaisiu
siu. Abelnai imant, vakaras 
buvo gana gražus ir gerai 
pavyko. Rengėjams dagi ir 
materialio pelno vakaras 
davė.

Choro vakaras.
Gruodžio 22 dieną buvo 

Aido choro surengtas vaka
ras. Atvaidinta dvi kome- 
diji: „šalaputris” ir „Jau
nystės Karštis.” Lošimas 
nusisekė pusėtinai. Pertrau
kose dainavo d. A. Arlaus
kas ir jo žmona. Ant galo 
padainavo visas Aido cho
ras. Vakaras nusisekė.

Senas Kareivis.

BURLINGTON, N. 3. 
Artimo „meilė.”

Apie 4 metai atgal, pas 
tūlą katalikišką šeimyną gy
veno apie 45 metų senume 
inamys P. Kaip ir daugelis 
Įnamių daro, taip ir P., su
sitaupęs kiek pinigų, pasidė
davo "bankon" pas šeiminin
kę. Kol P. dirbo, viskas bu
vo gerai. Bet- štai, Įsisiūba
vus bedarbei, netenka žmo
gus darbo. Jaunesni, stip
resni vyrai, šeip-taip gauna 
kokį darbelį, bet kurie silp
nesni, tiems darbaviečių du- 
rįs buvo uždarytos. Silpnes
niųjų eilėse buvo priskaito- 
mas ir P. Nors P. nuo tam
sos ryto iki vakaro jieškojo 
„geradario,” dieną iš dienos, 
kuris nupirktų jo spėką, ko
kia dar jame randasi, nors 
už menkutį atlyginimą, bet 
veltui—visur gaudavo vie
nodą atsakymą: "nereikia.”

Pas šeimininkę turėjo pa
sidėjęs $60.00, tai ir visas 
turtas. Vienok nenusiminė, 
tikėjosi, kad užteks tų pini
gu pragyvenimui, pakol su
siras kokį darbą. Bet kaip 
nustebo, kada kartą šeimi- 
sinkė liepė jam išsikraustyt 
pasilaikydama jo pinigus 
?60, kuriuos jis buvo pas 
seimininkę padėjęs. Malda
vimas, kad atiduotų jo pini
gus, buvo veltui. Gera kata
likė šeimininkė, keikdama 
vargšą, pasakė, jog ji netu
rinti jokių jo pinigų ir liepė 
tuojaus išnykti iš jos akių.

Jau trečia diena kaip P 
kankina žiaurusis badas.Ne- 
galėdamas ilgiau kęsti, atei 
na pas ”savo” šeimininkus 
melsti pasigailėjimo, kač 
nedaleistų jį numirti badu 
Šeimininkai, kaipo "geri” 
katalikai "pildydami” dieve 
prisakymą: "mylėk artimą 
savo kaipo patsai save," pa 
sigailėjo, ko? Pasigailėjo a 
tiduot tuos $60! O tą žmo 
gų atiduoda kur? Atiduodi 
į pamišėlių namą! Kad įti 
krinus policiją ir kitus vir 
šininkus, kad tas žmogų.1 
vra tikrai pamišęs, sukvai
liojęs, prisiprašo savo gimi 
raičius, kad šie butų liūdi 
ninkais ir pasirašytų^. Ir tą 
žmogų išveža, bet kur til 
vieni pasirašiusieji ir tie 
kurie išvežė težino. Kaimy
nai (lietuviai, taip-gi kataii 
kai) žinodami pirmesni in 
ridentą, tai yra, kad jo pi
nigus pasilaikė sau, o -jį iš 
vijo, ir sužinoję, kad jo jai 
Burlingtone nėra, pradėję 
klausinėti, kur jį tie šeimi 
ninkai padėjo? šie atsakė 
kad išvežė į Lietuvą.

Nuo to laiko iki pabaigom 
vasaros mažai kas beprisi
mindavo apie tą incidentą 
Bet štai pereitą rudeni atei 
na iš. pamišėlių namo laiš
kas, kad P. tenai mirė. Ta 
laiškas papučia į kaimynu 
rankas. Pasirodo šeiminin
ko niekšystės. Pasirodo, kad 
F. ne Lietuvon buvo išsiųs
tas. bet nainišėiių namai' 
priduotas, o kaimynai gera: 
žinojo, ka.d P. buvo’ sveiku 
proto žmcg’.B, tik tas godi 
šius už $6i> JO žmogų parda- 
v. !yg Jud Kr.-vų
Pa’ davik , pereitą rudenį. 

r;i.vrka r aimė: nusilaužė 
koją. Tarpe katalikų paskly- 
d» l aibos, kad tai Dievo 
bausmė už blogus darbus. 
Išgulėjęs apie 2 sąvaites 
mirė net be kunigo palai
minimo. Nors mirė neatli
kęs i s pažintie'-, vienok kuni- 
c.-?- ?-rt ka pasakė „gražų 
pamokslą,’’ iškeldamas jč 
"gerus” darbus iki debesų. 
Gyrė nabašninką kaip tik jis 
mokėjo, kad jis buvęs "ge
ras katalikas." ''apsišvie
tęs,” „mokytas” ir tt.

Paranijorai žinodami jo 
„gerus" darbus, net raitėsi 
iš piktumo, kad kunigas taip 
i/csąžmiškai meluoja, giria 

tol į biaurų žmogų; bet prie
kinis kunig'. • bijojo. Tik 
'. Yną dalyką kunigas teisin
gai pasakė: "gyveno kaip 
kunigas.” iš ko parapijonai 
turėjo daug juoko. Mat, ka
da tas pardavikas dar buvo 
nevedęs, tai gyveno su "pus
sesere,” taip kaip kunigai 
iankiai daro.

Tą žinojo kunigas, tą ži
nojo ir parapijonai. Bet kad 
kunigo buvo geras draugas, 
iuodavo kun. pinigu, tai vis
kas buvo gerai ir numiręs 
kaipo „geras katalikas’’, nu- 
jjo „tiesiog į dangų.” Tai 
mat, kokius darbelius musų 
katalikai atlieka ir kunigai 
už pluoštelį dolerių, tokiems 
Suteikia nei „danguj viietą,” 
o vargšus, kurie neturi pi
nigų, kad ir geriausius žmo
nes katalikus nustumia dar 
gyvus "pragaran” ir ant to
kių kapo prakalbų nesako, 
jei bent bažnyčiose sakyda
mi pamokslus pakeikia už 
nemokėjimą čėdvt pinigų.

Šen Raito.

MONTELLO, MASS. 
Dvejos prakalbos.

Gruodžio 18 d. LMPS 22 
kuopa turėjo čionai sureng
iąs prakalbas. Kalbėjo d. J. 
3. Smeistorius. Kalbėtojas 
pradėdamas prakalbą paša- 
kė z

„Keliatas savaičių tam at
gal, sveikinau jus su Vokie- 
rijos revoliucija, o dabar aš 
-.velkinu savo tautos Lietu
vos revoliucija, kada kleri- 
kalų valdžia Lietuvoje jau 
iko nuversta ir nuvaryta 
ten, kur kaizeris, o socialis
tai paėmė valdžią į savo ran
kas. Lai gyvuoja Lietuvoje 
revoliucinė socialistą val
džia! Remkim tą valdžią!’ 
Potam kalbėjo apie kairiuo
sius ir dešiniuosius socialis
tus, tuos nesutikimus, pešti- 
nes, kur iki šiol besipešdam; 
nieko naudinga nenuvei- 
kiam ir matydami, kad tie 
nesutikimai neina mums ant 
naudos, tai bent dabar me 
kim Į šalį ir stokim visi iš- 
vieno dabartiniu momentu 
koks stovi prieš mus. Tokioj 
dvasioj pasakyta prakal
ba kiekvienam protaujan
čiam buvo naudinga.

Pirma prakalbos dvi ma 
šos mergaitės, viena an> 
;muikos. kita pianu pagraii 
no, o Vikšnaičiutė padekla 
mavo eiles.

Žmonių buvo pusėtinas 
skaičius.

Tautininku-sandariečių 
prakalbos.

Gruodžio 22 dieną mušt, 
tautininkai sandariečiai čio 
nai surengė prakalbas. Kai 
bėjo A. Martus. Kalbėto 
jas neturėjo nusistatęs te 
mos, ėmė puldinėti vienur i’ 
kitur, kad savo prakalba su 
budavojus. Apgailestauda 
mas skundėsi publikai, kao 
anglų spauda nieko nerašy 
davusi apie Lietuvos tautą 
net jis pats geruoju mėginę 
orašvti redaktoriaus, bet vn 
jie nenorėdavo rašyti, tik 
dabar daugiau pradedą ra 
syti, kad ir "Lietuvos tauta 
esanti kaipo ir kitos tautos. 
Martus toliaus pasakojo a- 
pie neprigulmingą Lietuvą 
ir jos laisvę, biznį ir buržu
azijos reikalus, o apie darbi
ninkų reikalus ir ju likimą 
nei žodžio. Tik duokit pini
gų, nes Lietuva yra bloga
me padėjime. Iš vienos puste 
gresia lenkai priešai, o iš ki
tos karštagalviai plėšikai. 
Kas tie plėšikai nepasakė, 
turbut bolševikus taip vadi
na.. Sako, pirkite "lietuviš
kas laisvės paskolas,” nes 
pinigų reikia. Šliupas be pi
nigu negali važiuoti į taikos 
konferentiją. Po tam drg. 
Kriaučiūnas mandagiai pa
siprašė pirmininko balso ir 
uždavė klausimų: 1) Ko
kiam tikslui jus aukas rin

kote ir dabar renkate; 2) iš 
kur jus manote tą laisvę Lie
tuvai pirkti? 3) Kas ir kur 
ją parduoda? 4) Kiek ji iš 
tikrųjų iėšuoja? 5) Kas Lie
tuvą turi pavergęs? Nes 
dabar Lietuva būdama tarp 
Rusijos darbininkų valdžios 
ir Vokietijos ji tapo laisva 
darbininkų rankose. Martus 
į tuos klausimus neatsakė. 
Pasigirdo baisai: ”Aš noriu 
balso!” ”Aš nariu balso!” 
dar su įvairiais teisingais 
užklausimais. Martus jau
tėsi jau blogame padėjime, 
negalėdamas į tuos visus 
klausimus atsakyti, tai pra
dėjo koliotis. Pasigirdo iš 
publikos vienas balsas: 
"Mariau! tavo galvoje sme
genų vietoje tik ir yra ko
pūstai !" Prasidėjo lermas, 
švilpimas, tuomi ir užsibai
gė tos prakalbos.

Pirmininkas pasakė, kad 
turįs iškalno surinktų aukų 
šimtą dolerių Lietuvos rei
kalams. o dabar suaukauta 
šešiosdešimts dolerių suvir
simi. Mat, keliatas biznie
rių ir kai-kurie suklaidinti 
darbininkai aukavo delega
to kelionei.

Pasaulio pilietis.

LOWELL, MASS. 
Trečiųjų teismas.

Šiomis dienomis čia atsi
buvo trečiųjų teismas tarp
o. A. AI. Martaus iš New- 
Yorko ir V. J. Chulados iš 
Lowellio. Laikant čia p. 
Martui prakalbas 8 gruo
džio, Chulada iš publikos bu
vo jį žodžiu įžeidęs. Taigi 
kad šitą incidentą išrišus, 
abidvi pusės nutarė pavesti 
reikalą trečiųjų teismui. Iš 
•p. Martaus pusės buvo du 
teisėju, J. Sadauskas ir D. 
Rumskis, ir du teisėju iš V. 
Chulados pusės — J. Sirvy
das ir J. P. Kuzborskis.

Teisėjai išklausę abiejų 
pusių pripažino, kad Chula
da padarė klaidą, pavadin
damas p. Marių "šnipu." Jis 
tokį įspūdį buvo gavęs iš 
paties .p. Martaus kalbos. 
Mat kalbėtojas sakydamas 

8 gruodžio prakalbą pasakė, 
kad vienas New Yorko teisė
jų prašęs jo lietuvių socia
listų laikraščių adresų ir jis:
p. Atartus, tuos adresus jam 
suteikęs. Chulada tuo pasi
remdamas ir pavadino p. 
Marių "šnipu."

Trečiųjų teisme jiedu da
bar susitaikė, padavė vienas 
kitam ranką ir tuo visas rei
kalas užsibaigė.

Teisėjai:
D. Rumskis,
J. Sadauskas, 
J. P. Kuzborskis, 
J. Sirvydas.

LAIŠKAS “KELEIVIO” 
REDAKCIJAI.

Malonus draugai:
Šiuomi siunčiu jums savo 

.simpatiją, kad į tuščius gin- 
ęus jus nesikišat, o veikiat 
konstruktyvi darbą.

Draugai, neduokime reak
cijai kelti savo galvą, nes ji 
yra mums pavojinga. 

, Mes negalime kreipti 
daug doruos į tokius laikraš- 
.čius, kaip „Laisvė,” kuri jau 
Jceli mėnesiai kaip sistema- 
tiškai varo dezorganizaci
jos darbą.

Nematau reikalo daug 
apie tą laikraštį kalbėti, už
tenka tik paminėti jos nu
merius 102 ir 103. Kiekvie
nas mokantis protauti žmo
gus, perskaitęs pirmutiniam 
numeryje straipsnį "Teorija 
ir praktika," o paskutiniame 
editorialą, gali suprasti, prie 
ko tie žmonės varosi ir kas 
jiems rupi.

Su draugiškais linkėji
mais,

Fr. Skamarakas, 
Collinsville, III.

BROOKLYN, N. Y. 
Iš New Yorko siuvėjų 

streiko.
Be aiškinimų visiems dar

bo žmonėms yra žinoma, 
kaip kapitalistai stengiasi 
visais jiems prieinamais bu
dais išnaudoti darbininkus.

Tas nežmoniškas elgimasis 
privertė ir New Yorko rub- 
siuvius pradėti sunkią kovą 
kad bent kiek save — savo 
teises apgynus.

Darbininkams pasmerkus 
save badavimui ir skurdui— 
išėjus streikan, sotus ir ga
lingi kapitalistai, kad užda
vus darbininkams mirtiną 
smūgį, apskelbė lokautą.

Nesenai da jie skelbė, kad 
nedirbantis turi būt areštuo
jami ir pristatomi prie šau
tuvo ar dirbtuvėm Dabar 
kapitalistai tūkstančius 
darbininkų išvaro gatvėn, o 
niekas nekaltina juos už žu
dymą žmonių ir visuomenės 
apsunkinimą.

Visa musų išsigelbėjimo 
viltis — tai organizuotų 
darbininkų pagalba.

Baltimorės siuvėjų unijos 
218 skyrius prisiuntė mums 
$100.00 Tečiaus, nors iš au
kautojų pusės šita auka yra 
didelė, jos toli gražu neuž
tenka nei vienai dienai, kad 
papenėjus tūkstančius žmo
nių. Kame gi kiti musų 
unijos skyriai? Draugai, 
darbininkai, gelbėkime vieni 
kitiems, kitaip visi turėsime 
likt vergais, su kuriais kapi
talistai galės daryti, kas 
jiems patinka.

Be to, sužinojome, kad iš 
New Yorko siuvimo darbus 
kapitalistai siunčia Balti- 
morėn, Philadelphijon ir 
Reading, Pa. Ten darbinin
kai dirbdami New Yorko 
firmų darbus šužiniai pagel
bsti mūsiškiams lokautinin- 
kams mus naikinti. Darbi
ninkai! gelbėkite mus var
dan darbininkiškos brolybės 
ir šventos tiesos.

Presos komisija:
Z. O. Kelmelis, 

M. Vaikys, 
J. Karalevičius.

PHILADELPHIA, PA. 
Mirė d. J. Bičkunas.

Gruodžio 21 d. buvo laido
tuvės mirusio draugo J. Bič- 
ku,no. Laidotuvės buvo be 
jokių bažnytinių ceremoni
jų, nes velionis senai jau bu
vo pasiliuosavęs nuo prieta
rų.

VelioniAMvo 39 metų am
žiaus. AaBrikoj išgyveno 
apie 10 metų, priklausė LSS. 
Paėjo iš Pašventimo para
pijos, Kauno gub., kur pali
ko motiną ir brolį.

Velionis buvo darbštus 
kovotojas. Kada ir Lietuvai 
laisvės aušra pradėjo šviest 
velionio troškimu buvo grįž
ti į tėvynę, tik nelaboji mir
tis pakirto jį pusiauamžyje.

Ant velionio kapo trum
pą prakalbą pasakė d. K. 
Burė. Draugai gi atidavė 
velioniui paskutinį savo pa
tarnavimą. Lai būna jam 
lengva žemelė.

P. A. Lukas. 
west~lynK~mass. 

Susitvėrė LMPS. kuopa.
Gruodžio 18 dieną čionai 

buvo LMPS. Il-ro rajono su
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
p-lė Z. M. Puišiutė. Jos pra
kalbos rezultatu buvo susi- 
tvėrimas naujos 131 PS. kuo
pos iš 13 narių.

Pirmas naujos progresis- 
čių kuopos susirinkimas bu
vo pas dr-gę K. Belkienę. 
Tame susirinkime dalyvavo 
11 narių. Nutarta susirin
kimus laikyti kas pirmą ne- 
dėldienį mėnesio, o kas ant
rą seredą laikyti lavinimosi 
vakarus.

Nežiūrint, kad kuopa ką- 
tik susitvėrė, išrinko delega
tę i LMPS. Il-ro rajono 3 
konferenciją. K. Kaimieti.
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Dideli mūšiai šiaurės Rusijoj:
• Tai biaurus padėjimas! 
Reikia ne tik laiką veltui 
leisti, bet ir šaltį kęsti.

Kas-gi poteisybei kaltas, 
,kad taip yra? Juk gali būti

Individualumas
■ > r i *-------- -

apdirbtų minčių, jausmo ir' gatvekarių daugiau? jie gali 
paveikslų, kad tolimesnė eiti dažniau ir parvežti žmo- 
tveryba nėra galima, kad .nes namo, arba nuvežti dar-

ATSIŠAUKIMAS I LIETUVIŲ 
DARBININKŲ VISUOMENE

Jeigu liktų nuo bylos kokia 
pinigų suma, tai jie nepra
puls, bet bus sunaudota su- 
iyg susipratusių darbininkų 
nuosprendžio.

Taigi, broliai, į darbą! 
Draugiškumas, pasišventi
mas ir supratimas darbinin
kų reikalų stebuklus daro! 
Na, tai ir mes stokime į ei
les ir visokeriopais budais 
remkime darbininkų princi
pą : visi už vieną, vienas už 
visus.

Siųsdami aukas, išrašyki
te čekį ar money orderį var
du Lietuvių Socialistu Są
jungos Apsigynimo Fondo 
iždininko I. Matiošaitis ir 
adresuokite sekretoriui A. 
Jankauskui. 455 Grand st., 
Brooklyn, N. Y.

LSS. Apsigynimo Fondo 
Komitetas: 

Pirmininkas J. šaitys, 
Sekr. A. Jankauskas.

Ižd. I. Matiošaitis.

Lietuviai darbininkai!
Jus, be abejonės, jau gir

dėjote apie bylą vadovų Lie
tuvių Socialistų Sąjungos — 
J. Stilsono ir J. Šukio, ku
riuodu buvo suareštuoti dar 
pereitų metų pabaigoje ir 
kuriems mesta kaltinimas 
prieškarinėje agitacijoje. 
Žinoma, juodu tuoj buvo iš
imtu po kaucija ir plačioji 
Amerikos lietuvių darbinin
kų visuomenė pradėjo rū
pintis jų bylos reikalais. Iš 
visų pusių pradėjo plaukti 
aukos ir aukos plaukė gau
siai, nes visi matė, kad tuo
du draugu ne už savo locną 
reikalą kenčia, bet kenčia už 
tai, kad jie buvo ir tebėra so- 
cialistų vadovai.

Amerikoj politinės bylos 
begalo . brangiai apsieina, i 
—• — —- - 1 • • • i

gus kaucijom, reikia gabių, 
advokatų, o jų kaip sykis y-. 
ra labai mažai, o ir tie patįs' 
begalo užversti darbų dar
bais. Reikia atsiminti ir rei
kia kiekvienam darbininkui 
įsitėmyti, kad šiuomi laiku 
Amerikos kalėjimuose kan
kinasi ir yra po teismais 
apie 2,000 darbininkų ir so
cialistų. Daugelis jų jau nu
teisti. Draugai Stilsonas ir 
J. Šukys yra vieni iš to skai
čiaus.

Visa Amerikos darbinin
kų visuomenė karščiausia 
rūpinasi politiniais kanki
niais ir rupinties jais reikia, 
nes negalima apleisti drau
gus nelaimėje.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai ir jų draugijos karš
čiausia pritarė apgynimui J. 
Stilsono ir J. Šukio ir tai 
Dridavė jiems ūpo ir drąsos. 
Draugijos gausiai aukavo iš 
iždo. . Į

Dabar mes galim pranešti 
visai Amerikos lietuvių dar
bininkų visuomenei, jog pir- 
masai teismas draugų J. 
Stilsono ir J. Šukio jau atsi
buvo. Begalo sunkiose ap
linkybėse atsibuvo tas teis
mas. Begalo sunku buvo su 
advokatais, kurių beveik ne
galima buvo gauti. Vienas 
iš geriausiu Amerikos advo- ia ^vv
katu M. Hillųuit, kuris ture- mus kas trečias nedėl- 
>0 dalyvauti byloje susirgo dienis kiekvieno mėnesio, 
džiova ir byloje dalyvauti antra va!and po ietu vl. 
negalėjo. Ir išėjo taip, kad - -
drg. J. Stilsonas nuteistas 
trims metams kalėjime, o d. 
J. Šukys trims mėnesiams. 
Bet mes sakom dabar, jog 
kito kelio nėra, kain tas, kad 
reikia varyti bvlą į augštes- 
nį teismą, reikia apeliuoti.

Mes jau apeliavom. Mes 
uasamdysim geriausius vi
soj Amerikoj advokatus.

Socialistų Partija, kuri 
mato, kad ši byla yra labai' 
svarbi, prižadėjo ateit mums 
į pagalbą. Ji tikrai pasisa-j 
kė duosianti mums vieną iš _ __ _
geriausių advokatų. Mes-gi • y. M. C. A iš 

prašo paskelbti 
dalykus:

Lawrence yra 
angliškos kalbos 
kurioje angliškos kalbos lek
cijos duodamos dykai kiek
vienam. Lekcijos būna kiek
vieną utarninką ir ketvergą 
nuo 7 iki 8 vakare. Mokyk
la randas Paul Chabis salė
je, kampas Short ir Oak gat
vių. Dabar mokinasi tik a- 
pie 10 lietuvių, todėl Y. M. 
C. A. valdyba prašo, kad vi
si, kuriems tik pavelyna lai
kas, lankytųsi į minėtą mo
kyklą, kurioje gaus gerą 
pradžią išmokt anglų kalbą. 
Mokykloje yra didelis kny
gynas, kur galima skaityt 
knygas dykai. Be to, kiek
vieną nedėlios vakarą Y. M. 
C. A. rodo krutamus paveik
slus ir duoda paaiškinimų, 
būna ir muzikos. Pereitos 
nedėlios vakare buvo atsi- 

i Ligi-šiol mes jau turėjome lankę apie 150 ypatų, bet jie 
auielinkėj sąjungininkų ka- mokama. 20 rublių, o naš- vo vertu domos, išsemta; tas'stovėk ir drebėkkelias va- delis, kad sunku ir apimti jį. i apie 6,000 dolerių išlaidų, o norėtų. kad atsilankytų 
reiviai buvo ant pačiuožų tai malkų 300 rublių. genialis tvėrėjas patiekė tik landas . Margeris. 'jų bus dar dusyk daugiau, daug daugiau.

Dailėj, literatūroj bei mu
zikoj kritikai paprastai jieš- 
ko autoriaus minčių ar jaus
mo originalumo. Suradę 
panašumus paprastai šau
kia: "pavogta mintis,” ”pa- 
vogtas motyvas,” "pavogtas 
— jausmas”... Reiškia, netu
rėk nei žmogiškos minties, 
nepastebėk apsireiškimuose 
nieko tokio, ką kiti pastebėt 
galėjo, neturėk net ir jaus
mo, kokį panašiose aplinky
bėse kits žmogus jausti ga
lėjo, — na, tuomet ištikrujų 
busi originalis, mintįs-jaus- 
mai individualiai.

Antra vertus, jaunas ra
šytojas, išleidęs pirmą savo 
veikalėlį,dažnai mano išreiš
kė savo ypatingą nuomonę, 
savitas pažiūras. Jam ro
dos, kad tvėrimo metu gyve
no visiškai atskirame, sava
jame pasaulyje. Tik bėda, 
kad tokio neapgyvento, ne
priklausomo, savistovio pa
saulio, kur žmogus galėtų 
jaustis pilniausioj vienatvėj 
vargu bau rastum ir ant 
tuščiojo mėnulio, nes ir ten 
mus sektų musų pačių ir ki
tu pergyventos dienos. Kas 
įžengė tverybos pasaulin, į- 
neina sykiu ir papročių sri- 
tin; visas musų žinojimas 
tik ir yra didesne ar mažes
ne suma visa to, kas yra nu
veikta, kas yra patirta, ka? 
yra minties sutverta ir pa 
likta. Kiekvienas tvėrėja^ 
aplink save mato apdirbtus 
fragmentus, tobulas, kiltas 
dorybes, išmėgintas ypaty
bes, gražiausias rųšis jaus
mo — ir ką nemėgins iš sa 
vęs išduoti,vis tai bus tik pa
rok ir ė ispudžio, kokį į jc 
mintis bei jausmus padarė 
tai, kuomi jis gėrisi. Tr ne
žiūrint kaip atkakliai kovo
tų prieš tūkstančius pagun
dų, masinančių pasinaudo
ti vienu ar kitu jau gatavu 
dalyku, tikrenybėj joks tvė
rėjas be "atsiminimų” — be 
sekimo nieko sutvert negali. 
Apsigynimo jiega priguli 
nuo filozofinio aktyvumo 
nuo troškimo tverti minties 
pasauli ant savo atsakomy
bės. Pasekmingai ginties 
nuo pagundų gali tik tas 
kas pajiegia filozofuoti, kas 
savo įspūdžius gvildenda
mas pataiko išrinkti iš ju 
tai, kas jo sunratimu yra 
geriausia, gražiausia. Kame 
yra filozofinio veiklume 
maksimum, ten tik tegali bu 
ti originalumo minimum.

Kaipgi elgiasi sulyg gėry 
ir blogų iš aplinkinio pasau
lio žinių veikiantis rašyto
jas? Kaip priima išbandy
tas ir pripažintas prakilne1- 
ypatybes? Kaip žiuri į pa
sibjaurėtinas nuodėmes7 
Ne kitaip kaip tik ironiškai, 
nepasitikėtinai, bandančiai, 
gvildenančiai. Nieks pas jį 
nėra dogma, nieks jam nėra 
tikrumu. Pas jį gali būt pri
imtinu vien tatai, kas yra 
jo paties asmeniškai pergy
venta. Niekinga žmogaus 
ypatybė, pa v., šykštumas, 
visai nėra niekinga ar juo
kinga tam, kas pats ta ypa
tybe apdovanotas. Jis tą y- 
patybę savo veikale veikiau 
iške’s. išdailins, negu pa
smerks. Tame gali būt ori
ginalumas, bet viešoji opini
ja stos prieš jį.

Pasyviškas tvėrėjas ažuot, 
kovojus su pagundomis, pil
nomis rieškutėmis skina gė
les iš svetimo darželio dėlto, 
kad tos gėlės gražios. Vie- 

dijoj) pranešama, kad tenai .šoii opinija išteisins ji už
tapo suimta 17 rusų bolševi-Į reiškimu: nesvarbu iš ke- 
ku, kurie buvo perėję per.no lauko akmuo yra paim- 
Finliandijos rubežių. Jie tas. svarbu, kas iš akmens 
esą pasakę, jog Petrogradas padaryta.
neužilgo pavirsiąs į didelį • Dažnai girdisi tvėrėju ai- 
kapinyną, nes nuo bado žmo-. manavimas, kad tas ar kitas 
nes krintą gatvėse kas die-' didis rašytojas bei dailinin- 

'na. Avižos esąs vienatinis kas išpustijo dirvą desėt-

Amerikonai kovoja suklim- išėję per minkštą sniegą. Po 
pę j pelkes iki pažastų. sniegu pelkės buvo neužša

lusios ir kareiviai tankiai
S Pydavo talon iki pažas-

Po atkaklaus mūšio tiesi”“ begal° sunkų P^j™*
iš šiaurės Rusijos šitokių 
žinių • tų. Gamta ir oras daro čio-

Kadišu, amerikiečių kariu- į 
menė atstūmė bolševikų ka-Į 
riumenę, kuri buvo jau te-į 
nai dasigavus.

Iki 25 lapkričio žuvo 86 
amerikonai.

Generolas March Wa-
. . - ... Bolševikai jshlngtone paskelbė, kad iki 

taipgi pradėjo užpuolimą 25 lapkričio pereitų metų 
Onegos apielinkėj ir bom- Archangelsko apielinkėj žu- 
barduoja sąjungininkų, vo jg v£so amerikiečiai. Iš 
frontą. Amerikiečiai susi-. skaičiaus 9 buvo užmušti, 
rėmė su bolševikų spėkomis 17 1Tlirė nuo žaizdų, 3 prigėrė 
palei Petrogrado kelią ant į pelkėse, 2 žuvo nelaimėse, o 
uzsamsių jie kių kunos tę- 65 mirė nuo ligų. 
siasi palei tą kelią. Musis ______L
ėjo po. sniegą kurio buvo VOKIEČIAI Už WILSONO 
nuo 2 iki 4 pėdų. 1

Pereitą panedęli (30?™o- Kitckio!ni5 ger.
dzio) amerikonai paėmė Ka-, * • - - *
dišą. Jie mušėsi taip nar-; 
^iai, kad visi sąjungininkų' 
vadai jais gėrėjosi.

gerai aprūpinti, o užmušto statys,” pasakė naujas vo- 
amėrikiečių oficieriaus ku- kiečių užsienio ministeris 
nas buvo nuvežtas rogėmis Brockdorf-Rantzau.
100 mvliu i užpakalį, o pas- Sąjungininkai turį laiky- 
kui nusiustas i Archangels- tis VVilsono paskelbtų taikos 
ka palaidot ‘Panedėli a-principų, kuriuos jie viri bu- 
merikiečiai turėjo nuostolių, ™ užgyrę ir kuriuos Vokie- 
bet oalveinus su priešininko tija priėmė. Kitaip raudo- 
nuostoliais, jie buvo nedide- na revoliucijos banga galė- 
li. ’ ' .............. .....

IšLYGAS.

manai nesitaikysią.
”Vokietija Nesutiks ant 

„L ~ kiekvienos taikos išlygos,
Amerkonų sužeisti buvo kokią tik sąjungininkai pa-

isianti užliet Francuzija ir
Bolševikai eina kentratako-! Jiu

jajg j raginąs Vokietiją vienytis
’.................. :su Rusija, kad sutriuškinus

Utarninke bolševikai ati- bendra savo priešą — sa- 
darė baisią ugnį iš 3 ir 6 co- jungininkus, 
lių kanuolių, kreipdami ją į 
tas triobas. kurias ameriko-; 
nai buvo užėmę Kadiše. Ar-j 
tilerijos ugnis buvo, taip 
karšta, kad amerikonai tu- no-; • inuubteriu hauintutb pra- vcio laikinai iš kaimo pabi— i* ** •
jie nesitraukė ir naujas po- 
zicijas išlaikė. Bolševikai lln\"kĮ 
neužėmė Kadišo. nes ameri
konai taipgi smarkiai jį 
bombardavo. Šoviniai kris
dami ant .įšalusios žemės 
skleidė dusyk didesnę pra
gaištį, negu prie 
sąlygų.
4' 11M dilio/ iiaiuuao uruliu
L ėliaus po artilerijos prie- ^ešjnjujų socialistu spaustu- 

vę ir sulaikyti jų organą 
Vorwaertsą”.
Sakoma, kad valdžia nuta-Į

BERLYNO POLICIJOS 
VIRŠININKAS PA

VARYTAS.
Ministerių kabinėtas pra- 

vir-

~ ruoju nenorėjo savo vietos 
,• apleisti. Jo vietą užėmė 

”Vorwaerts” bendrovės di
rektorius Ernst.

1 Būdamas policijos virši- 
normalFi ninku Eichorn padėjo spar- 

- takams (kairiausiems socia- 
. listams) per Kalėdas užimti

danga amerikonai žengė 
pirmyn ir vėl užėmė kaimą. » 
Šįryt (4 sausio) headkvorte-i 
ris praneša, kad amerikie- rusį nusiOpjnti kairiųjų so
čių pozicijos dabar randasi cja|j<.tu judėjimą visoj Vo- 
400 metrų (apie 190 sieks- 
nių) į pietus nuo kaimo _ 
tai yra tolimiausia linija, ko- 

rikiečiai yra pasiekę. Tai 
šen tai ten matyt kapas kur 
traukti. Tečiaus labai toli 
guli palaidoti amerikonai, 
kurie pirmutiniai čionai ei
dami krito sunkioj kovoj. 
Šitie kapai liudija, kad ame
rikonai turėio pereiti sun
kiausius mušius, kokie tik 
čia yra buvę. BoŠevikai 
čionai mušasi daug nar
siau, negu kur nors kitur.

Petrogrado kelias veda į, 
didelį kaimą Plesetskaja, Į

tai yra tolimiausia unija, ko- OMSKO "VALDŽIA” 
NUŽUDĖ 12 BOLŠEVIKŲ-

Washingtone gauta žinių, 
kad 22 gruodžio Omsko 
"valdžia” nužudė 12 bolše
viku. Bolševikams pasisekė 
paliuosuoti 2,205 žmonės, 
kuriuos ta "valdžia” buvo 
sukimšus kalėjimam bet ji 
sučiupo 12 bolševikų ir tą 
pačią naktį sušaudė.

i ' ______________

VVILSONAS KALBĖJO 20 
M1NUTU SU POPIE

ŽIUM.
kuris guli iš čia į pietus. Te- Būdamas pereito j sąvaitėj 
nai vra bolševiku papėdė, iš Italijoj, AVilsonas užėjo ir 

......................... y;----- \ Popiežiui, ži
noma, tas huvo didele garbe 
ir jis neišmanė, kaip Ame
rikos prezidentą sveikint. 
Jo pasitikti išėjo visa popie- 
žaus gvardija, ginkluoti fa-

kur'jie veikia prieš Kadišą pas jiopiežjų. 
ir Onegą.
Užpuolimas ant jurininkų 

brigados.
Vakar (3 sausio) bolševi-

kai atakavo sąjungininkų iermonai ir visa rota popie- 
pcziciias Onegos fronte, ne- žiaus žandarų, žandarų be- 
toli Peceros kaimo, šitas nas griežė Amerikos tautini 
užpuolimas buvo sukoncent- himną ”Star spangled ban- 
ruotas ant rusu jurininkų nėr.” Wilsonas buvo pas 
brigados, kuri laikė tas po- popiežių 20 minutų. Popie- 
ziclja:-. ir pridarė daug žius kalbėjo itališkai; Ame- 
nųoriolių. ' l ikos italas buvo už vertėją.

Prie Vologdos gfežinkelio j -----------
bolševiku arcileria smar- PETROGRADE BADAS, 
kiai šaudė per irisas tris! Iš Helsingforso (Finlian- 
dienas, o paskui atėjo šar
vuotas traukinis ir is to 
traukinio jie šaudė. Bet nuo
stolių sąjungininkų pozicijo
se turbut nedaug buvo. Iš 
kitos vėl pusės vienas sąjun
gininkų šovinvs pataikė į 
bolševiku barakus ir prida
rė nemaža blėdies.

Kelios dienos atgal šitoj žmonių maistas. Silkei esą kams metų; viskas, kas bu- ... . ••___i.-________ i____ on ___ x 4-.. __ _

nepalietus to, kas jau pasa
kyta, kas atskleista ir atlik
ta. Šitokios nuomonės pa
rodo, kad tasai 'didis geni
jus” veikėjas nuo svetimo 
lauko išrinko akmenis, iš
skynė darželius ir kitiems 
nebeliko nei tų gėlių, nei bu- 
davonei medegos. Taip gali 
manyti ištikrujų tik tie, ku
rie reiškutėmis semia iš pra
eities iždo. Dvasinis pasau
lis. žmonijos siela, neturi ri
bų. Faktas, kad po didžių
jų dvasios tvėrėjų seka berg 
ždumo gadynė, tečiaus pa
rodo, kad perdidelis paga
mintų idėjų ir jausmo ver
tybių gausumas demorali
zuoja net ir aktyviausius 
tvėrėjus.

Aktyvis tvėrėjas, tikintis 
tik tam, ką pats pergyveno 
Ir sutvėrė, į kiekvieną dide- 
'į talentą žiuri kaipo į da 
vieną pavojų, kaipo į naują 
oagundą ir bando sekti di
delį tvėrėją ne minties įkū
nijimo būduose, o vien pa
mėgdžioti ano ene rgiją... |

Viešoji opinija—kritika, 
šiandien begalo naikina tve- 
ryboje individualumą. Kri
tika gaudo ir bepasigailėji- 
no plaka nemoralumą ir 
••imptomus: simptomais
vadina tatai, ką tvėrėjas iš 
savo pergyventą prityrimų 
bando iškelti aikštėn. Bai
mė, kad nepalietus "tauti
nės sielos.” kuri, kaipi egip- 
tiška mumija, kritikų ma
nymu, turinti palikti neper- 
keičiama, paskirsto dalykus 
i geistinus ir negeistinus, 
kas ištikrujų butų juokin
ga, jeigu tos- rūšies kri
tika ir įkalbinėjimas neslo- 
nintų pasiryžimus ir be to 
sutinkančius begales kliūčių 
uit savo kelią.

Ne kiekvienas skolinimas 
•r sekimas yra smerktinas. 
Nėra abejonės; kad ginąntįs 
Shakespeare’ą pasakė teisy
bę, jog ne svarbu iš kur au
torius savo tverybai ėmė ak
menis. bet svarbu, ką jis iš 
ių padarė. Jeigu rašytojas 
dėl išreiškimo tūlų jausmo 
sąryšių išdirbo tūlą stylių ir 
pažvelgus tan styliun 
tuoj prisimena jausmai ir 
nintįs kito rašytojo, jeigu 
tik toks stylius bei jų rūšis 
sveikinama kaipo savo as
menį išliuosavimą, tai pasi
naudojimas svetimais įran
kiais saviems tikslams turė
tų būt skaitomas garbinga 
ekonomija, kuri neeikvoja 
’aiką ir energiją tvėrimui to, 
kas tikrai yra, visai kitokio- 
e, keisčiausiose formose 

kad savo tvariniui tuomi už
sipelnius "origųialumo” 
vardą. Kaip nesistengtume 
ypatingiau pergyventi šią 
dieną, visgi joje atsispindi 
nergyventa vakarykščia 
diena. Savo dvasine esybe 
nieks nesame individuliu ir 
kitokiais negalime būti.

BEGALINE KANTRYBE.
Gyvenu didmiestyj. Dar

ban pėsčias nenueisi; reikia 
važiuoti. Daro tatai, regis, 
dauguma darbininkų did
miesčiuose.

Reikia laukti — ilgai lauk
ti — gatvekario. Papras
tas tai dalykas. Minios žmo
nių juk laukia. Bepiga lauk
ti, kada oras šiltas. Kitaip I 
betgi yra žiemos metu, šal-

ban!
Žinoma, žinoma, gali, — 

tečiaus nėra taip šiandien. 
Ir nebus, jeigu visados dar
bo žmonės taip labai tamsy
be apsikloję neišbudinamai 
miegos.

Čionai turiu omenyje Chi- 
cagą, kur transportacija, 
regis, yra blogiausia, negu 
bent kuriame kitame Suvie
nytų Valstijų mieste, čia 
minios žmonių rytas iš ry
to, vakaras iš vakaro stovi 
ant skersgatvių ir laukia 
gatvekarių.

Jau senai yra užmanyta 
vesti požeminius gelžkelius, 
bet niekados nebandoma to 
įvykinti. Net palaikoma

Kiek laiko atgal tame fonde 
buvo suviršum 21 milionas 
dolerių; dabar jau randasi 
vos tik trįs milionai. Miesto 
politikieriai jau baigia, ma
tote, tuos ”pnigėlius” nau
doti. Mokama tūliems "ek
spertams” net po $150 už 
dieną. Už ką jiems moka
ma -— ką čia prastas žmogus 
sužinosi ? Politikieriai .ne
sistengia, kad miestas turė
tų požeminius * gelžkelius. 
Jiems rupi, matote, pinigai, 
o ne žmonių vargai. Bet 
dar daugiaus kenkia gatvių 
geležinkelių kompanijos, 
kurios, nenorėdamos, kad 
joms biznis sumažėtų, kaip 
įmanydamos kenkia įvvkini- 
mui požeminių gelžkelių.

Miestas turi galę pastaty
ti ant savo, kad tik norėtų. 
Daugiausiai gali padaryti 
patįs žmonės — tie žmonės, 
kurie kas diena dirba 
ant skersgatvių gatvekarių 
belaukdami. Juk jie turi 
baką miesto viršininkų rin
kimuose. Jie gali išrinkti 
socialistus į miesto valdybą. 
Socialistai, beabejo, pasirū
pintų žmoniškesnę transpor- 
taciją įvesti.

Miesto gyventojai, tečiaus 
nedaro taip. Vadinasi, ne
daro to, kas jiems butų nau
dinga. Pripratę, matote, 
visados tik tą daryli, kas ki
tiems naudą neštų. Atėjus 
miesto valdybos rinkimams, 
iie balsuoja už demokratus 
ar republikonus.

Žmonės žino, kad tie po
nai per daugelį metų nieko 
gera nepadarė ir, beabejo, 
nepadarys, tečiaus jie bal
suoja už juos.

Jie stovi 
landas — ant kampų ir lau
kia gatvekarių.

Šalta, sniegas, pūga, dar
gana... Kojomis žemę kasa, 
tarytum arkliai, kad sušilus. 
Rankas trina. Dantimis ka
lena. Keikia gatvekarių 
kompaniją. Perkūnus siun
čia ant miesto valdybos...

Bet — o, tu tamsybe! — 
kaip ateina balsavimų diena, 
iie ir vėl balsuoja už tuos pa
čius ponus, vadinasi, už tą 
pačią tvarką.

Tai kantrybė! Tai aklu
mas! Tai smegenų surudi- 
jimas ir visiškas nedirbi- 
mas! Sunku ir apsakyti!

Sakysite, jie turi laukti ? 
Visai ne. Sakysite, jie ne- 

jžino, ką daryli? Ir gi ne
tiesa. Juk socialistai pasa
ko jiems. Kodėl tad jie ne
klauso ? Kokiems galams, 
atėjus miesto viršininkų rin
kimams, jie ir vėl balsuoja, 
už tuos pačius ”grafterius?”i ▼r i i •• i i • y

.specialis tam tikslui fondas. Reikia sudėti didelius pini-'

stovi čielas va-

X

t

iš savo pusės pažadėjom 
remt seniausią Amerikos so
cialistų vadą, E. Debsą. Tai 
yra didelė garbė Amerikos 
lietuviams darbininkams, 
kad jie turės progą savo cen
tais paremti vieną iš pra
kilniausių amerikiečių — 
Debsą.

Beto, draugai, gali pasitai
kyti, kad ir daugiau musų 
draugų suareštuos. Supran
tama, kad mes ir juos pa- 
remsime, mes ir juos geibė- 
sime.

Vardan šito viso mes kvie
čiame jus, broliai darbinin
kai, remti tolymesnį tęsimą

ta, drėbi, trepsi dairaisi, o Kodėl jie nebalsuoja už so-; Stilsono ir Šukio bylos. Au- 
gatvekario kįip nėr, taip cialistus? Kam jie balsuo-! kaukime ir skirkime para- 
nėr. Jeigu ir atsibaladoja ja už tuos ponus, kurie turi, mas is kuopų, draugijų, uni- 
vienas-kitas, tai jau grudi- po tris-keturis automobilius, i N, koojieracijų ratelių. Ne- 
masis nesvietiškai Jėi no- ir gatvekariais niekados ne- sigailekime Širdies ir para- 
n pasirodvt puslaukiniu, tai. važinėja r 
lipk stačiai kitiems per gal-' Todėl, kad jie turi nesvie- simt 
vas, tai dar šiaip-taip jlisi. tiskų kantry'bę. Jų tamsu-.danskumą. 
Nori būt mandagus — tai mas,nežinojimas yra taip di-i T-------i ’

’ į mos savo broliams! Rody-
Todef. kad jie turi nesvie- kime tikrą darbininkų soli-

CLEVELAND, OH1O. 
šis bei tas iš musų 

padangės.
Gruodžio 15 dieną, švento 

Kryžiaus Dr-jos susirinki
me nutarta iš dr-jos iždo pa
skirti LSS. Apsigynimo 
Fondan 10 dolerių. Atski
rai aukavusieji draugai su- 
aukavo 17 dol. Per komisiją 
pasiųsta minėto fondo kasi
ninkui $27. Draugija ir to- 
lesniai pasiryžusi gint laisvę 
ir remti darbininkiškąjį ju
dėjimą.

j Tame pat susirinkime 
svarstyta draugijos vardas. 
Draugija, mat, yra laisva, 
tik vardas buvo duotas 
laisvai draugijai netinka
mas. Permainyta į "Lietu
vių Darbininkų Pašalpinę 
Draugiją.”

Draugija dabartiniu laiku 
turi 150 narių ir apie 4 šim
tus dolerių kasoj. Visame 
kame tvarka kuogeriausia. 
Patartina clevelandiečiams 
lietuviams darbininkams 
prigulėti prie tos draugijos, 
nes mėnesinė mokestis tik 
30c., pašalpos ligoje moka
ma 6 dol sąvaitėje ir pomir
tinės $100.00.

I Draugija savo susirinki-

mėnesio.
mano svetainėj.

Sujudus vietos lietuviams 
tverti neprigulmingą para
piją, per kun. J. E. Strazdo 
prakalbas susitvėrė ir ši 
Švento Kryžiaus draugija, 
kuri turėjo būt naujai para
pijai pamatu. Bet kuomet 
kun. Strazdas pasakė, kad 
draugija neturi nieko bend
ra su jo parapija, tai ir visa 
parapija pakriko.

V. Raškauskas.

LAWRENCE, MASS.
Lietuvių domai!

'; Lawrence, 
sekančius

atidaryta 
mokykla,

hX
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ŽINIOS ISVISUR.
PEREITAIS METAIS 

AMERIKOJ NULINČIUO 
TA 62 ŽMONĖS.

Sulvg Tuskegee Instituto 
(Alabamoj) statistiko War- 
ko surinktų žinių, pereitais 
metais Suvienytose Valstijo
se buvo nulinčiuota 62 žmo
nės. Tai reiškia 24 daugiau, 
negu 1917 m. Iš nulinčiuotų 
58^>uvo .iuodveidžiai, o 4 
baltveidžiai: 5 moterįs, o 57 
vyrai.

Daugiausia nulinčiuota 
Georgijos valstijoj, nes išvi
so 18: Izmisianoj nugalaby
ta 9, Mississippi 6, Texase 9, 
Alabamoj 3, Tennessee 4, 
kitose po vieną.

PIENAS NEĮPERKAMAS, 
MOTINA NORĖJO NUSI

ŽUDYTI.
New Yorke pienas tiek pa

brango, kad bėdiniems žmo
nėms jis pasidarė tiesiog ne' 
įperkamas. Dėl tos priežas
ties tūla Sara Fax, 22 metų 
amžiaus moteris, išoko nuo 
trečių lubų per langą, norė
dama nusižutįyti. Ji susiskal
dę sau galvą ir susilaužė 
kaulus, bet neužsimušė. 
Klausinėjama policijos, ko
dėl ji taip padarė, ji atsakė, 
kad dėl pieno brangumo. Ji 
turinti keturis mažus vai
kus. o pieno trustas pradėjo 
už pieną tiek plėšti, kad ji 
nebegalinti savo kūdikių iš
maitinti.

Šauni tvarka!

KIAUŠINIAI ANT SVARŲ
Švieži kiaušiniai 64 centai 

svarui! Skamba keistai, bet 
tas tiesa. Maine’o farme- 
rvs J. G. Morrill iš Grav įve
dė toki būdą kiaušiniams 
pardavinėt ir sako, kad jo 
koštu meriams tas būdas pa
tinkąs. Jis pataria Įvesti 
toki būdą ir visam Maine’o 
farmerių susivienijimui. 
Kad parodžius, kaip parda
vinėjimas tuzinais yra ne
teisingas. jis pasvėrė du tu
zinu kiaušinių. Vienas tuzi
nas svėrė 1 svarą ir 13 unci
jų, o kitas tuzinas svėrė tik 
1 svarą ir 5 uncijas. Skai
tant po 64 centų svarui, už 
didesni tuziną išeina $1.16, 
o už mažesni 89 centai.

True translaUvi. filcd with the post 
masto r at Boston. Mass.. on .Jannarv 
S, 1919, as reųuircd by the Aet of 
detober 6. 191".

1,000.000 KAREIVIŲ ŽU
VO NUO UTELIŲ.

London. — Sulvg autorite
tingo apskaitymo, utelės ka
rės lauke yra pavojingiausi 
gyviai. Nuo jų žuvo apie 
1,000,000 kareivių, o gal ir 
daugiau, nes vienoj tik Ser
bijoj milionas žmonių buvo 
užsikrėtę tifu, o šitą ligą 
gimdo tiesiog utėlės. Jasų 
mieste kas diena mirė po 
500 žmonių nuo tos ligos. Iš 
1,200 karinių daktarų 200 
irgi mirė nuo tos ligos. Šita 
liga buvo išsiplatinusi Rusi
joj, Austrijoj, Vokietijoj ir 
Balkanuose.

NORVEGIJA NETEKO
829 LAIVŲ.

Surinkta paskandintų lai
vų statistika parodo, kad 
per šitą karę Norvegija ne
teko 829 pirklybos laivų, ku
rie sykiu sudaro 1,240,000 
tonų'Įtalpos. Kartu su tais 
laivais žuvo 1,155 Norvegi
jos jurininkai. >

'JUODASIS POPIEŽIUS” 
GRĮŽTA RYMAN.

Kun. Vladislovas Ledo- 
chovskis, Jėzuitų Draugijos 
generolas, kuris daugiau yra 
žinomas kaipo "juodasis po
piežius,” gavo leidimą su
grįžti Italijon ir apsigyventi 
Ryme kaipo Lenkijos pilie
tis. Iki šiol jis buvo Šveica
rijoj.

INFLUENZA SIAUČIA 
AFRIKOJ.

Influenzos epidemija pa
siekė jau ir Afriką.. Vienam 
tik Egipte mirę 41,000 žmo
nių.

ROOSEVELTAS MIRĖ.
Anksti preito panedėlio ry

tą staiga mirė širdies liga 
Tadas Rooseveltas, buvęs 
Suv. Valstijų prezidentas ir 
vienas žymiausių žmonių A- 
merikos visuomenės gyveni
me.

AUKOS PRAMON1E-
ČIAMS.

"Keleivio” redakcijai pri
siųsta iš Elizabeth, N. J., su
rašąs vardų, aukavusių pra- 
moniecių vadams kalėjime, 
ir prašoma tuos vardus pa
skelbti.

J. Derss ir J. Vizbar au
kavę po SI; A. Makutėnas ir 
S. Nasalis po 50c.; T. Kuslis, 
V. Speralis, J. Vaičanis, Ar- 
bavage. D. Stanley, E. Bre- 
kenet, S. Liutkus, F. Peter- 
son ir J. Zubrik po 25 cen
tu: P. Poškus 15 centų — 
viso $5.40. Šitie pinigai, sa
koma, buvo nusiųsti W% D. 
HavAvoodui Į kalėjimą.

Pasirašo J. Derss.

NEW BRITA1N, CONN. 
FĖRAI.

Rengia Sąryšis Lietuviš
kų Draugysčių gražius Fė- 
rus beturiu namo naudai. 
Atsibus Sausio 17, 18, 20, 25 
ir 27 dienose, 1919 metų, Lie
tuvių Svetainėje, 354 Park 
gatvės, New Britam, Conn. 
Visi vietiniai ir apielinkinių 
miestelių užprašomi atsi
lankyti. Įžanga^ 15 centų 
ypatai.

Komitetas.

Visuotinas Suvažiavi
mas Biznieriij

Šaukiamas
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖS ĮVYKS
11 ir 12 Sausio (Subatoje ir 

Nedėlioję) 1919 m.
WORLD PULITZER 

BUILD1NG, 
NEW YORK ČITA 

NEW YORK C1TY 
Ant Park Row prie 

BROOKLYN BRIDGE.
Šio pirmojo visuotino lie

tuvių biznierių suvažiavimo 
tkslai:

1.—Aptarimas bendro vei
kimo pienų ir Įsteigimas

a) ’Transfer House” 
New Yorke,

b) Nustatymas ”Fo- 
reign Exchange” rei
kalų ir

c) Įsteigimas lietuvių 
bankų New Yorke ir 
Brooklyne

2—Užmezgimas ryšių tar
pe biznierių ir pramoninin
kų.

Suvažiavime p. ROMA
NAS KARUŽA, pirminin
kas LIETUVOS ATSTA- 
MO BENDROVĖS skaitys 
referatą temoje:

"Nauji apsireiškimai A- 
merikos lietuvių ekonomi
niam judėjime ir jų reikšmė 
lietuviams Amerikoje ir 
Lietuvoje.”

Suvažiavimas prasidės ly
giai 10 vai. ryte, sausio 11d.

Žadanti dalyvauti, pra
neškite.
LIETUVOS ATSATYMO 

BENDROVĖ,
320 Fifth Avė., 

NEW-Y()RK, N. Y.

Visų žiniai.
Daugelis "Keleivio” skai

tytojų prašo mus prisiųsti 
KALENDORIŲ. Kadangi 
pereitais metais popiera ir 
kiti spaudos daiktai labai pa
brango, todėl ”Keleivis” Ka
lendoriaus 1919 metams ne
išleido ir niekam prisiųst ne
galime. Visų, kurie reikala
vo Kalendoriaus, atsiprašo
me, o tiems, kurie prisiuntė 
kartu ir pinigus, pasiųsim 
už tokią kainą knygą arba 
priskaitysime prie prenume
ratos ir laikraščio siuntimą 
pailginsime ant tiek, kiek už 
prisiųstus pinigus išeina. (?) 

Su pagarba ”Kel/’ Adm.

Pajieškojimai
Kur pribuvo ši

tas vyras, kurio 
paveikslas čia 
telpa, malonėkit 
man pranešti, 

pirmas pra
neš tam skiriu 
725.00 arba aau- 

Jis 5 pėdų 
>lių augščio. 

laibas. šviesių 
plaukų. Išva
žiavo su moteria, 
kuri turi Balta 
kudlotą šuniuką.

ANTANAS KUi.ASEVIC.lA (2l
49 Catarine str.. New York, N. Y.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
paeinu Vadžgiriu parap., Raseinių 
pavieto, Kauno gub. Malonėkit at- 
•išau.ti. (2>

Jurgis Milius,
68o No. Riverside str., 

Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio Frano Čypo. iš 
žylių kaimo, Zarasų pav.. Kauno gub. 
Taipgi ir kitų savo pažįstamų mel
džiu atsišaukti, nes turiu svarbu rei
kalą. (2»

Petras čypas,
2 Carter avė., Šcranton, Pa.

Pa'ieškau draugų ir pažįstamu. Aš 
iš Meškučių kaimo, Alvito vals

čiaus, Vilkaviškio pav., Suvalkų gu 
bernijos. Visą mane pažįstančių mel
džiu atsišaukti

Albinas Pilipaitis.
227 \V. Fouith str.,

Spring Va'.ley, 111.

Pajieškau giminių ir pažįstamų 
Songailų famllijos iš Vitogalų sodos 
:r Budginų familijos is Paupinės so- 
los. Norėčiaus susirašyti ir meldžiu 
atsiilieptr.

Petras Butginas,
968 3-rd avė., S. Brooklyn, N. Y.

Izidorius Barisas. Kastunų kaimo, 
Merkinės vals., Trakų pav., Vilniaus 
rub. Jieškau savo giminių ir pažįs- 
amų gyvenančiu Amerikoje. Malo

nėkit atsišaukti šiuo adresu: (2)
Izidor Boris,

° O BON 24. Ladvsmith B C
Canada.

Pa^eškau di augti ir pažįstamų, aš 
'sų iš Gurkšų sodžiaus, Paežerių vals
čiaus. Vilkaviškio pav_ Suvalkų gub 
Visu mane pažįstančių meldžiu atsi- 
aukti.

Petras Stankeviėia.
225 Grdve str., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau švogerio Juozapo Pau
liaus iš Žigaičių kaimo, taipgi Juoza
po Rajorino. is Gal menu kaimo, Tau
ragės parapijos, Raseinių pav., Kau
no gub.. gyveno Ch’cagoj. Ju pačių 
ir kas juos žino, meldžiu atsišaukti.

Jonas Raštutis.
P. O. West. Frankfort, III.

___________________________ •_____________________ h________

Pajieškau švogerio Kazimiero Ma- 
‘elionio ir pu-brolio Mi.olo Ozalio 
gbu Kauno gub., Panevėžio pav., Lin- 

nvos valsčiaus. Pirmiau gyvenę 
New Yorke, malonėkite atsišaukti ar 
'»?. kas žino pranešti. (3)

Antanas Jurevkia.
2923 Emerald avė., Chicago, III

Pajieškau savo pusbrolio Dominin
ko Sidabro, iš Rekečių sodžiaus. Vie- 
kšnos parapijos. Šiaulių pav_ Kauno 
gub. Jo paties atsišaukti ar Kas žino 
meldžiu pranešti. (5)

August Silver,
P O Winchesler, Wis.

Pajieškau brolio Jono Dastiko, iš 
Viensėdžių sodžiaus. Kalvių parap., 
Trakų pav., Vilniaus gub. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti, 
ar kas jį žino malonės pranešti.

Boleslavas Dastikas, (2)
3 Philips pi.. Northamnton, Mass

Paj:eškau pusbrolių: Povilo Tan- 
kevičiaus ir Jono Marcinkaus. Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Kupiškio pa
rapijos, Divatvario viensėdijos. Mel
džiu atsišaukti, nes turiu svarbų rei
kalą. Antanas Tankevičius, (3) 

563 Grand aven Kenosha, Wis.

Tajieškau pusbrolio Dominika 
Sidabro, iš Rekiečių sodos, Viekšnių 
parap., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Jo paties ar kas jį žino meldžiu atsi
šaukti. (2)

August Silver,
Post Offke, \Vinchester, Wis.

Pajieškau Lietuvių ūkininkų, kurie 
gyvena apie Mason County arba 
Scottville, Mich. Iš tų vietų lietuvių 
ūkininkų meldžiu atsišaukti. Dalyką 
paaiškinsiu laišku.

P. Žukauskas, (2)
22 Sųuire str., Hartford, Conn.

Pajieškau pusbrolių Izidoriaus ir 
Antano Galinausku, paeina iš Viduk
lės, Kauno gub., ir švogerio Vincento 
Karčiausko iš Pajiekonių, Gaurė- pa
rap.. Kauno gub. Jie gyvena Ameriko 
je. Jieško Jonas Galinatiskas ir Mari
jona Gaiinauskienė-Karčiauskaitė. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: (5) 

John Galinauskas
1252 F 59-th str.. Clcvcland. Ol.io,

Pajieškau Juoso Kiverio arba jo 
broBo, Suvalkų gubernijos, Mariam- 
polis pavieto, iunskų gminų ir kai
mo, apie 20 metų Amerikoj. Jie patįs 
arba kas apie juos žino, teiksis pa
duoti man jų adresą- (2)

Jonas Andružis,
BoX 16, So. Franklin str.,

Holbrook, Mass. Pajieškau brolio Frano Murausko, 
iš Kalvarijos miesto, Suvalkų gub., 
prieš 14 metų gyveno Plymouth, Pa. 
Turiu svarbų reikale ir meldžiu atsi
šaukti ar kas žino malonės praneš
ti.

Antanas Murauskis, (2) 
BON 25, Kiliai ney, W Va

Pajieškau seserų Onos ir Elzbietos 
po vyru Žemaitienė, abi iš Mariam- 
polės parapijos, Suvalkų gub. Jų pu
čių meldžiu atsišaukti ar kas jas žino 
malonės pranešti, nes turiu svai bų j 
reikalą. (3)

John Kissel
351 Magnus avė.,

Winnipeg, Manitoba. Ca.naaa.

Pajieškau brolio Simono Jusčiaus, 
Kauno gub., Raseinių pav.. Eržvilkio 
oarap., Kartupių sodos; girdėjau gy
veno Argentinoje po sekančiu adresu: 
Ecla Los Talleres F. C. S., Calle Roma 
No. 1736, Buenos Aires, Rep. Argen
tina. Turiu svarbų reikalą ir norė- 
čia su juom susižinoti, todėl jis pats 
lai atsišaukia, arba kas anie jį žino, 
malonės pranešti šiuo adresu: (6)

JONAS JUSČIUS
745 W. 39-th str., Chicago, III.

Paj-esl au savo draugų ir pažįsta
mų: Antano Gedemino, Pranciškaus 
Sausiro, Franciškaus Drakšo" ir Ste
pono Siekšnos, visi iš Kretingos pa- 
'ap., Telšių pav. Kauno gub. Jų pa
čių ar kas žino meldžiu atsišaukti.

Jonas Krigelis,
66 W Howard str., Detroit, Mich

JAU INKORPORUOTA MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

THE PROGRESS SHOE 
MANUFACTURING CO.

ANT $100,000.00
Tuoj reikia surinkti $35,000.00 Jau surinkta $12,000.00 

Pinigai apsaugoti kuogeriasiai. Serai po $100—.
Avalų (shoe) krautuvių savininkams proga Įdčti pelningon iš- 

' dibysten pinigus.
§ią korporaciją organizuoja LIETUVOS ATSTATYMO BEN

DROVE, darbą ve ia tos bendroves atstovas inžinierius-chemikas 
P. J. Žiuris. Jis jau Montelloje.

Visi skubinki ties prisidėti prie šios korporacijos. Kas pasivė
lins — gailėsis visą gyvenimą.

Tuoj siųskit pinigus adresuodami:

THE PROGRESS SHOE MAHUFACTURIHG CO.
58 Ames Strjet, Montello, Mm s.

arba:
- - L1TH/JANIAN DEVELOPMENT CORPORATION

320 Fifth Avenue, New York, N. Y.

f-jH. ... ’•

• 'BI M ČIK-ČIK. Mazurka.
Du puikus lietuviški šokiai, kuriuos 

23,0 grajina orkestrą.
DEDIENft. Polka.

f MANO PALVYS.

E-12I9S
Du juokingi rinkiniai, kurie yra labai 
ponuliariški. parengti per J. Pappartis. 
BVGALTERIS.

Kiekvieni.s Columbia RekoYdų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums 
bile vien; tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą Co
lumbia l ietuviškų Rekordu. Paprašyk pas jį.

LIETUVIŠKI REKORDAI.

Dvi Linksmos Dainos Sukelenčios Jausmus.
10-inch 85c.

f KO LIŪDIT SVETELIAI.
Mikas Petrauskas gerai žinomas savo nm’oniu išreiškimu Lietuvių dainose, čia 
yra dvi jo geriausios. Vior<a. kurioj išreiškiama sveteliams, kad jie užmirštų savo 
nubudimus; antroji džiaugsminga liaudies daina, kurią tankiai dainuoja Lietuvos 
jaunimas, ir mes norime Jums priminti ias dabartinėse linksmumo dienose.
SVEIKI BROLIAI DAINININKAI. t -

E-2J58 *

DARBININKŲ MARSELIETĖ.
Petrauskas dainuoja Marselietę su pilnu narsumu ir savo maloniu balsu 
išreiškia tos dainos gražumą. Ant antros pusės rekordo yra graži liaudies 
daina. ,
SUKELKIME KOVĄ.

Kiekvienas Lietuvis turėtų turėt šiuos Rekordus:

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

žiūrėk kad toks Vaiz.bazenklis butu ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

Pajieškau Augustino Ivoškos, pir
miau gyveno New Britain, Conn. Jis 
pats lai atsišaukia arba kas apie jį 
žino malonėkit pranešti. (2)

Wilemas Sauda,
17 Barciay str.. Worcester. Mass.

APSI VEDIMAI

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 30 ir nesenesnės 4o me
tų, gali būt ir našlė su vienu vaiku. 
Aš esu 45 metų jaunikis. Meldžiu 
atsišaukti, kad tik nebūtų rauplėtas 
veidas.

J. S.. (3)
1408 River str, Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus. mylin
čios gražų šeimynišką gyvenimą. Aš 
esu 33 metų, 5 pėdų, 7 colių augščio, 
geras amatininkas. Meldžiu atsišau
kti. atsakymą ir platesnes žinias su
teiksiu kiekvienai. (3)

P. J,
7916 E. St Clair avė.,

Cleveland. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
28 metų, 5 pėdų, 7 calių augščio, iš 
amato staliorius. Meldžiu atsišaukti. 
Platesnes žinias suteiksiu.

A. Z S., (31
51 New York avė., Ne teark, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos be 
skirtumo tikėjimo, sutinkančios imti 
civilišką šl’ubą, nuo 25 iki 28 metų 
amžiaus, aš esu 28 metų- Meldžiu at
sišaukti. Platesnes žinias suteiksiu 
laišku.

Jos. Valis, (3)
409 Edwards str., Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
lietuvaitės, nuo 18 iki 28 metų am
žiaus, nevartojančios svaiginančių 
gėrimų, be skirtumo tikėjimo, * Pla
tesnes žinias suteiksiu Haišku. Meldžiu 
kreipties šiuo adresu:

K. C. J. (?)
309 Chicago str., Kenosha, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 27 metų amžiaus, mokan
čios anglu kalbą. Platesnių žinių
meldžiu kre<nt<s šiuo adresu: (3)

John Sherman,
26 Mill su., DEKTER, ME.

Pajieškau apsivedimui doros ir 
laisvos merginos arba našlės be vai
kų, ne senesnės 30 metų, mylinčios 
ūkio gy-venimą. arti didelio ir gra
žaus miesto. Geistina, kad ii mergi
na turėtų kiek turto. (3)

P Z..
1012 So. Main str., Rockford. III.

Pajieškau apsivedimui mergino.-’, 
lietuvaitės nuo 2o iki 26 metų am
žiaus, be skirtumo tikėjimo. inylinėi,>s 
dorą gyvenimą. Aš esu 27 metų* Su 
pirmu laišku meldžius prisiųsti savo 
paveikslą. Vvrų meldžiu nerašinėti.

A. W. L„ (3)
2191> Russell str., Detroit, Mich.

Pajiešk&u merginos apsivesti nuo 
18 iki 21 metą, turi būt laisvą, ne 
fanatikė; padori, sveika, šviesaus 
gymio ir neperdaug tinginė, turi mo
kėt anglišką kalbą ir nors kiek pa
žint rašybą, taipgi ir lietuviškai; gi
mus šioj šalyje, mylinti švaru gyve
nimą ir savo vyrą, lygiai ir savo šei
myna. Man jau baigias 25 metai. 
Meldžiu rašyti ir prisiųsti savo foto
grafiją. (2)

Pa... Galiuns,
444 No. Franklin str., 

Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui vaikino, nuo 
20 iki 28 metų, aš esu 20 metų dailios 
išvaizdos ir turiu čia savo tėvus. Mel- 

■flžiu atsišaukti su pirmu laišku pri- 
-iunrRant savo paveikslą. Paveiks
lus grąžinsiu ir platesnes žinias su
teiksiu laišku.

Miss Ona Grigą bute. (2>
218 Tasker str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mylin
čios gyvent sodžiuj. Aš esu 25 metų. 
5 pėdų. 7 colių augščio, dirbu dau
giausiai miškuose. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst paveikslą. Plates
nes žinias suteiksiu laišku. (2)

Joe Wallen
W D Veazey, West Tharntan, 

Camp B Br. N. H.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 30 iki 32 metų amžiaus, aš esu 
32 metų, turiu gerą darbą. Plates
nių žinių meldžiu kreiptis laišku, 
nrisiunčiant savo paveiksią. Atsaky
mą duosiu kiekvienai, paveikslas ant 
pareikalavimo grąžinsiu.

S. Za-ki.
960 W. Warren avė., Detroit, Mich.

PRANEŠIMAS.
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu giminėms ir pažįs
tamiems. kad gruodžio 16 dieną, 1918 
metais. Vincas Kušlęika. jam beeinant 
geležinkeliu į darbą, atbėgančio trau
kinio likos pagautas ir užmuštas. Ve
lionis naėjo iš Triškiu parap., Šiaulių 
pav., Kauno gub. Norintieji gaut 
platesnių žinių apie velionį, malonėkit 
kreiptis jo brolio adresu:

Jonas Kušleika,
28 Dana avė., Hyde Park, Mass.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS Bar be r i*. Mokes

tis 20 dol. sąvaitei. Darbo valandos 
— nuo 8 ryto ligi 8 vakare. Panedė- 
liais po piet liuoslaikis. Kreipkitės 
šiuo adresu: (3)

A. C. Paalėkas.
P. O. BON 448 Terryville, Conn.

PARDAVIMAI.
Parsiduoda du namai 3 familijoms 

gyventi po num. 150 Athens ir 98 W. 
8-th str. South Bostone. Delei kai
nos' ir kitu wiių kreipkitės vpatiakai 
ar laišką šiuo adresu:

22 Edson str;, Dorchester. Mass. (2> 
(ei. Docteeąter: 4901 A-M. SEKTON

<
LIETUVOS VĖLIAVA DYKAI

Vėliava padaryta iš šilke, tokiame 
-avybės pavyzdije ir spalvos, kadai- 
e Lietuva buvo neprigulmingą, žin

geidi. Sampelius 4-iių gatnnkų tik- 
Rusiško tabako vertės $2.00 pri

siusiu kežnam. kuris prisius 20 centų 
markėmis ir 25 centus sidabru dėi pri- 
riuntimo iškaščių. Registravot nerei
kalinga. Norime tabaką išplatinti 

— reikalingi agentai. (2)
J. H. R1CKVICH.

P. O. BOX 401, AUBURN, WASH

PAGELBA SLENKANT 
PLAUKAMS.

Kam tiktai slenka plaukai ar pleis
kanų yra galvoje, atsišaukite greitai 
pas mus, prisiunčiant už 3c. štampą 
atsakymui, o apturėsit greitą ir gerą 
pagalbą. (2)

CLASSICAL BARBER S H OP, .
102 Millburv str.,

WORCESTER, MASS.

FARMOS.
Gerbiami tautiečiai, kurie manote 

pirkti sau farmą ateinantį pavasarį, 
tai dabar yra laikas, kada viskas 
brangiai parsiduoda ką tik Ūkinin
kas užaugina. Pasiuskit k rasos žen
klelį j Redakciją laikraščio išeinan
čio iš Lietuviško kaimo, o gausit tei
singiausias informacijas, taipgi pri
sius laikiaštį. kuris labai naudingas 
ūkininkams ir kataliogą farmų, ku
rias surinko ant pardavimo. Yra vi
sokio didumo taip kad kožnam gali 
pritaikyt palei išgalė.-. Adresuoki t vi
sados taip: (2)

AMERIKOS ŪKININKAS.
BON 96. H ART, MICH.

M. Kalenčius.

Kad būt gražiu
Vortok ta mostį. ji padarvs viedą 

TYRU. SKAISTU ir BALTA. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. 
Padaro minkštą ir balta odą. Kaina 
dėžutės 75c. ir $1.00. Pinigus galite 
siųst popierinį dolerį arba įtampo
mis. (o)

IMSTRIRl TOR W|LBERT CO.
1». O KOX 772. M ATEKBURY, CT._



HDMORISTIKA.
Voverė medyje.

Žmogelis norėjo valgyti. 
Žiuri, voverė medyje tupi. 
Na, gerai, jis ją virs, užsi- 
kaitė puodą, viską kaip tik 
reikia susiruošė, ir lipa į me
di voverės išsiimti. Toji — 
liuokt, nuo to medžio ant Įei
to.

”Na.” sako žmogus, ”tu . - 
biaurybe, kad tu tokia ma- s . °*
ža, o taip šoki, tai man didė
liam, visai kaip nieko!”

Jis kaip šoks,—bupt, į že
mę ir užsimušė.

. Puikus virėjas.
Vienas penas Lietuvoje 

kartą rengė balių. Tarp vi
sokių valgių, jis parsigabe
no ir austerių. Ponai, prisi-i 

j ėdę visokių valgių, liepė vi
rėjui atnešti austerius. Bei 

■tasai dar nebuvo jų pagami
nęs. Ponams atsiėjo laukti, 
dėl ko šeimininkas teisinosi, 
jog franeuziškam virėjui at
sitraukus, šis nesuspėja, y- 
pač kad ir austeriai vėlai pa
rėjo. Ant galo austeriai buvo

\
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Severos Lietuviškas Kalendorius 1919 M.

DOVANAI!
Nepamiršk gauti savo aptiekoje šį Kalendorių almanac. Dalinamas dovanai. 
Jeigu jusu aptiekorius negali Jums jo sutėixti. rašyk tiesiai mums. Pasakyk 
visiems savo draugams apie ji. Norime, kad kiekvienas turėtu ši Kalendorių.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

Sunki užduotis.
Pas vieną piešėją atėjęs 

tūlas ponas reikalavo nu
piešti potreta.

”Aš noriu,” jis sakė, ”kad 
mane nupieštum ant kėdės 
sėdintį su knyga rankoj ir 
garsiai skaitanti, o mano 
tarnas,kad butą kampe užsi
slėpęs taip, kad nebūtų ma
tomas, bet kad jis viską gir
dėtų, ką aš skaitau.”

”Ką tu juos taip ilgai ati- 
darinėjai?” rogojo ponas.

”Aš jau bučia juos senai 
atnešęs.” teisinosi tarnas; 
’’bet kad pradėjęs atidarinė
ti, pamačiau, kad jie neišda- 
rinėti. Perprašau, pono, bet 
jų viduriai buvo pilni brudų, 
tai aš turėjau daug darbo, 
kol juos visus išmečiau lau
kan.’

Tuomi balius ir užsibaigė, 
nes ponai vienus kaušus ne
buvo pratę valgyt.

K-

<■

v

Užtikrinta Gyduolė Šeimynai
Kosulys ir Sloga tai kasdieniniai dabartiniai 
svečiai. Dėl atsigynimo ir apsisaugojimo nuo ki
tokių painumų, imk Scvcia’s Baisam fer Lungs 
(Severcs Balsamas Plaučiams), kuris yra šaunus 
vaistas nuo kosulio. Kaina 25 ir 50 centų..

NemaEirias ligoni silpnina, suteikia užkietėji
mą i- dispedsiją.
ros Gyvasties Balsamasl
negales. Sustiprina 
•:uojct žarnų veikimą.

Se’.era's Baisam of Lile (Seve- 
prigeibsti nuvyti tas 

visą organizmą ir regu- 
Kaina 85 centai.

.Mestis d<?l Žaizdų kuri greitai gydo ne tik 
iuizdas, bet ir skausmus, niąrišutinimą, apdeginą, 
r.uirynimą ir sužeidimą, yra pageidaujamu sve
čiu kiekviename name. Mėgink Scicra’s Healing 
Ointment (Severos Gydanti mestis). Tai yra gera 
juostis. Kaina 25 centai.

Beširdis. J
Šimkaus buto savininkas ■ 

buvo toks beširdis žmogus, 
kuomet Šimkaus triobą ap
sėmė vanduo ir prigėrė visos 
vištos skiepe, i Šimkaus pa
siskundimą jis atsakė: ”Lai-

Akinių vertė.
Petraitis buvo labai gud

rus ūkininkas. Jis turėjo tik 
.šiokią-tokią triobeie ir kar
vę, kuriai neturėjo ko duoti 

‘ėsti. Taigi jis karvei uždė- 
žaiius akinius, per kuriuos 
jai viskas žaliavo, ir, to ji per 
žiemą suėdė visą jo mėšlyną. 

;kyk antis!”

Netyras Kraujas
berimii, skausmų, spuogų ir karbunkulų, k: 
ri būt gydomi valyme- kraujo. Sevora’s Blood Pu 
rifier (Severos Kraujo Valytojas) tą atlieka grei
tai ir sąžiniškai. Kaina $1.25.

yra priežastim; vočių, iš- 
arie tu-

Linitrseiii turi būt vartojamas Įvairiuose reu
matizmo apsireiškimuose, įse orai gijoje, visuose 
skausmuose, taipgi ir strėnų gėtyme. Severa’s 
Gothard Oil t Severus Gothardiškas Aliejus) yra 
puikiu vaistu atsitikimuose. Kaina 30 ir 50 
centu.

Geras Apetitas reiškia abelną sveikatą. Gaut 
ir turėt gerą apetitą imk Severa’s Sioaiach Bit- 
iers (Severus Skilvinis Bitteris). Kaitas nuo 
kurto imama doza veikia puikiai r.ėt ir sveikai 
ypa.ai. Kaina 75 ir $1.50 centų.

Mipm ACrvai priežastimi nemiegojimo, hisie- 
;s. nuovargio ir nerviškumo. Jeigu nori visą 

sistemą sustiprinti imk Severas Nėr ator.
i.-cveros ?<crvotonas). Tai šaunus būdas 
; ustiprinimuL K£ina 81.25 centai.

Nifžtanti Išbėrimai Žinomi kaipo niežai, ek- 
zen-.a, dedirvinė, pastrupas, sal rheum, spuogai ir 

:imai nuo karščio, greitai pranyks jeigu Seve- 
:Ts Skin Ointment (Severos Odinė Mestis), 
atsakančiai vartojama. Kaina 50c.

‘‘ROKUNDA SUMENES
Kad gyveno viešpats caras, 
Mes viemai jamui tamavom, 
Už tai, kad šviesuolius karos, 
Mes Ikgną jam aukavom, 
O jis mums gi po medalį !... 
(Šiandien nevertą dvylekio h..

'Vai, dievuliau visagali, 
Mes globėjo nebetekom!

Kcd baisios bausmės išvengus, 
Kaizeriui Į kojas puolėm, 
Ir jau šuruošėm žabangus — 
Manėm sušersim kanuolėm. 
Bet o varge' apsirikom;
Tas, kurs kraują upėms liejo, 
Nuo minios pats gavo ’’k: 
Ir nuo sosto nudardėjo!..

Kurgi dėsimės ant galo! 
Kai kad begalinis rūkas, 
Eina minios socialų, 
Vilniuje sėdi Kapsukas!

Mus nei kaizeris, nei caras 
Nebegali jau globoti, 
Tyška, Yčas, Valdemaras 
Neįstengs mus išvaduoti; 
Teismo diena mums atėjo!... 
Ah, da vierni katalikai 
Pinigėlių mums sudėjo! — 
O brangiausieji skatikai! 
Deginat mus kai žarijos, 
Kai Judošių gauti grašiai... 
Mes už juos sau iš Švedijos 
Baltos gvard’jos pasiprašėm...

Bet o deja! tų skatikų 
Nei švedai nenor priimti 
(Visi bijos bolševikų...) 
Sako, save reik apginti...

Dieve, Dieve visagalis. 
Kasmorės už mus užtarti?... 
Turbut reiks nupirkt virvelės 
Ir kaip Judai pasikarti.

Galvos skaudėjimas
gelbos.
VVafers
Prėskos

reikalauja skubios pa- 
Atsitikime, imk vieną ar dvi S,vcra’s 
for lleadache and Neuralgia (Severos 
nuo galvos skaudėjimo.) Kaina 25c.

l zkietėjimas tankiausia apsireiškia nuo ap
kvaitime, piktumo, geltligės ir kitų nesmagumų 
kepenų, kurie lengvai gali būt prašalinama var
tojime So'cra’s Liver Pilis (Severus Pigulkos 
Kepenims) veikia greitai ir atsakančiai. Kair.a 
25 centai.

t

Skausmas Stlėliuose tankiausia paeina 
Tuomet rasi, kad

nuo 
suirimo inkstuose. Tuomet rasi, kad Severa’s 
r. idney arui Liver Remedy (Severos Gyduolė nuo 
inkstų ir Kepenų) yri 
vininio ir sustiprinimo.

gera gyduolė de! paieng- 
Kaina 7-j ir $1.25 centai.

Moters ir Merginos
ir nereguliariškumą suteikianti joms nuo 
neatlikimą savo dieninio darbu, 
iaior (Severos Rfigulintsriusl širdir.g: 
ėnejamas dėl vartojimo ir atgavime spėkų. Kai
nu $1.25 centai. . •

2

lzMl.SK SAVO

tankiai kenčia skausmą 
■gi ir 

Severa’s Rėgu- 
rekomen-

Severos Naminės Gyduolės parsiduoda kiekvienoje apt>ekoje. Klausk jų pas savo ap- 
tiekorių. jeigu negalima bus gauti Jūsų aplinkinėje, siųsk užsakymą orderi su pinigais 
tiesiai pas mus.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, lowa.
3 3F $ 3E

Siutus, Overkotus | 
ir kitokius kubus | 
DUOKIT PASIŪT MUMS. 1 
lirm.ry - - —— |

M«i užtikrinam. kad Jus sučėdysit piftigąį(5 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi^ 
me« imam materiją iš gerųjų firmų ir pri 
mie-uoinai rtibą pagal žmogų, todėl muaų (jį 
pasiūti oiutai ar overkotai nesudarka žmo ?£ 
gau; išvaizda* ir hur.a
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUTAM
TAIPGI IfiVALOM

tvirtesni. į5
SIUTUS IR OVER 
PIGIAI IR GERAI Jg
IR IšPROSINAM 

VYKU IR MOTERŲ KUBUS 
Darbu geras ir užlikriuUu. Kaina į 

prieinama. ■ Į
Tikra* Juaą broli* lietuvi* !

Ant. Januška j
222 W. BROADVFAY,
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boaton—2101*
** ****-*?■>■*> rrr tnaaoio

KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangime, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tickoriauš Vinco J.Daunoros Trejankoą 

arba Trejos Devintuos. Kaina dėžu
tes su prisiuntimu 50 centu. Reika

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA,
Aptiekorius, z

229 BEDFORD AVENUK BROOEIYN, N. Y.

Geriaus butų nesakęs.
Susirūpinęs tėvas skundė 

draugui savo sūnų, kad jis 
nepadoriai besielgiąs. Ka
da draugui išpasakojo visa? 
savo sunaus latrystes, tasai 
tarė:

"Tamista turi jį gerai per
spėti, priminti jam jo pride- 
rystes.”

"Taip,” atsakė tėvas; ”bet 
kad jis nepaiso jokių protin
gu perspėjimų; jis daro tai 
ko ji kvailiai mokina. Gal 
tamsta malonėtum jį pomo- 
k:nti?”

Draugijų Reikalai.
LIETUVIŲ MOKSLO DR-STŽS 

VALDYBA.
Pittsburgh. Pa.

rm. Juozas Maskeliūnas, — 
2025 Colvvall Street, 

rm. pagelb. Povilas Kavaliauskas 
2131 Forbes sL.

Prot. Sekr Juozas Virbickas,
149 Moultrie Street, 

■ Fin. Sekr. Pranas Urlakis,
l • . 1525 Penn. avė.,
Kasierius Karalius Varašius,

Ali Nation Dep. Bank S. S.
. Kasos globėjai:
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai- 

i tis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado
mas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov 

j Stanišauskas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

Slaptas laiškas.
Jonai, kur dingo tas laiš

kas, kur čia buvo ant mano 
stalo?” klausė ponas.

”Aš jį, ponuli, nunešiau f!
pačta ir įkišau Į skyle.”

„Žioply! Kain tu galėjai 
taip padaryti? Ar buvai ak
las, kad nematei, jog laiškas 
nebuvo užadresuotas?”

”Taip, nene, aš mačiau, i 
kad ant koperto nebuvo nit-k 
ko parašyta, bet mislijau, 
kad nonas tyčia neužrašė, inp v i j - — i DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖSkad as nežinočiau, kam po- valdyba stego£ ill.
nas siunčia laišką. ! Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa-

I ^o’"'.n’.n-:as Ant. Salasevičius, Prot. 
| Rastimn.ras Ant Urbonas, Finansų 
Rašt. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 

i Jono Dambrausko svetainėje.
A. Urbonas sekretorius,
' STEGER, ILL.

TERRE RAUTE, IND.

GRAND RAPIDS. MICH.
Lietuvių Suaų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pimsėdis B. Adomavičius,

1213 Elizabeth avc., N. W.
Pirm, pagelb., .J. p. Arminas,

. 450 V.. Leonard str.
* rot. sekretorius, .J Arminas

1C5( Quarrv avė.. N. W.
lizdo sekretorius, K. i<3: ;kas,
.... . , 450 W. Leonard str.
Iždininkas, V. K. Glumas,

į . t” -; Aluskegcn avc.. N. W.
; teismo rast, ir organo prižiūrėtojas 

—A. B. Teorimas
If’CC Elizabsh a-c, N. W. 

Su Draugijos reikalais malonėkite 
\uptis virš nurodytu adresu.

BRIGHTON, MAS$.
Linksmas vakaras teatras 

ir lietuviški šokiai. Rengia Box 475- 
LSS. 67 kuopa, subatoje, 251

LIET. DARB. BR. PAš. DR-STĖ 
Conrtney, Pa.

Valdybos adresai: 
Mikas Nakutis, —pirm.

BOX 410, Courtney, 
D. Lakavičius,—pirm, pagelb.,

B0X 138, Courtney, 
Ant. Bresenskis—Fin. rašt~,

P. O. B0X 64, Courtney, 
VI. Gamulis Prot. rast.,

B0X 400, Courtney,
St Bemotoričia—kasier., 

P. O. BOX 28, Courtr.ey,
Visi nariaijkuric gyvena toliau, 

malonėkite prisiųst visas užvilktas 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
šalpos.

MOTERIMS PLAUTIS 
čIRKšLe $1.75.

11 
r]

»1 
J 
u
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Dr. A. Montvid į
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

Chicag®, III.
Miesto offisas: 
1553 W. Madison Street,
Suite 600—612 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.

West Side offisas: 
2225 So. Leavitt st. 
Valandos: 6-8 vakare. 
Phone Ganai 4626.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546

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

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

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

<
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f.&tai'it’
Kalboje

JUS GALETE IŠAUGU!

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymus dykai 
dėl vyru ir motcrla.

Ar-slinka Jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randss plalsk< tęs, 
niežas odos galvos?

Ar plinki. bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas

REILMATIZMĄ.
Ir praskink sau kelią sveikatom
Jei šitas reumatizmas padaro jūsų 

gyyenimą apgailėtinu, jei turite perei
ti baisias kankynes — pasistengsite 
gaut bonką OPA. Tas yra užtikrinta, 
kad užmuša skausmą ir jau išgelbėjo 

■ tūkstančius kenčiančių.

OPA
Yra stebėtinas europinis vaistas.
Jis likosi išrastas garsaus Danų 

gydytojaus l'r. Akker'ooom, plačiai ži
nom* visoj Europcj.

Jei daugelis kiti: vaistų nepagelbė
jo, nenusiminkite, tik pamėgir 
OPA, kuris užmuš reumaliz.ną 
suteiks naujas gyvenimui spėkas.

Prisiųsk 81.00 pinigais ar Moncy 
Orderi. (2)

MAN DUVVE & CO. Ine. Dept. 56 
2524 VVebster avė., New York, N. Y.

I

Uit. 
ir

dieną sausio (Jan.,) 1919,; Draugys tos "Sietynas” mėnesiniai
Lietuvių svetainėje. 26 Lin- *to1™id2a,7b'£? kT2n* E£r’e’ J ’ vakare, Socia-— — -- ----- sereaą , valandą vakare, Socia-
coln st., Bnghtone. Pradžia i«tų svetainėje, po num. 1120 6-th st., 
7:45 vakare. Viršminėta •?eJ£u™t*’ri-
kuopa rengia linksmus ame- ! susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60c'

F. Urbonas! fin. sėkrt.

Viršminėta Tejre *nd.v nuniurta ,, draug?.stv meldžiami atsilankyti ;

rikoniškus ir lietuviškus šo-j Pa5al,pos ligFC 
kius, prieš Jurgio Washing- 
tono gimimo dieną, t. y. 21 d. I 
Febr., 1919 pėtnyčioje, virs-j 
minėtoj svetainėj kaip 8 vai.' 
vakare ir trauksis iki t vai. a. 
pusiau nakčio. Prašome vi- A 
sų Bostono draugijų ir kuo- • 
pu nerengti panašių vakarų-K- 
ir sykiu užkviecia dalyvauti Tn'X’RrttiX£r FSts2Sl? 
ant musu parengimu. '« » /-X’-3--*«

LSS. 67 kp. valdyba. M’ r į

nTi C? \RI Es- ILLINOIS.
D- L-K- VYT,UTO D-STĖS 

Valdybos antrašai:-
Montvilas, pirmininkas

R. F. 1, POX 3. St. Charies, m. 
Urpohs —. pagalbininkas,

58 2-nd str, St Charies. UI.
P-otoko!ų Rašų.ZI- str-> st Charies, III.

. - ... 5
- v ’ ^'t!' *•’ Charies, III.—• •»«*civ i jįjm

560 4-th str., St Charies HL

*

D**ar k* lik i» !“>

Srauja Lietuviška 
BIBLIJA

SATYROJE
mkr» UilKijmi S’įitS coTt:«. t«»t ISt 
pv*h*rf«'* ir 313 psv»:k»l.;;ns. t jdiai 
Me*ni ir
Žraagt* >1* CiW» ir »*-
mr**nas i *«•.■» ik*’nl**. <Lsrw p*r- 
it*t* kaa buvo *irin nulrėrlTu.
ir iki •j|.-wa'n>nf Krlrtaiw>. včniri *i- 
gn. savi. vargęs ir di.j»'.fr»l* iosla. ***■ 
kia knis. iii)®. >»»v įremi! V-e-
aroo vakaisi.

KAINA TIX »1.00
vorir.ii gaut Kihliję. pimutu

•ięakit r.t i'sHo Mnr.r* O:J«-
rhį. arba rrsi«traotaatr lalii..? aU.-.M:

"KELEIVIS”
255 Bro*dway,

SO. BOSTON, MASS.

i

Įdomi Knyga.
--------- --------iš 

Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li- 
gu, tai stenkitės rps. -t- 

gin ti jos. T.zsakykeie iluostruta kny
gute jusu prisemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKES,” 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku.—su
dėjimas plauko ir o<loa 
g.ilvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i poa
kius savltis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barrda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu 
kliūtų. Ketvirtoje savaite.

GTDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertl- 

krenti kiekviena, kati 
gyduoles CAEVACI'RA 
sukliko slinkimą plau
ku prašalina pla'iskotes 
ir augina gražius plau
kus* t’ž 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstos sykiu su Jusu 
antrašu. Męs lšsiufe- 

e kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacurs— 
os N. 1 ir knygute 
••Teisybe Apie Plau
ku*.” Išplaukėte že- 

šežtoje savaite. «lay a,ts?au^* *'u»>on» ir siuskete šlanden.
VNION LABORATORY, Boa Mt, Union. 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box tss. Union, N. Y.
SKiCiu i dedamas l« rentų apmo

kėjimo kaštu persiutlmo, raeMžft: išsių
sti man tojaus justi tlvisrlne dėžutė Cat- 
vacura N. 1 Ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pnsiusket* sykiu kuponą *v 
justi antraiu.)

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVI.”

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos knyga vardu:

Kokius Dievus žmones
garbino senoveje?

’ Panašaus veikalo iki šiol 
da nebuvo nei lietuvių, nei 
kitose kalbose. Jo parašy
mui padėta daug laiko ir 
triūso. Surinkimui reika
lingų faktų perkratyta di
džiausi knygynai ir perskai
tyta daugybė įvairių kalbų 
knygų. Ir surinkta medega 
taip aiškiai sutvarkyta, taip 
lengva ir gyva kalba viskas 
aprašyta, kad pradėjęs skai
tyti, nepabaigęs nepadėsi. 
Knyga turi arti 300 pusla
pių ir joje aprašyta apie 
150 įvairių dievų. Kaina jos 
.$1.00, o gražiais apdarais — 
$1225. Gaunama "Keleivio"

lzMl.SK
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KELEIVIS.
GYVYBE

■

♦

mes iš mapos atspėti fantastiškus reginius,

įspuola po vieną kilometrą ant valančios. O 
įai stumėms gana greitai.

Iškeliavome už keturių valandų saulei 
užtekėjus,

kalbėjusia mintį tuo budu

KAIP JIE GYVENO h; juk palyginami
- - __ ________ Tolznlinirnin/

ANT MENULIO. 
(Rankraštis parašytas ant mėnulio ir 

nušautas žemgn.) 
JERZY ŽULANVSKI.

(Tąsa.)
Niekados neužmiršiu tos dienos, kada 

pirmu kartu ją pamačiau. Tai buvo tuomet, 
kada gavome žinią, jog Braunas pasitrau
kia. Sėdėjom tuomet visi keturi Marsilėj, 
viešbučio kambaryje, kurio langai vedė į

Gimusi iš meilės ir vilties, 
leisdamiesi stačiai į vakarus, džiaugsmo ir sopulio, ašarų 

Sprendžiant, jog esame Sintis Medijoj, ne- ii’
. įėjo dasigauti ant lygumos tarp Sommerin- 
go Schrotero kalnų, o nuo tenai traukti prie 
Landsbergo.

Dirva buvo labai lygi, beveik be plyšių, 
taigi vežimas ritosi greitai. Širdįse musų 
atsirado viltis; buvo šilta ir lengva, vien tik 
atsiminus apie O’Tamorą retkarčiais ap-į 
temdavo musų linksmumas. Vėl pradėjo-' 
me daryti didelius pienus. Kelias mums ro-1 _______
dėsi neilgas, vargas nedidelis. Stebėjomės Įj pratinta, meile ir mimika

'’i
# smagumo — apdovanota 
turtais dviejų suvienytų šir- 

idžiu — širdžių laikomų vie
na prieš kitą' mylnčiomis 
rankomis, lupomis bučiuota, 
motinos dainomis liliuota ir 
migd ta, nežinomais gyveni- 
mo,dalykais viliota, truku
siais ir troškimais mokyta, 
(šviesos spinduliais ir viso
kiomis rūbų varsomis ste
binta, kojas ir rankas varto-

SALIN SKAUSMAS!
Bud amus STeikn, darbe rasi suia^nn::> 
nepaisant taip saukus tas darbas b"t

Kiekvieno priederme yru uinęnt ssv.. nno ii--. 7 • rot <s
ji prnšuliut.-nli iš»iv>-tyl i p*v<. u.;.
gali vėliaus būti labai pavojlu-u, jeigu tuvj

PAIK-EXPEX
AUS

tai užtikrinanti nxmin« gyduole, kari turi rastis k 
muose. Išgydymui šalčio krūtinėj**, nfc.usiati i-, 
roję, mmatizmą ir neuralgiją, trinami K.ikmjt vi* 
mus raumenyse ar sąuarinuSe I*ain-Expeller ira g. 
Nenpsigauk pirkdamas pigius raistu* did*4exe h- 
Reikalauk geriausio. Kuomet pirkai Biri h-Exn<* )»•?•<
tikrink ar yra IKARA. vaisLažcikiis unt baksiuko. VI 
KITOKIU NEIMK. Žiū centai ir G5 už Loukut
Gaunamos visose antieko.^e ar tiesiog i> laborut'«ri

AD. R1CHTER & CO.
74—S3 \Vasjln«ioa St_

Yc

c

Ant 21 
akmens 

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuctaa ant 20 me
tų. Ypatingas pasiūlysimas. Mes iš
siųsime šj laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėta- 
mėt už tolų pat laikrodėlį apie $25.90 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL

traukimą, kuris mus taip gyvai palietė.
Tuo tarpu mums pranešta, jog tūla mo

teris nori su mumis tuojaus matytis. Da 
męs abejojom, ar ją įsileisti, kaip štai įneina 
ji pati. Apsirengusi buvo taip, kaip Pietų 
Indijoj nešioja turtingų tenbuvių dukterįs. 
Nepaprastai gražus jos veidas turėjo pu
siau nusigandusią, pusiau rimtą išraišką. 
Nusistebėję visi pašokom, o Tarnas pabalo 
ir pasilenkęs per stalą pradėjo atidžiai į ją 
žiūrėti. Ji atsistojo prie durų su nulinku
sia galva.

—Morta! tu čionai! — sušuko paga- 
liaus Woodbell.

Ji žengė pirmyn ir pakėlė galvą. Ant jos 
veido nebuvo jau nė šešėlio abejonės arba 
netikrumo; ant jo tuojaus išsiliejo tikrai 
pietinė, pavizdinga meilė. Vokai ant de
gančių, juodų jos akių sunkiai nusileido; 
truputį pravertos lupos ir pilnas apskritas 
smakras išsikišo priekyn. Ištiesė į Tarną 
rankas ir iš-po nuleistų vokų žiūrėdama 
stačiai į jo akis atsakė:

z —Atėjau paskui tavęs ir eisiu paskui 
tavęs, kad ir ant mėnulio!

Tarnas Woodbell buvo išbalęs, kaip la-* 
vonas. Nusitvėrė už galvos ir sušuko:

—Tas negalima!
Tuomet ji pažiurėjo į mus ir, matomai, 

pažinus iš amžiaus, jog O’Tamor yra musų 
vadu, puolė jam Į kojas taip urnai, kad jis 
nespėjo nė atsitraukti.

—Viešpatie

ūžtąją ir kalbėjomės apie to teugo pasi- 
v"— ------ ----------*— 1 8 — kalbėjusią mintį tuo budu

kokie mus laukė priešakyje. Varadciis pra-i paliucęuojant.— ir taip kas- ... , 7 . .. . • -•• ‘diena ir naktį per metų me-Gejo atsiminti visus O lamoro tyiinejunus nauiai sutverta
ir aiškinimus, sulyg kurių kitoj mėnulio pu
sėj turėjo būti tinkamos gyvenimui aplinky
bės. Ištiesų — sakėme sau — jeigu tenai 
butų tokie pat kalnai, kaip šitie, ką taip pui
kiai nuo saulės blizga, o prie to vanduo ir 
augmenis, tai tikrai verta keliauti 384,000 
kilometrų, kad tą šąli pamatyti. Tarnas ir 
Morta,visu kunu viens prie kito prisiglaudę, 
svajojo jau apie gyvenimą tame rojuje. 
Net Seleną, išgirdus gyvesnę kalbą, pradė
jo linksmai loti ir šokinėti su mažais savo 
šunyčiais po visą vežimą.

Taip praslinko tris valandos ir perva
žiavom jau apie 30 kilometrų, kaip Vafra- 
dolis, kuris išeilės stovėjo prie motoro, stai
ga sulaikė vežimą. Prieš mumis stovėjo 
neaugėta uolinė siena, kuri traukėsi nuo 
pietų Į šiaurvakarių pusę. Sieną galima 
buvo lengvai pereit, bet reikėjo tikrai nu
tarti, kurioj linkmėj toliau keliauti. Šiaur
vakarinėj pusėj stovėjo kokie tai pasišiau
šę kalnai, kuriuos mes skaitėme Sommerin- 
go ugnaduobės čiukuriais. Toji ugnaduobė 
arba krateris, kaip žemės astronomai čio- 
naitinius žiedakalnius vadina, ištiesų turi 
tiktai 1,400 metrų augščio, nors ji rodės; 
mums kūr-kas augštesnė, o tai dėlto, kad 
musų šovinys nupuolė pietvakarinėje Sinus 
Medijos dalyje, ant lygumos, atsiveriančios 
link plataus Fiamariono cirko pusračio ir 
po dešinei dabar turim Mostingą, ugnaduo- 

■ bę 2,300 pėdų augščio. Šiaip ar taip, ši kal
ną reikėjo aplenkti iš šiaurės, kad pe mai-

iiena ir naktį per metų me
tus ištąsytą, naujai sutverta 
gyvybė galu-gale prie gyve
nimo sąlygų pripratinta.
Ir taip dalykas nuolat bėga, 

pakol naujas žmogus išmok
sta skursti, vargti ir mylėti.

Ir vėl naujas namas stato
ma, kur keistos svajonės, 
tartum vėsios pauksnio klo
nis, dalija vilniojančias mei
lės valandas. Ir vėl gimimo 
stebuklas—sopuliai ir džiau
gsmas, pasveikinimo bučkis 
ir lopšinė daina migdo ma
žuti kūdikėli.
O paskui ateina suprati

mas pareigos ir klaidų — 
pasigailėjimas tų, ką dirba 
ir verkia — ašaros dėl tų, ką 
sėdi kalėjimuose ir kankina
si — kova už būvį ir idėjas.

Pagalios žili plaukai ir mi
nėjimas praėjusių dienų, pa
kol povaliai, nejučiomis, mir
tis uždaro akių vokus ir nu
veda į amžiną pasilsi.

A. F. Christian, M. I).

Rup turą užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančiu^ ypatų kas metei nuo patrūkimo .Rupturos), 

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

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

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

Išmok, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku, rrisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block J03S, St. Louis, Mo., o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Ka» man» išgelbėjo nuo ▼nrginan- 
Ain licm ’ SHntnra* *9
per praeitus 4 metus buvau vos tflc 
&yva. A.3 kentėjau nuv uovirimuau 
pilvo 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 strėnuoM; 
Niekur aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saiuta- 
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė- 
jau gerai jausties, gerai valkti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per . 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Eittcria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptieko-.?e, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visolrią Mnvumą.

J. BALTRŪNAS, Prof.
1707 S. Haisted SU Tel. Canal 5417. 

Chicago, EB.
Bitą apgarsinimą turėtą per skaityt 

kiekvienas, iškirot ir pasilikt.
-------------------------------------------------- -------y.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minčtes paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nno sosto. Ėevoliucijonie- 

i riai aplinkui ansupę su- raudonomis 
! vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa- 
) veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
; Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
• jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
; į popierą ir pasiust prastame laiške 
i užrašydami aiškiai adresą.

"Keleivis”
255 Rroadwav, So. Boston.

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE

* 
§9. Bostone.

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

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkt: ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame per naują arba išmainome ant naujų. Padarom*vi
sokius ženkli,s Draugystėms ir kuopoms už, prieinamiausią kainą. 
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų Įdėkit krasos ženklelį at
sakymui.

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

DIDŽIAUSIOJI LEKCIJA.
Giliausia prasmė yra ta

me žodyje ^taupyk”. Tai 
reiškia, kad turi pirkt tik 
tuos daiktus, kurie turi gei
stinos vertės daugiausiai. 
Tai yra didžiausia lekcija, 
kuria mums karė.yra davu
si. Tas pat yra ir su perka
mais vaistais.- Atsitikime 
vidurių negerovės, kaip tai 
užkietėjimo, nevirškinimo, 
galvos . kaude^mo, nerviš
kumo ir abelno- apsilpnėji- 
jimo, nevartok jokių pigių 
ir nepagelbstančių vaistų, 
paimk lik Trinerio Ameri
koniško Kartaus Vyno Eli- 
xerio, kuris yra nepalygi
namu minėtuose atsitiki
muose. Jis išvalo skilvį, siu 
stiprina virškinimo aparatą 
ir suteikia spėką visam kū
nui. Visose aptiekese kaina 
SI.10. Trinerio Linimentas 
yra geriausiu vaistu nuo 
reumatizmo, neuralgijos, iš
tinimo. nikstelėjimo ir tt. 
Vratnik rašo mums gruod
žio 18 d., 1918 m., iš Genoa 
Junction. Wis.: ”Aš delei 
reumatizmo kentėjau taip, 
kad negalėdavau iš lovos iš
lipti, kone per metus laiko. 
Dabar Trinerio Linimentas 
pastatė mane ant kojų ir aš 
patariu ’ iekvienam reuma
tizmu sergančiam vartot tą 
pasekmių eą vaistą.” 
ąptiekos< 35_ir 65e. 
šant — 
nėr Co., 133 1343 So. Ash- 
land Avenue, Chicago. III.

i 
) II I

i 
1

"KELEIVIO” SKAITYTO- i 
JŲ ŽINIAI.

Sulyg naujų pačios taisyklių mes 
turime mokėti pačiai už visokius pa- ■ t 
skelbimus daug brangiau negu už-1 
skaitymą ir žinias, todėl ners ir 
“Keleivio"”’ skaitytojams apgarsini
mus talpyt dykai negalime. Už viso
kius pagarsinimus mes skaitome po 
2c. už žodį pirmą syki. Jeigu tą pati 
aDgarsinima nori patalo::.; kelis sy
kius. tad už sekančius sykius skaito
me žodi po l'/rę.

Todėl, kurie siunčiate kokį ners ap
garsinimą, Į laikrašti jeigu norite, 
kad apgarsinimas greitai tilptų laik
raštyje. kanu su apgarsinimu pri- 
siųskite ir mokestį, tad apgarsinimas 
tilps artymiausiame numeryje.

šaukė kabindamosi į jo 
drapanas, — viešpatie, paimkit mane su'sa- 
vim! Aš esu šito jūsų draugo mylėtino, aš 
myliu jį, visko dėl jo išsižadėjau, tegul gi i 
jis manęs dabar nepameta! Dažinojau, kad Pyti pirmOjo plano. Woodbell patarė da 
jums trūksta draugo ir atvažiavau net iš In- v 
dijų! Paimkit mane! vargo aš jums nepa- i 
darysiu, tarnaite jums busiu! Aš turtinga, 
labai turtinga, duosiu jums aukso ir žem
čiūgų, kiek tik norėsite. Mano tėvas buvo 
Travankore, Malabaro pakraštyje, rado ir 
paliko man didelius turtus I O juk ir stipri
esu gana.

Tai sakydama ištiesė savo dailias, ap
valias, nuogas rankas.

Varadolis pastebėjo:
—Bet tokiai kelionei reikia prisirengi

mo ! Tai ne garlaiviu atvažiuoti iš Travan- 
koro Į Marsiliją!

Ant to ji pradėjo pasakot, kaip slapta 
darydavo tokius pat bandymus kaip ir mes, 
ris tikėdamosi, kad nors paskutinėj valan
doj pasiseks jai mus išmaldauti, kad paim-' 
tume ją su savim. Dabargi naudojasi tik 
proga, išpildydama jau senai pasiskirtą mie-: 
rį. Žino ji nuo Tarno, jog ant mėnulio gali
ma rasti sau mirtį, bet ji nenori gyventi be 
jo. Ir vėl mus maldavo.

Tuomet O’Tamor. ligšiol vis tylėjęs, 
kreipėsi į Tarną, ar jis nori imti ją su sa
vim, o paskui, kada Tarnas, negalėdamas 
žodžio ištarti, linkterėjo galva, uždėjo ran
ką ant didelių merginos plaukų ir tarė po
valiai ir rimtai:

—Eisi su mumis, duktė. Gal likimas ski
ria tave už Jievą naujai žmonių kartai, gal 
būt laimingesnei, negu žemiškoji:

Tas viskas gyvai vaizdinosi mano atmin
tyje.

Bet štai Morta mane šaukia. Tarnas vėl 
karščiuoja; reikia jam duoti chininos.

Dviem valandom vėliau.
Kaitra, vietoj mažintis, da daugiau di

dinasi. Pasitraukėm vėl giliau, kad jos iš
vengus. Pakol nepraeis, nėra nė kas ma
nyti apie tolimesnę kelionę. Net baimė api
ma, kada atsimenu, jog turim padaryti da 
arti 3,000 kilometrų, kol pasieksime savo 
tikslą... O kas užtikrins, kad tenai bus gali
ma gyventi?... Tik vienas O’Tamor apie tai 
neabejojo, bet jo musų tarpe jau nebėra.

Prietaisa kelio matavimui rodo, jog pa
darėm jau 67 kilometrus; paskaičius laiką,

»(SUMAŽINK BRANGŲ
pragyvenimą:

Neauk be cukraus. Mes prisiusime 
svarus chemiško cukraus, su ku- 

:om pasaldysite daugiau kavos, 
ip kad su 75- svarais paprasto cuk- 

i raus, kuri perkate krautuvėse. ~ 
' miškas cukrus y 
nis kaip kad bi 
pasaulyje, jis yra išdirbtas 
kai iš tikro maisto 

; procesu. Prisiųsk 
, doleri už tris
trjs svarai yra 1; 
prasto cukraus, _ _
Jeigu neužsiganėdinsite mes grąžin
sim pinigus. (?)

JOHN H. RICKVICH.
P. O. BOK 401, Auburn, Wash.

kavos,

Che- 
ra 25 kartus saldes- 

io:.t koks nors cukrus 
chetniš- 

su paslaptingu 
vieną popierinį 

svarus. Atmink, kad 
.-gus 75 svarams pa
tas nėra apgavystė.

sykį padaryti astronominius apskaitliavi- 
mus, kad susekus, kurioj vietoj randamės, 
bet nenorėdami gaišinti laiką, atidėjome tą 

i darbą ant vėliau, kuomet prasidės karščiai 
ir busim priversti apsistoti.

Pasukom tad vežimą tiesiog į šiaurę 
Kelias kas-sykį darėsi sunkesnis. Dirva pc 
valiai kilo v;s augštyn; vietomis užeidavom 
plyšių, kuriuos reikėdavo aplenkti; vietomis 
gi čieii plotai buvo užberti uolos skeveldro
mis. Ritomės po valiai. Kartais reikėjo 
dėtis orsargius ir išėjus išvežimo valyti ke
lia. versti i šąli uolas. Laiminom tuomet* * * silpną mėnulio traukimo spėką, ačiū kuriai 
net dideles uolas lengvai galima buvo paris
ti ir pašalint nuo kelio. Iš pradžios mums 
tas darbas net patiko. /Kiekvienas, risda
mas didelį oulos gabalą, jautėsi esąs milži j 
nu. Net Morta mums padėjo. Vienas tik 
Tarnas paliko vežime, nes labai buvo silpnas 
Skausmas žaizdose perėjo, bet karštis grižo.

Stumemės taip kelioliką kilometrų nuc 
tos vietos, kur pasukome į šiaurę. Po kai
rei traukėsi ris smulkus kalneliai, už kuriu 
stūksojo dangų remiantis čiukuriai. Prieš 
mumis dirva darėsi nuolat augštesnė. Po 
dešinei ėjo retežis vis augštesnių ir augštes- 
nių kainų.

Nuo saulės užtekėjimo praėjo jau 24 va
landos. Kada išvažiavom ant lygaus plote 
iš vieno akmens, tada galėjom greičiau ke
liauti. Nutarėm sustot čia pasilsėt. Prie te 
masino mus keistas mėnulio paviršiaus su
dėjimas.

*

t

Toliau bus.

PAVASARIS

★

★

*

Kaina
Išsira-

45 ir 75c. Joseph Tri-

1

-J

1Į DAKTARAS

lA.L. KAPOČIUS

S
LIETUVYC DENTISTAS.

VALANDOS: Nuo I « 1J dieną.

Nuo 2 Iki 9 vak 
nedaliomis 

iki 1 v. po pietų.

Ofisas "Keleivio” name. 
Brosdv y, tarpe C ir D Sto.

SO. F'TON, MASS.,
:|25i

Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padare Gaivą, Raudona Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 
lyriškumą ir Moteriškumą.

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

giviananSu Šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir rcgularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo j visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiajp veidui ir žibumą akims.

• •v- —

Nuga-Tone
vtrengtbun* 
tb« vol row- 
era. U • 
va’utl* bl-od. 
nrrv* •»« 
hcaith tome. A 
corab-naciof of
•torative
• Mt 
ar t*''”*!o*
.e*1

Musu Absoliutiška Gvaraneija.
Mes tikrai Rvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes suRražiscmc Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios- 
dešimtys 190) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas (S1.M) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkūtes už penkius ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių. sugrąžikitO ivktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrųžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imami visą riziką ant savos. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką ė tonai s tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saka apie Napa-Teoe.
NATIONAL LABORATORY. Chicago. Bl. Ehrood City. Pa.
Gerbiamieji•

Gavau ;ur: laišką ir Nug*-Tone piliules (r taria pasakyti, jog erų visai užganedintns justi 
vairiais. Meldžiu prisiųsti dvį bonkuiis N uja-Tone piliutiu. Ai daviau kialeta piliulių sava 
protelių dtl pabandyma ir jam labai patiks. Aš steliuju vieną bonkutė dvi jio. Prisnm&u 

vaistu, k, juosei. bju G.ASPAR BERSEK. Boa 547.

Rasa žiba deimantinė
Nuo saulelės spindulių...
Paukščių daina begalinė... 
Čiulba linksmu balseliu !...

Gėlės puikios sužydėjo! 
Miškai puošias žaliumu... 
šalta žiema jau praėjo!
Kaip malonu ir ramu...

Kun. Strazdas. .

KLAIDOS PATAISYMAS.
”Keleivi< numery 52-ram 

korespond 'rijoj iš Stough- 
teno apra me LMPS. 52 
kuoros ko cerio, įsiskverbė 
klaida; ter pasakyta, kad 
atsižymėjo Z. Yakavičiutė, 
A. Dariem ė ir O. Pocevi- 
čiutė. o turėjo būt ir Y. Ku- 
bilaitė, ka1 >o geriausia pia-

Nuga-Tonc yra sudėti 
parankioje bonkutcjc. Jie 
yra apnikti su cukru: 
priimno skoni; ramc dcl 
vartojimo; ncati trauka 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko
menduosite tuos vaistus 
visiems sava pretclcms.

NATIONAL LABORATORY. Chicago. Bis. Sher.a-doih. Pa.
Godotini Tamijtajt—

Ai esu Ubai užganėdintas nuo jūsų Nuga-Tone. Esu labai sveikas po jųjų varto ii 
JOE DOMBROWSKI, 333 W. Coal J>t.

•mitirujRd nasnuMmtmmmammMHttHNMimi ••••••••••••••••■•»>••

StetlukMe vaistas ant tuo kuponą.
: NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago. IIL
Ė Gerbiamieji: Prisiunčia $.......... ir meldžiu prisiųsti man..
: bonkutė Nuga-Tonc.

: Vardas ir pavarde.........

: Gatvė ir No. ar R. F. D

s Miestas........................... Valstija
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True translation filed with the post- ' 
master at Boston, Mass., or. January I 
8, 1919, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Bostono Socialistai pasiuntė 
reikalavimą prez. Wilsonui.

Pereitą nedėidienį Grand

j-. ’

Vietinės Žinios
Lietuviai protestuoja prieš 

lenkų imperialistus.
Praėjusį ketvėrgą S. Bos-’^P^ra.^ousf teatre buvo 

tono Lietuvių Salėj buvo Pias"
mass-mitingas kur susirin- ’ 
kę apie 1,500 lietuvių išnę-

I 

i
FARMAZONAI

J

i I

1 mitingas, sušauktas vietos 
socialistu organizacijų. Mas- 

šė protesto rezoliucija prieš m^lngas. pneme rezoliuciją, 
lenkų imperialistų ‘ kėsini- reikalaujančią paliuosavimo 
mąsį užgriebti Vilnių. Susi- P°htikos ir klesų kovos 
rinkime dalyvavo visų trijų ypatingai Louis C.
srovių žmonės ir kalbėjo ri-.^/.^.1?13' Pa^tor Stokes, 
sų trijų sroviu kalbėtojai: hayyvood xhomas
”Sandaros” ‘ redaktorius' ............   w
Norkus, „Darbininko” re
daktorius Gudas ir „Kelei
vio” redaktorius Michelso- 
nas. „Keleivio” redaktoriaus 
kalba sukėlė susirinkime 
daug entuziazmo ir griaus
mingų aplodismentų. Jis pa
sakė, kad mes čia protestuo
jame ne prieš visą lenkų tau
tą, bet prieš jų aristokratiją, 
kuriai vadovauja Paderevs- 
kiai ir Dmovskiai, tai yra 
tokie pat imeprialistai, kaip 
ir mūsiškiai reakcininkai, 
kurie buvo įkinkę Lietuvą 
vokiečių junkerių vergijon, 
kad apsaugojus savo x .
nuo revoliucijos. , veJ<? darbininkų pusėj, vietoj

Protesto rezoliucija, kuri IP1 -enjus valdžios jam siulo-

Didelė, juokinga ir pamokinanti trijų aktų Komedija. 
Stato scenoje Cambridge’aus LSS. 71-ma kuopa.

Subatoje, 11 Sausio-Jan., 1919
Geram teatre ir parankioj vietoj

Dudley Opera House
133 Dudley str., Boston. Ma^s.

Darjs atsidarys bbo 6:30 vakare. Perstatyais prasidės 7:45 nkari.

ATYDAI TAUTIEČIŲ

i :
ii i' 
ii ’ ■ 
I

-!- Šio vakaro perstatymui yra parikti gabiausi LSS. 71 kuopos aktoriai, 
T todėl bus gerai atvaidintas.

'MnnnPV ir Fii<mnnV Dah-n : & Malonėkte atsilankyti ant šio perstatymo kiekvienas, b?t ateidami tik Moonev ll ĄUgene V. UeDoO. | neoarnirškite gerai susijuosti. kad netruktumėt nuo juoko. Toks ;uo-
SltaS SUSinnkimaS buvo -£ kingas veikalas tik pirmą svk pasirodo lietuvių scenoj šioj apielinkėj.

sušauktas delei Tarno MOO-’| Po Pcrstat>mui bus linksmus šokiai griežiant pavejančiai orcnestnu.
nev. J. E. Morgan. San‘f Nuoširdžiai visus kviečia atsilankyti
Franciscos Darbininkų Ap- LSS. 71 Kuopos Komitetas,
sigvnimo LvgOS atstovas sa- £ «r»r u-v 1 »vimn»»wuįM;sigynimo Lygos atstovas sa
kydamas čia prakalbą užrei
škė:

„Kiekvienas vyras ar mo
teris uždaryti kalėjiman už 
jų idealus—IWW. narys, so
cialistas ar bolševikas 
ra dalis bei dalelė didžiosios 
klesų kovos.”

Socialistas d. Peter Cos-^ 
grove, kalbėdamas apie E. nas suvažiavimas, 

j V. Debsą pasakė: „Debsas P ■ *1.
kaili I nusikalto tuomi, kad jis sto- legatu Į valstybių

* donhinirt Izn nnoni thatat L’nr»Tn>*Anr.i m Imvt I

telpa šiame „Keleivio” nu
meryje, buvo priimta vien
balsiai. Jos kopija tuojaus 
buvo pasiųsta telegrafu į 
Paryžių prezidentui Wilso- 
nui.

Reporteris.

Nauja Labdarystės D-jo§ 
valdyba.

Pereitos pėtnyčios vakare 
buvo So. Bostono Lietuvių 
Labdarystės Draugijos val
dybos rinkimas. Naujon 
valdybon išrinkta visi soci
alistai kandidatai taip, kad 
visa draugijos valdžia pa
teko į socialistų rankas.

Pirmininku išrinkta Miko- 
las M. Plepys, gavęs 93 bal
sus. Jo oponentas gavo 49 
balsus.

Vice-pirmininku 
Kupstys, gavęs 98 bal. Jo o 
ponentas gavo 45 bals.

Protokolų raštininku iš
rinkta Titus P. Greviskis, 
gavės 102- balsu. Jo ODonen- 
tas St. Mockus gavo -50 bals.

Finansų raštininku išrink
ta P. Brazaitis, gavęs 93 bal
sus. Jo oponentai gavo vie
nas 51, kitas 5 balsus.

Iždininku išrinkta Rokas 
Pemickas 94 balsais.

Maršalka — M. illanelis 
95 balsais.

Direktorių Tarvbon išrin
kta : Vincas Gegužis 105 bal
sais; JSŠtreimikis 72 bai
sais, K. Trasas 68 baišais ir 
M. Čeikus 65 balsais.

•> A.

y-

mą rietą kaipo pasiuntinis 
Rusijon, jam už tai dabar 
gręsia 10 metų kalėjimo.” 
Kalbėtojas ragino darbinin
kus pradėti visoj šalyj judė
jimą, reikalaujant, kad Deb- 
sas ir kiti nuteistieji ar tei
dami darbininkai butu pa
lesti.

„Sukišimas socialistų ir ra
dikalų Amerikos kalėji
mam” jis užreiškė, „negali 
sulaikyti socialės revoliuci
jos. Argi sulaikė Rusijos 
darbininkus nuo paėmimo 
valdžios į savo rankas prie
spauda ir kalėjimai?’

„Ne! ne!” griausmingai 
sušuko visas susirinkimas, 
karštai plodamas kalbėtojui.

John M. McDonald kalbė
jo apie darbininkų reikalavi
mą trumpesnių darbo valan-

t
i

Visi socialistai. Priešin
gų srovių kandidatai gavo 
gana mažai balsų.

Naujoji valdyba privalo
stengtis, kad parodžius sout- 
bostoniečiams. jog ji verta
visuomenės pasitikėjimo.

Naujas gubernatorius.Naujas gubernatorius.
Pereitą ketvergą valstijos 

seimo salėje buvo inaugura
cija naujo Massachusetts 
valstijos gubernotoriaus 
Kalvino Coolidge, iš Nort- 
hampton, kuris šių metų 
rinkimais likosi išrinktas. 
Akyvaizdoje susirinkusių 
senatorių ir atstovų, Pildo
mosios Tarybos, teisėjų, 
majorų ir kitataučių atsto
vų,naujas gubernatorius pa
darė prisieką ir likosi ap
skelbtas gubernatorium. 
Naujo gubernatoriaus pa
sveikinimui iš Fort Banks 
tvirtovės iššauta 17 šūvių. 
Naujas gubernatorius yra 
48-tuntu Mass. gubernato
rium.

Pereitą ketvergą valstijos
seimo salėje buvo inaugura
cija naujo Massachusetts 
valstijos gubernotoriaus
Kalvino Coolidge, iš Nort-
hampton, kuris šių 
rinkimais likosi išrinktas.

metų

Akyvaizdoje
senatorių ir atstovų,

susirinkusių
Pildo-

mosios Tarybos, teisėjų,

i

Trve t’-ahstation filed with the post- ! 
master at Boston, Mass., on January Į 
S. 1919, as reąuired by the Act ofj 
October 6, 1917.

Albanai prašo Wilsono 
pagalbos.

Pereitą nedėidienį Bosto-

Nauji ir seni socialistai.
Pereitoj nedėlioj per pra- 

į kalbas prisirašiusieji nauji 
nariai prie socialistų kuopos 
malonėkite ateiti i susirinki- 

_ ______ t _7__ mą ateinančioj nedėlioj poi
ne užsibaigė albanų visuoti- num. 376 Broadvay, 11 vai. 

iš ryto. Bus išduodami ra
portai iš pereito meto veiki
mo. Nariai, kurie jaučiatės 
skolingi, malonėkit ateiti ir 
užsmokėti.

Kviečia visus atsilankyt, 
M. M. Plepys, org.

i

Suvažiavimas išrinko de- 
’ , J taikos

konferenciją kun. F. S. Na- 
li, iš Bostono, taipgi nomina
vo Albanijoj gvvenančus sa
vus veikėjus.

Suvažiavimas delegacijai 
Įteikia Albanų atsišaukimą 
i prez. Wilsoną, kad jis, šu- 
lyg savo taikos programo 
14-kos punktų, tartų žodį už 
albanų reikalavimą, ir kad 
Chamura. Kossovo ir Yagyp 
apskričiai, kurie Londono 
konferencijos nutarimu li
kosi prijungti prie Serbijos

♦
Lietuvių Labdarystės Dr-jos 

mitingas.
Sausio 10 d. (pėtnvčios va

kare) Lietuvių salėj bus 
Labdarystės Draugijos mi
tingas. Visi nariai privalo 
dalyvauti, kad išgirsti perei
toj sąvaitėj atsibuvusių vai- 

. _ - - .... * - .dybos rinkimų pasekmes.
IV Juodkalnijos, butų sugrą-!xauja valdyba nuo šio mi- 
žinti Albanijai, kaipo sritys ;tingo užims savo vietą, se- 

> albanų|nojį išduos raportus. Taigi
' visiems Įdomu.

Komisija.

Rymo katalikiškų 
apgyventos.

Albanai delegacijos lėšo- 
šoms Dadengti suaukavo čia 
pat §70,000. Viso nutarta 
surinkt 120,000 dolerių.
Davatkos Susipešė bažnyčioj 

. _____ v___,____  __ Lietuvių Katalikų Tautos
du, augštesnės algos ir ge- Bažnyčioj pereitoj nedėlioj 

• IT 1 * T _ -1 * — i — • • e*resnių darbo sąlygų ir kad 
tas reikalavimas negali ap
sistoti patol, pakol darbinin
kai nepaims visko į savo 
rankas; tuomet kapitalistai 
neturės pelno.

„Viskas, ko mes reikalau
jame—ir tuo reikalavimu 
mielai paliuosuojame ponus 
— tai yra žemės skritulys!” 
jis užreiškė, iššaukdamas 
karštą susirinkusiųjų aplo- 
dismentą.

Aukų politikos kaliniams 
gelbėt surinkta $203.00 su 
viršum.

žydai reikalauja iš sąjungi
ninkų pagalbos Rusijai.

žmonės turėjo gražių „sor- 
kių”. Atėjo tenai Rymo 
katalikų bažnyčios viena da
vatka, atsisėdo, pasidairė po 
bažnyčią, pasidairė, ir kad 
ims juoktis, kad ims kvatoti, 
net su ašaroms. Paskui išsi.- 
tr<»ukė iš po nadalkų „Darbi
ninką” ir išskleidus šitą ga- 
z’etą ant lomkos pradėjo 
skaityti. Kita davatka tuo 
pasipiktino ir prasidėjo baž
nyčioj ginčai. Besiginčyda- 
mos davatkos taip įpyko, 
kad pradėjo viena kitai 
kumščiomis grąsinti ir jei ne 
bažnyčios komitetas, gal bu- 
tų priėję prie muštynių; bet
pasikėlus komitetui mesti

Pereitą nedėidienį Temple
Jsrael salėj žydai turėjo savo i

„rymiokų” davatką laukan.
ji sugriebus savo daiktus iš

didelį susirinkimą sušauktą lapsėjo laukam
? *1Taikos Kongresas ir Žy-
dai” klausimu. Kalbėtojas
rabinas H. Levi užreiškė,
kad žvdai turi dvigubą rei-

— 'kai-'kalą taikos kongrese - i 
i

Socialistų prakalbos.
Pereitą nedėidienį buvo

LSS. 60 kuonos parengto 
no gyventojai Įvairių šalių prakalbos. Kalbėjo d. V 
ir kaipo nariai ”tarptautinio Ambrazaitis. Pertraukoje
religijos kūno.

n
seseris Žvingiliutės

KARE BAIGIASI. APIE 500,000 LIETUVIŲ TROKŠTA GRĮŽTI Į TĖVYNĖ.
Užtad kiekvienas, kuris nori apleisti šią šalį ir kuris nori, kad mes parū

pintume atsakančią vietą ant laivo, priyalo tuoj paduot savo vardą, pavar
dę, antrašą ir kada mano važiuoti, nes laivų, kurie vežš pasažierius, bus 
neperdaug ir skaitlius vietų per didelę daugybę norinčių važiuoti bus apru- 
bežiuotas. *

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

Bonds) ir Karės Taupymo Markes (War-Sawings Stapms).
Skoliname pinigus ant nejudinamo turto. Su visais dalykais kreipki

tės pas mus ir persitikrinkite, jog mes patarnaujame savo tautiečiams 
kuomandagiausiai. x

CENTRALIS BENDRAS UETŪVIŲ BANKAS
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.

32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

MORRIS KATZEFF
• ADVOKATAS

teismiškus reikalus visur.Atlieka v ūsas
OFFICE: 
7:15-736 Old South Bldg. 
294 Washington st,

Boston. Mass.
TeL: Port Kili 3424-1972.

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

OFFICE:
332 Broadvvay,

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

BENJAMIN MENDĖLSOHI
ADVOKATAS

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

931-932 Slater Bldg.
390 Main St., Tel. Park 709 

AVorcester, Mass.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL HDERKIEWICZ, 
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)

Dr. L. J. Podder

LSS. 71 kuopos mitingas.
LSS. 71 kuopos metinis su- 

■ brinkimas atsibus nedėlioję, 
12 d. sausio, 1919 m., svetai

nėje 7 Burleigh st., Cam- 
! bridge. Mass. Prasidės 10 v. 
iš ryto. Visi nariai būtinai 

: teiksitės atsilankyti, nes yra 
daug svarbių tarimų, taipgi 
rinkimas naujos valdybos 19 

i metams. Visi komitetai ir 
komisijos, teiksitės prisiren
gti su metinėmis atskaito
mis. Rast. J. A. V.

Balius 22 vasario.
Cambridge’aus Lietuvos 

Sūnų draugija nutarė pa
rengti balių 22 vasario ir 
prašo kitų vietos draugijų, 
kad jos tą dieną nieko ne
nerengtų.

Komitetas.

PITKIAUSI ŠOKIAI.
Ateinančioj subatoj, 11 d. 

sausio Lietuviu Labdarystės 
Draugija rengia gražius šo
kius Lietuvių Salėje. Bus 
gera orkestrą, malonėkiteatsilankyti v 1 si Kviečia

Komitetas.
iI

prakalbos.
ir M. Nedėlioj. 12 sausio. 7:30

Mes nežinome, ką sąjun- Grazinskaitė sudainavo tris
ffininkai nutars . veikti su dainas.

vakare I.MPs. 13 kp. rengia 
prakalbas. Prakalbos bus

Publikos buvo daug. Gir

majoru ir kitataučių atsto- atsistoti ant kojų. Daugiau 
vu,naujas gubernatorius pa- kaip pusė pasaulio žydų gy- , - . " • . , • vi • * v/ino Riieimi Kas nohiitn

Rusija. Tūli tikri žingsniai
tuo žvilgsniu turi būt nu- dejom, kad prie 60 kuopos 
spręsti. Taikos kongresas prisišarė apie du desėtkai 
turi nustatyti veikimą, ku- naujų narių, 
ris teiktų pagalbos Rusijai

dalėje, kalbės Z. M. 
Puišiutė. Tarp prakalbų bus 
įvairių pamarginimų. Kvie
čiame visus i šias prakalbas 
atsilankyti.

I
Pataisymas. Komitetas.

Telephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS 
Gydo chroniškas ir slaptas 
, vyrų ir moterų ligas.

VALANDOS:
nuo 9 iš ryto iki 9 vakare. 

11 PARMENTER STR., 
- netoli nuo Hanover st, 

BOSTON. M ASS.

1

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZIJOS.

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

Taipgi turime visokių vais
tų, kokie tik vartojami pa
saulyje. Klausdami 
siųskite krasos ženklelį
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• VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
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į Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
I reikalauja ligonbučio gydymo ir 
Į priežiūros, užtikrinam. kad gaus 
| geriausią priežiūrą, gerą valgį ir 

, kambarį, ir gerus patyrusius 
| daktarus visą laiką. Mano pri- 
| vatiška Hospitalč yra aprūpinta 

Į su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir che- 

mikališkų analizacijų Kraujo, 
šlapumu ir Pilvo ligų. įsteigta 
23 metai!

DAKTARAS

A. F. Chrislian
401 Mariboruogh Street 

(Netoli Massachusetts are.) 

BOSTON, MASS.

pn
at-

sakymui.
K. ŠIDLAUSKAS,

Provizorius,
226 Broadway.9

SO. BOSTON, MASS.

S e v «' r><; Gyduoles užlaiko

S<>'mynO'> sveikata

I Kosulys
pas vaikus ar suaugusius niakuomst 
nereikia dtti niekais. Tai yra žen
klas šalčio dabartiniu laika ir reikia 
pradėti gydytis tuojau*. Niekuomet 
nesigailtsi imdamas

Severa’s f

II
I
I

&

Iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 

MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 

VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 
iki 9 vaL vakare. 

Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (42)
69 CHAMBER ST, BOSTON
Telephone: Haymarket 3390.
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Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 9 
vakare.

(Šventadieniais ir nedegiomis 
tos pačios valandos.)

Į-'■ ■ — ■■■■»■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■

P. and A. Phone, 
McKees Ročka 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

LAIKRAŠČIŲ, KNYGŲ, GRA
MOFONŲ, REKORDŲ, STU- 
BOMS POPIERŲ.

•GROSERNt IR BUČERNĖ.
Baitu už Perkaibėioją visokiuose 
reikaluose arba teismuose. Su
teikiu visokias informacijas až-. 
dyką. LAUNDRY.

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore St, Pittsburgh, Pa.

r

ĮTel.: Richmond 2957-M.

į Dr. David W. Rosen j
> Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir < 

Rusiškai.
• GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP- į 

J TAS LIGAS. į
VALANDOS:

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

321 HANOVER STREET,
; BOSTON. MASS. į

* »

401 Narlberough Street

BOSTON, MASS

THE GOLDEN
ROOSTER

Artistą, Tepliorių ir
Dailininkų Kliubas

Rengia labai žymų vakarą

15 Suslo-itary, 1919

(Netoli Massachusetts avė.)

a

i

Telephone: Back Bay 42M

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos.

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

iostuo orėm cutuuBalsam for Lungs HUNTINGTON AVE^Pereitam „Kel.„ PAJIEŠKAU DARBOnumery 419 BOYLSTON STR.BOSTON. MASS.vcna Rusijoj. Kas nebūtų 
gubernatorium, daroma gelbėjimui Rusijos, 

bus- pagalba ir žydams.
darė prisieką ir likosi ap
skelbtas
Naujo gubernatoriaus pa
. ..............  Fort Banks* Žydai reikalauja sau bako 
tvirtovės iššauta 17 šūvių, taikos kongrese.
sveikinimui iš

Naujas gubernatorius yra
48-tuntu Mass. gubernato Teatras 25 d. sausio.

kad išje buvo paskelbta,
neatsilankymopriežasties

pianistės p-lės Louisa Gan
kanno LSS. 162 kuopos su

rium.

Susirinkimas.
Seredoj,-15 sausio, Lietu

vių salėje bus Lietuvos Duk
terų ir Sūnų Dr-jos susirin
kimas. Yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Nau
ji nariai yra kviečiami ateiti 
ir prisirašyti.

Lietuviškoj Įstaigoj prie biz-

rengtas vakaras nukentėjo 
šiuomi pranešame, kad p-lėj 
Gankanno susirgo influen

i

nio už darbininką, galėčiau 
r Ye?t J?’?nL nes esu dirbęs bučernėj ir suvirš 15 metų išdirbau

v

Jewelryvienoj ------kompanijoj, iš kurios turiu

(Severos Balsamą Plaučiams) kuris 
yra priimn;u vaistu nuo kosulio, 
persišaldymo, mššlunginio krupo, 
užkimimo ir skaudamo* gerkite, 
Ji* yra iš širdie* patariama* kūdi
kiam*, vaikam* ir “ 1
Kaino*: B6 ir 60 oentų viso** 
tiekoae.

•P-

ĮŽANGA VIENAS DOLERIS.
Tikietus galima gaut

"Keleivio” Offise. i
.

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

BOSTON, MA88.

LSS. 60 kuopa rengias sta- zos liga ir todėl negalėjo nei 
; lyti scenoje 5 aktų dramą ateiti nei iš ligonbučio apie 
(' Dumblynė” 25 dieną sausio, savo susirgimą pranešti. 
1919 m., Lietuvių Salėje, So. 
Bostone. Todėl prašome, 
kad tą dieną niekas nereng
tu jokių programų, bet at
silankytų į ši vakarą. Be to 
bus da ir pamarginimų. Bus 
sulošta komedija „OSS.”

Ateinančio ketvergo va
karą, 9 sausio, 8 valandą va
kare, lietuvių socialistų salėj 
bus diskusijos temoj: „Rie
šų kova ir jos priežastįs.” 
Kviečiami visi.

?erą rekomendaciją. Susi
kalbu lenkiškai, rusiškai ir 
angliškai, negeriu jokių 

Į svaiginančiu gėrimu ir nerūkau. Esmi Suv. Valstijų 
pilietis ir 21 m. Amerikoj. 
Jeigu reikalingas butų užti- 
kimas žmogus rašykit šiuo 
adresu:

- _ \ R- Raulinaitis,
239 T,. St.. So. Boston, Mass.

i

1919 metam* yra gatava* dalini
mui aptieko** visur, arba gauna
ma* tiesiog iš

*

W F. SEVERĄ CO

C E D A R R A PI D S . IOWA

P. Bartkevičia
Štampas ir rublius, 
nūs žiedus ir laikrodžius 
brangiau, negu kiti. Storo

P. Bartkevičia.
877 Cambridge str.,

E. Cambridge,

perka Rondsus, 
Taipgi perka se-

ir moka 
adresas:

(3)

M ass.

Lietuviškai - Lenkiška Aptiek*
■"i nor’t* teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite p

( ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- )< 
Į šokių ligų, kaip tai: nuo galops skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-K 

matiztno, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valirr.ui, nuo uždegimo plau- nį 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- S 

( gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- w 
B TJielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes junis’palarnau-
U sime kungeriausiai, pašaukiame goriausius daktarus per telefonų už- « 
(j dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad K 
(jį ateikite į APTIEKĄ po numerio (l)a

100 SALĖM STn BOSTON, MASS. j$

vi


