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Bavarijoj apskelbta Sovietų 
valdžia ir darbininkų diktatūra
PROLETARIATAS ŽADA 
KERŠYT BURŽUAZIJAI 
Už NUŽUDYMĄ EISNE

RIO.

26, 1919, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

TROCKIS NESUTINKA 
J

i no, kad lieutenantas Ark 
Valley, kuris užmušė Eisne- 
rį, tapo minios nulinčiuotas. 
„Berliner Lokal Anzeiger” 

rašo, kad Bavarijos parlia- 
mentas, gavęs žinią apie 
premjero Eisnerio užmuši
mą, pertraukė pusei valan
dos posėdį. Kaip tik- po pu
sės valandos posėdis atsida
rė, parliamentan įėjo vienas 

, matomai, sparta-

Jo užmušėjas esąs jau nuli* 
čiuotas ir keturi ministe- 
riai pašauti.
Pereitoj pėtnyčioj Mun-! 

chene likos užmuštas Bava-j 
rijos ministerių pirmininkas • - . . 
Kurt Eisner. Jį nušovė va-' kareivis, -
žiujant gatve i parliamentąlr e.inamas tiesiog prie 
tūlas grovas Ark, jaunas 
kariumenės oficierius.

Kurt Eisner buvo Bava
rijos kairiųjų socialistų va
das ir podraug su sparta
kais ėjo prieš dešiniuosius 
socialistus ir atžagareivių 
partijas.

Eisneris buvo žydas, gi
męs Galicijoj. Vienu tarpu 
jis buvo vyriausiu „Vorvva- 
ertso” redaktorium ir perei
tą balandžio mėnesį buvo a- 
reštuotas.

Jis visuomet buvo priešin
gas Vokietijos didžiumos 
socialistams ir tapęs Bava
rijos premjeru nuolatos at
akuodavo Ebertą ir jo šali
ninkus. Jis nuėjo net taip 
toli, kad pereitą lapkričio 
mėnesį pertraukė visus ry
šius su Berlyno valdžia ir 
buvo manoma, kad pakol jis 
bus Bavarijos premjeru, 
Bavarija su Vokietija nesu
sivienys.

Kaip tik Eisner tapo už-Į 
muštas, Bavarijoj tuojaus, 
užvirė naminė karė ir pra>! 
sidėjo šaudymas kitų mini-i 
sterių, kurie buvo Eisnerio1 
priešai

Darbininkų ir Kareiviui 
Taryba tuojaus apskelbė 
Bavariją Sovietų espublika 
ir įvedė proletariato dikta
tūrą.

Kaip tik pasklydo žinia, 
kad Eisner užmuštas, tuo
jaus visose bažnyčiose pra
dėta skambinti varpais ir iš į 
visų priemiesčių darbinin-l 
kai pradėjo bėgti į miesto! 
centrą. Bematant susirin
ko 10,000 žmonių minia ir 
prasidėjo šaudymas. Mieste 
pasidarė didžiausis sujudi
mas. Gatvėmis šen ir ten 
pradėjo lakstyti automobi
liai su raudonomis vėliavo
mis ir plakatais su para
šais: „Atkeršysim už Eis
nerį !”

Užsidarė visos krautuvės 
ir dirbtuvės. Darbininkai 
pradėjo rengti demonstraci
jų ir šaukti visus į generaiį 
stręiką.

įvairiose miesto dalyse

ministerių suolų pradėjo 
šaudyt.

Ministeris Auer, kuris 
stovėjo tuo tarpu ant tribū
nos, taipgi pradėjo šaudyt. 
Bet kulipka pataikė jam į 
krutinę ir jis susmuko ant 
vietos numirdamas- Besi- 
šaudant tapo sužeistas at
stovas Oesel ir da keturi ar 
šeši valdininkai. Kilo pani
ka ir parliamento atstovai 
ėmė bėgti į visas puses. 
Timm ir Unterleithner esą 
sunkiai sužeisti.

Taip sako žinios iš Ko
penhagos. Iš Berlyno gi 
pranešama, kad Auer esąs 
da gyvas, nors kulipka įstri
gusi jam į širdį.

Kopenhagos žinios tvirti
na. kad Hoffman ir Frauen- 
dorfer taipgi sužeisti, nors 
Berlynas sako, kad jie išliko 
sveiki.

Pirma buvo paskelbta, 
kad besišaudant buvo už
muštas ir Rosshaupter, bet 
dabar pasirodo, kad jis buvo 
tiktai sužeistas ir spartakų 
areštuotas.

Ar atstovas Oesel buvo ti- 
įktai sužeistas, ar visai už
muštas, tikrai da nežinia. 
Jis buvo klerikalų ekonomi
stas. Karės ministerijos 
atstovai Garas ir Jahrais 
taipgi buvo kulipkomis kliu
dyti.

Sakoma, kad Auer ir Oe
sel kritę nuo atstovo Svel- 
liero šūvių. t

Užpuolimas ant Auer’o y- 
ra aiškinamas kaipo kerš
tas už užmušimą Eisnerio. 
Jiedu buvo dideli priešai. 
Auer buvo dešinysis sociali
stas ir stengėsi Eisnerį nu
versti. Eisneris gi buvo kai
riųjų dievaitis. Jisai stojo 
už Darbininkų ir Kareivių 
Tarybos kontrolę, o Auer 
tam priešinosi.

1 •

AREŠTUOTA DAUG ARI
STOKRATIJOS.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Munchene areštuota 
daugybė didžiūnų, kurie esą 

c______ _ nužiūrimi Eisnerio užmuši-
susirinko dideli ginkluotų me. Pas grovą Arką Valley 
demonstrantų būriai. Ka- atrasta surašąs daugelio 
riumenės vyriausybė prane- žmonių, kuriuos reakcionie- 
šė, kad demonstrantams ji riai rengėsi išgalabvt. Prie

demonstrantų būriai.

nesipriešina.
Visos tris socialistų frak-

cijos, tų tarpe ir komunistai, Bavarijos 
susivienijo ir sudarė bendrą Ruprecht. •i •__ i___iveikimo komitetą, Į kuri įė
jo taipgi Darbininkų, Karei- Vieta, 
vių ir Ūkininkų Tarybų at- užmušta
stovai.

Šitas komitetas paskir
siąs naują ministeriją.

Associated Press žinių a- 
gentura praneša iš Munche- pagarbą.

T-ue translation filed with the post-,True translativi. filed with the post' 
---- -- ------  master at Boston. Mass., on February i 

26, 1919, as reąuired by the Act of i 
October 6, 1917.

PORTLANDE SUSIDARĖ 
DARININKV IR KAREI

VIU SOVIETAS.
Portland, Ore. — Suma-' 

žėjus čia laivų dirbtuvėse 
darbams, kapitalistai užsi
manė apkapoti darbinin
kams algas ir pailginti dar
bo valandas. Darbininkai 
tam pasipriešino ir pradėjo 
organizuotis. Susidarė Dar-' 
bininkų ir Kareivių (sugrį
žusių iš kariumenės) Sovie
tas. Kapitalistai persigan
do. Jie įkinkė visas savo 
spėkas Į darbą, kad išar
džius darbininkų organiza-. 
ciją. Policijos viršininkas 
Johnson buvo nulėkęs net i 
~ ‘ \ v >, 
kaip tenai kapitalistai už-

>->asto- at Boston, Mass., on February
26, 1919, as required by the Act of 
October 6, 1917.

V.L. BERGERIS GAVO 
20 METŲ KALĖJIMO.
Kiti keturi socialistai 

tai-ppat nuteisti.
Chicago. — Išrinktas kon- 

gresan Viktoras Bergeris ir 
keturi kiti socialistų parti
jos veikėjai tapo nuteisti 
praėjusį ketvergą 20 metų 
kalėjimam Fedaralis teisė
jas Alschuler sutiko paleisti 
juos po kaucija pakol jų ape
liacija neišeis, bet kaucija 
likos pakelta iki $25,000 
kiekvienam, taip kad nebu
vo kam visus juos išpirkti. 
Visi jie likos nuteisti į Lea- Seattir^ash., kaFplty^s; 
venvvortho kalėjimą. kaip įenaj kapitalistai už-

Bergens perskaitė savo gniaužė darbininkų streiką, 
pasiteisinimą iš rasto. Skai- Parvažiavęs jisai tuojaus' 

r?stą per veidą jam paskelbė,kad Portlande „re-i 
nedėjo asaros. Jis uzreiske, V0Hucij0S nebusią, 
kad jis neturi nieko atšauk- _____ X
ti nuo to, ką jis savo prakal-: _
bose ir raštuose apie karę SOCIALISTAS PROFES. 
pasakęs, ir nurodė, kad tei-Į^EARING IŠTEISINTAS.

New York — Socialistas 
Scott Nearing, buvęs Penn- 
sylvanijos ir Toledo univer
sitetuose profesorium, buvo 
patrauktas teisman už „kon
spiraciją,„nes jisai parašė 
knygą vardu „The Great 
Madness,” aštriai kritikuo
damas militarizmą. Teis
mas tęsėsi gana ilgai, bet 
valdžios agentai negalėjo 
prirodyt tame jokios ”kon-| 
spiracijos” ir prof. Nearing 
likos išteisintas.

SU LENINU DĖL 
TAIKOS.

Iš Helsingforso praneša
ma, kad tarp Petrogrado 
Sovieto, kuriam vadovauja 
Trockis, ir Maskvos Sovieto, 
kuriam vadovauja Leninas, 
kilo didelių nesutikimų delei 
taikos konferencijos, kurion 
sąjungininkai kviečia rusų 
partijas ant Princų salų.

Leninas noris sąjunginin
kų pakvietimą priimti, kad 
palengvinus ekonominį Ru
sijos padėjimą, kuris esąs be 
galo sunkus. Bet Trockis 
yra tos nuomonės, kad užė
mus bolševikams Ukrainą, 
Sovietų Rusija galėsianti 
gauti maisto iš tenai. Tuo 
tikslu Trockis, kaipo karės 
ministeris, siunčia Ukraji- 
non visas kariumenės spė
kas, kiek tik jis gali surink
ti.
. Žinios iš Kijevo tečiaus 
rodo, kad bolševikų kariu- 
menei nelabai sekasi su uk- 
rajiniečiais kariauti. Sako
ma, kad 12 mylių nuo Kije
vo, kur buvo pasitraukus 
andai Ukrajinos valdžia, 
bolševikams buvo užduotas 
skaudus smūgis. Kitos bol
ševikų spėkos buvo nuveik- mas, 
tos rytų Ukrajinoj. ’ ..... .. .

Poltava, Charkovas ir ke- voliucija, is kurios begiu 
liatas kitu miestu dabar ran- penkių metų turės išsivys- 
dasi ukrajiniečių rankose, tyt tvarkinga socialistiška 
Charkovas guli už 250 ang-4 draugija.” 
liškų mylių nuo Kijevo. -

smas, pasmerkdamas jį ka- 
iėjiman, elgiasi priešingai 
Amerikos konstitucijai.

Šita karė buvo grynai im
perialistinė ir komercinė, 
užreiškė Bergeris, sakyda- 

, ”jog dabar pusė balt- 
veidžių pasaulio pakėlė re- 

• • • • _ * • T — •

. I

’Taip vadinama tautų ly- 
. ga,„ sako Bergeris, „yra tik 

Šita žinia kalba, matomai, uždanga, už kurios laimėju
si kapitalistų klesos pusė 

6 vasario Londone ir Parv- dalijasi grobiu.” Bergeris 
'pridūrė, kad „amerikoniz- 

mas yra taip pat kapitaliz
mas.”

Irwin Tųęlcer, kitas nu
teistas socialistas, kalbėda
mas pasakė, kad jie stovi 
prieš šitą teismą taip kaip 
Kristus prieš Pontijos Pilo
tą.
REVOLUTONARY AGE” 
REDAKTORIUS AREŠ

TUOTAS.
Bostone likos areštuotas 

kairiųjų socialistų laikraš
čio "Revolutionarv Age” re
daktorius Louis Č. Fraina, 
kurį šnipai senai jau sekio
jo priekabės jieškodami. 
Dabar pasitaikė gera proga. 
Pereitoj pėtnyčioj Law- 
rcnce’o streikieriams „neži
nomas” policijai žmogus pa
sakė karštą prakalbą. Ei
nant streikieriams iš pra-

įpie senus atsitikimus. Nes

n

True translation filed with the post-master at Bostcn, Mass., ou February 
26, 1919, as required by the Act of October 6, 1917.

Sąjungininkai nutarė atsaukt
■ • •</ ••

savo kariumenę iš Rusijos.
SIUNČIAMI INŽINIE

RIAI, KAD PRIRENGUS 
KELIĄ.

Laukiama tiktai pakol ledas 
atidarys Archangelsko 

uostą.
Prezidentas Wilsonas su

tiko nusiųsti Rusijon da dvi 
saperų kompanijas, kurių 
tikslas esąs palaikyti su e- 
sančia tenai armija susi
nėsimą, reikalui esant susti
printi ją ir ruošti kelią, kad 
kuogreičiausiai butų galima 
ją iš tenai ištraukti.

Dabar Archangelsko uos
tas yra užšalęs, todėl pasi
traukimas amerikonų iš Ru
sijos prasidėsiąs pavasary

je.

ATSIDARĖ LENKIJOS 
STEIGIAMAS SEIMAS.

suokalbio prigulį daug di
džiūnų, jų tarpe ir buvęs 

> sosto įpėdinis 
Policija dabar 

jo jieško.
, kur Eisner buvo 

Mc.L.v.avąs, augštai likos ap
dėta gėlėmis ir vainkais. 
Pastatyta užmuštojo pavei- 

jkslas ir tūkstančiai žmonių

žiuje buvo gauta Rusijos už
sienio ministerio čičerino 
pranešimas, kad bolševikų 
saldžia sąjungininkų pa
kvietimą į salų konferenciją 
priima.

SAKO, LENIji*ĄPIPLĖ-
ŠE.

Švedų laikraštis Helsing- 
forse išspausdino žinią, buk 
atvažiavę iš Petrogrado 
Maskvon jurininkai api
plėšę andai Leniną. Leninas 
važiavęs automobilium pa
čiam vidurdienyj, kaip stai
ga užpuolę jį būrys jurinin
kų. Leninui buvęs nuvilk
tas ploščius, atimtas laik
rodėlis, portfelis ir automo
bilius.
Tą pačią dieną jurininkai 

užpuolę ant Mikalojaus ge
ležinkelio stoties, kur buvę 
28,000.000 rublių. Užpuoli- . - -
mas buvo atmuštas ir kelia- kalbi;, policija užpuolė ant 
tas jurininkų pašauta.

PETROGRADO DARBI
NINKAI REIKALAUJI

BAIGTI NAMINĘ
KARĘ.

Londone gauta iš Rusijon 
bevieliu telegrafu žinių, kad 
60,000 darbininkų Petrog
rade pareikalavę baigti na
minę karę ir steigti laisvą 
pramonę.
AREŠTUOJA STREIKIE- 
RIUS KAIPO KRIMIN A

LISTUS.
Seattle, Wash. — Čia tajio 

areštuota 20 darbinikų už 
buvusį streiką. Juos kalti
na kaipo kriminalistus ir iš

**'

Generolas paskirtas šalies 
galva.

Varžovo j pereitą ketver- 
į gą atsidarė Steigiamasis 
Lenkijos Seimas. Genero
las Pisudskis, kaipo buvęs 

i laikinas diktatorius, perda- 
'vė save galę Seimui, o Sei
mas ją sugrąžino jam for
maliai, paskirdamas jį ša
lies galva. Ministerių pir- 
miniku likos paskirtas Pa- 
derevskis.

Pildsudskis padėkavo Sei
mui už pakėlimą jo į taip 
garbingą vietą ir sutiko už
dėtas ant jo pareigas pildyt. 
Jo šalininkai įteikė jam gė
lių bukietą.

Paderevskis kalbėjo apie 
patriotizmą. Jisai nurodi
nėjo, kad Lenkijoj reikia 
tuojaus įvesti priverstiną 
kariumenę ir sudaryti stip
rią armiją su bolševikais 
kariauti. Jisai taipgi už
reiškė, kad tokie miestai, 
kaip Vilnius, turi prigulėti 
Lenkijai be jokio klausimo.

I

U prasidėjo muštynės. 
Nors provokaciją padarė 
nati policija, tečiaus ji ap
kaltino už tas riaušes strei- 
kierius ir kalbėtoją. Ji „su
sekė,” kad tuo kalbėtojum 
buvęs Louis Fraina, „Revo- 
lutionarv Age” redaktorius. 

I Lawrence’o policijai reika
laujant, Bostono policija 
1- rainą areštavo.

Ar neatsikartos tik 1912 
metų streiko istorija. Po- 
licmanas tuomet nušovė vie- 
|ną streikierę, o streiko va
dus Etorą ir Giovanitį norė
ta už tai elektros kėdėn pa
sodinti.

Pereitoj sąvaitėj Tokios 
mni-A __ • v» • —kalėjimo nepaleidžia. Sako-!mieste staiąą mirčia mirė

'eina atiduoti paskutinę jam ma, kad da šeši darbininkai japonu generolas Jasumasa 
pagarba. buria areštuoti. 1 lakusima.

RUSIJOJ STINGA PO- 
PIEROS.

žinios sako, kad Rusijoj 
baigiasi popieros atsarga ir 
kad dėl tos priežasties bol
ševikų padėjimas darosi la
bai keblus. Oficialis jų or
ganas „Pravda” sako, kad 
balandžio mėnesyje visa 
bolševikų spauda turės sus
toti, nes popieros Sovieto 
atsargoj esą tiktai 9,640 to
nų. o spaudos palaikymui i- 
ki liepos mėnesio reikia ma
žiausia 95,400 tonų. Įveži
mas ]K)pieros iš Finlandijos 
ir Estonijos visai sustojęs, 
o pačioj Rusijoj popie
ros išdirbystė tapo visiškai 
apleista. —

ŽMONĖS NUDĖJO 11 
ARCIVYSKUPŲ.

Anot Helsingforso žinių, 
bolševikai išleidę oficiali 
pranešimą, kad per sausio 
mėnesį, sulyg įvairių komisi
jų nutarimo, Rusijoj buvo 
sušaudyta 11 stačiatikių ar 
civyskupų, tų tarpe ir Kije
vo metropolitas patnarkas 
Vladimiras. Tš.to jau gali
ma suprasti, kaip dvasiškija 
kovoja prieš žmonių valdžią.

SIBIRAS NORI ATSIKRA
TYTI KARĖS BELAIS

VIŲ.
Sibiro „valdžia” pradėjo 

prašyti, kad sąjungininkai 
leistu Švedijai išgabenti iš 
Sibiro vokiečius ir austrus 
karės belaisvius, kurių tenai 
esą da daugiau,kaip 250,000. 
Sibiro „valdžia” nori, kad 
tie belaisviai butų gabenami 
namo ne per Rusiją, bet per 
Vladivostoką, o iš tenai jū
rėmis.

• J

ESTAI TRAUKIASI NUO 
PSKOVO.
kariumenės štabas 

oficiali pranešimą,
Estų 

išleido 
kad bolševikų spaudžiami 
jie turėjo nuo Pskovo trauk
tis atgal. Pranešimas sako:

”Del didelių priešininko 
spėkų musų kariumenė tu
re io trauktis nuo Pskovo iki 
Vidernikos, Lazgių, Sokolo- 
vos, Podgočių ir Košelojaus 
kaimų linijos. Apie Volma- 
rą siaučia smarkus mušis.”

Bolševikai pradėjo prieš 
estus ofensyvą 15 vasario vi
su frontu, pradedant nuo 
Narvos prie Finų užlajos į 
pietus linkui Pskovo, o iš te
nai apie Peipus ežerą iki 
Volmaro prie Aa upės, ne
toli Rygos. Paminėtos čia 
vietos, kur estai turėjo trau
ktis, randasi pačiam vidury
je atakuojamos linijos.

WILSONAS TUOJ VĖL 
GRĮŠIĄS EUROPON.
Washingtnn. — Sekreto

rius Daniels paskelbė, kad 
r,nie 5 kovo prezidentas Wil- 
sonas vėl išplauksiąs Euro
pon.

NAMNĖJ RUSU KARĖJ 
SUŠAUDITA 13,700 .

ŽMONIŲ.
„Tai yra daug mažiau, negu 
per vieną mūšį imperialis- 
tiškoj karėj,” sako LisovskL 

Londono ”Times” kores
pondentas praneša, kad Pet
rograde anądien buvęs slap
tas Sovieto komisarų mitin
gas, kame vidaus reikalų 
komisaras Lisovski išdavęs 
raportą, kuris parodąs, jog 
iki i sausio naminėj rusų 
karėj buvo nuteista sušau
dyt nedaugiau kaip 13,700 
žmonių. Kiek sušaudyta 
mažuose miesteliuose ir kai
muose, tikrų žinių nesą.

Išdavęs raportą, komisa
ras Lisovski pasakęs: „Tu
rėdami rankoje šitas skait
lines, mes važiuojame kon- 
ferencijon ir parodysime 
sąjungininkų valdžioms. ir 
visam pasauliui, kad visa 
Rusijos socialistų naminė 
karė mažiau paėmė gyvas
čių, negu vienas imperialis
tinių karių mušis.”

DENIKINAS PAĖMĘS 
31,000 BOLŠEVIKŲ.

Iš Odesos pranešama, kad 
generolo Denikino armija, 
po 350 varstų kelionės, pa
siekusi Kaspijos jūres, paė
musi 31,000 bolševikų nelai
svėn, 95 kanuoles ir 8 šar
vuotus traukinius.

Išviso Denikino armija iš
vaikiusi apie 100,000 bolševi
kų ir paėmusi visą karinę 
medegą, kuri buvo sukrauta 
vagonuose ir traukėsi per 
30 mylių.

Apgalėjęs bolševikus prie 
Kaspijos jūrių, Denikinas 
dabar trauksiąs į Dono sry- 
tį, kur bolševikų priešams 
esą dabar labai riestai.

Denikinas pirma buvo, ca
ro generolas. Dabar jisai re
mia prieš-bolševikišką ”val- 
dią” Ekaterinodare,kuri po
draug su Kolčaku ir kitais 
reakcionieriais stengiasi iš
naikinti Rusijoj demokrati
ją ir atgaivinti carizmą.

MINIA NORĖJO PALIUO- 
SUOTI RADEKĄ.

.Jau buvo rašyta, kad vo
kiečių valdžia Berlyne areš
tavo Radeką, Rusijos bolše
vikų agitatorių, kuris varė 
prieš dabartinę Vokietijos 
valdžią agitaciją. Taigi jo 
šalininkai bandė paliuosuoti 
jį iš kalėjimo. Pirma jie 
bandė patraukti savo pusėn 
Reinhardto regimentą.kuris 
saugoja kalėjimą. Kada ka
reiviai atsisakė kalbinimų 
klausyti, tai minia žmonių 
užpuolė ant kalėjimo, norė
dama spėka Radeką paliuo
suoti. Bet kariumenė užpuo
limą atrėmė.

Tai buvo subatoj iš ryto.
Vakare susirinko didelis 

spartakų mitingas užprotes
tuoti prieš kareivių elgimą
si. Tuo pačiu tarpu minia 
susirėmė su policija ir kelio
lika žmonių buvo sužeista. 
Minia vėl bandė užpulti ant 
kalėjimo, bet kareiviai ir vėl 
ia atrėmė.

4- —
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D APŽVALGA D
JANULAITIS IR BIRžIš 

KA ESĄ AREŠTUOTI.
Amerikos klerikalų ir tau

tininkų laikraščiai gavo iš 
Lietuvos žinių, kad užėjus 
Vilniun bolševikams tapo a- 
reštuoti Lietuvos socialde
mokratų veikėjai Biržiška 
ir Janulaitis. "Lietuva" 36-

Pirmiau išvažiavę Pary
žiun lietuvių "atstovauti” 
kun. Alšauskas, Daujatas ir 
Semaška neturi taikos kon
ferencijon jokių Įgaliojimų.

Taigi dabar kįla klausi
mas, ką veiks tenai Ameri
kos tautininkų ir klerikalų 
"diplomatai,” kuomet Lietu-

tam numeryj rašo apie tai■ va paskyrė savo žmones ?
taip:

"Nespėjus iš Vilniaus išva
žiuoti Lietuvos ministerius AI. 
Biržišką (apšvietos) ir Aug. 
Janulaiti (užsienio reikalų) 
bolševikai suareštavo. Jeigu 
boiševikai areštuoja net tuodu 
socijalistu, tai aišku, kad kitų 
partijų vadus ir veikėjus dar 
smarkiau

"Apie’ 
Matulaiti 
nia kaip 
darbininkų prietelium elgiasi.

Kiek šitose žiniose yra 
tiesos, sunku numanyti. 
Klerikalams daug tikėt ne
galima.

persekioja.
Vilniaus vyskupą J. 
trūksta žinių: neži- 
bolševikai su tuomi

r,

KOALICIJOS MINISTE
RIJA LIETUVOJ.

Tūlas Daumantas, laiki
nos Lietuvos "valdžios” Įga
liotinis Šveicarijoj, prisiun
tė Amerikos klerikalų ir 
tautininkų taryboms Wa- 
shingtone sekančią telegra
mą:

"Lietuvos Ministerija suda
ryta sekančiai: veikiantis pre
zidentas Šleževičius; užrubeži- 
niu dalykų ministeris Valde
maras, o vice-ministeriai: Ja
nulaitis ir Rosenbaum; vidaus 
dalykų Jonas Vileišis, o vice- 
ministeris Alekno; Teisių mi
nisteris — Leonas, o vice-mi- 
nisteris — Starkus; finansų— 
M. Yčas,o viceministeriai Gar- 
neckis ir RachmeletiČius; ag
rikultūros Tūbelis; apš vietos 
— Biržiška, vice-ministeris— 
Jonas Yčas; vice-mnisteris ko
munikacijos — šimaliunas;

9 

ministeriai be 
portfoliaus — Stulginskis, Va- 
ranko Baltgudžių reikaluose, 
ir Vigotski — žydu reikaluo
se.”

Vadinasi, Lietuvoj suda
ryta jau koalicijos ministe
rija, nes šitam surašė matyt 
jau keliatas liberalų ir socia
listų. Pirmutinėj "ministe
rijoj," kurią Lietuvos atža
gareiviai buvo suorganiza
vę, nebuvo nei vieno pažan
gaus žmogaus. Visi buvo 
klerikalų politikieriai iš po 
juodos žvaigždės.

Nors ir šita ministerija 
nėra tokia, kokia ji turėtų 
but, nes joje vis dar yra vi
sokių Yčų ir Valdemarų, te
čiaus šitas perversmas jau 
parodo, kad klerikalų galy
bė Lietuvoje puola, o socia
listų Įtekmė auga.

Šimaliunas 
darbo ir prekybos — šimys 
karės Vilickis;

LIETUVOS ATSTOVAI 
TAIKOS KONFEREN 

CIJON.
Klerikalų "diplomatas" 

Pakštas praneša, kad laiki
noji Lietuvos valdžia pasky
rė taikos konferencijon ko
misiją, kurion ineina šie 
žmonės:

1. A. Smetona, atžagareivis
2. Jonas Vieleišis, socialis

tas liaudininkas.
3. M. Yčas, atžagareivis.
4. Petras Klimas, social-de- 

mokratas.
5. Aug. Valdemaras, atža

gareivis.
. 6. Adv. A. Janulaitis, sočiai 
Hemokratas.

7. Kun. Purickis, klerikalas
8. Jonas Šimkus, bepartv- 

vis.
9. Čapinskas, social-demok- 

ratas, buvęs Liepojaus Ko
mercijos Mokyklos direkto
rius,

10. I^astauskas, nuo gudų.
11. Rozenbaumas, nuo žy

dų.

KUN. KEMĖŠIS PRIPA
ŽĮSTA BOLŠEVIZMĄ.
Ponas LTuosis, kuris ki

taip yra žinomas kaipo kun. 
Kemėšis, ragindamas 13- 
tam "Darbininko" numeryj 
tverti "lietuviškus pulkus", 
sako:

"Mes nekelsime obalsio ko
voti prieš bolševikus, arba tik 
bolševikus vyti nuo Lietuvos 
žemės. Labai galimas daik
tas, kad to mes ir nepajėgtu
me. Bolševikizmui bene tik 
lemta visur pereiti. Bene rei
škia jisai daugiau, negu laiki
nąjį chamo Įsigalėjimą. Jo ro
lė tik ateityje pilnai paaiškės. 
Keno nors prakilniems tiks
lams, mums dar nesupranta
miems, matyt ir bolševikizmas 
reikalingas."
Kaip matot, jis pripažįsta, 

jog bolševizmas yra reika
lingas keno nors prakil
niems tikslams, tik jie, kle
rikalai, tų tikslų nesupran
ta.

Gal but, kad ir teisybė pa
sakyta.

"RANKPELNIS” NUSI
SKUNDŽIA.

Anglijos lietuvių socialis
tų sąjungas organas "Rank- 
pelnis” 3-čiam numeryje nu
siskundžia, kad amerikiečiai 
draugai ji visai užmiršę. Jis 
sako:

"Jau pusantrų metų prabė
go ir mes nesulaukėme iš A- 
merikos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos jokios žinios. Neži
nom tikrai ar eina koki Sąjun
gos organai ar ne. Negana to. 
bet nei jokio laiško negaunam 
nei nuo vieno sąjungiečio, nei 
nuo jokios laikraščių redakci
jos. o rodos prieš pusantros 
metus gana artymus ryšius tu
rėjome...

"Mes siunčiame 'Rankpelnį’ 
visoms Amerikos lietuvių laik
raščių redakcijoms, išskiriant 
klerikalų redakcijas. Per visą 
karo laiką lankė mus 'Naujie
nos’, 'Sandara’, 'Vienybė Lie
tuvninkų’, 'Tėvynė’ ir pirmiau 
ėjo 'Lietuva’, dabar negaunam. 

Jeigu jus draugai šitaip elgėtės, 
tai negerai. Karas pasibaigė, 
gal ir tos kairiųjų socialistų 
spaudos represijos nustos 
veikę, kurias darė Ame
rikos ir Anglijos imperialistai. 
Mes rašėm ir keletą laiškų 'Ko
vos’, 'Moterų Baiso’ ir 'Lais
vės’ redakcijoms Įvairiais rei
kalais, bet nuo jų atsakymo 
nesulaukėm. 'Moterų Balso’ 
administratorės vardu _K. Bal
trūnas, lapkričio mėn., 1917 
m., pasiuntėm 50 dol., reikalau
dami knygos: 'šeimyna seniau, 
dabar ir ateity.’ Iki šiam lai
kui nei knygos nei pinigų at
gal negavome. Kas yra drau
gės. jei šitaip?

"Mes likę maža saujalė lietu
vių dedam visas pastangas.kad 
leisti ’RankpelnĮ’ iki galui, o 
jus, draugai amerikiečiai, už
mirštate jo sunkų padėjimą. 
Parinkit prenumeratų. Siųs
kit savo organus ir kitus lei
dinius ’R-nio’ redakcijai.”

"Keleivi" mes pradedam 
siuntinėti "Rankpelniui" su 
šiuo numeriu.

KAIP IŠRODĖ LIETUVA 
500 METŲ ATGAL.
"Lietuvos Atstatymas” 

paduoda Įdomų Lietuvos ap
rašymą, kuri padarė Fran
cuzijos karaliaus pasiunti- 
nvs Gilbert de Lannv, kelia- 
ves per musų šalį tarp 1412 
ir 1414 metų, tai yra apie

nuo 
keliu 
Pir-

j 
PARAPIJOS SKANDALĄ.

ri kur buvo priešinamasi o<*znycioj muštynių.
Rusijos darbininku laimėji- ____________
mams ir "sykiu su buižuazi- žino apie tą kilusi Detroito 
jos spauda vedaina agitacija lietuvių parapijoj skandalą, 
prieš tuos laimėjimus • . t“;

Pakol jie to nepadarys, jų anglą spauda. Apie tų mu- 
rezoliucija komprynuiuos štynių priežastį ir apie pa- 
ne "Keleivi", bet juos pačius, ties kun. Skrypkos papasa- 

į reporteriams, kad 
vyčių organizacija — tai an
archistų ir bolševįkų lizdai, 
noriu čia tarti keletą žodžių 
kaipo vietinis gyventojas, 
nuo dvieju metų besiklau
sąs parapijonų rugonių ant 
kun. Skrypkos.

Kaip sakiau, jau nuo dvie
jų metų parapijoms.rengėsi 
apsirokuori su savo dusių 
ganytojum. Daug kartų jie 
kreipėsi prie vyskupo, pra
šydami, kad iš jų parapijos 
kun. Skrypką prašalintų. Jų 
visos pastangos buvo veltui. 
Parapijonų skundo vysku
pas nepaisė.

Už ką gi parapijoms ne
kentė savo dūšių ganytoji?

Už jo griekus. Prieš du 
metu, mat, jis turėjo jauną 
ir gražią lietuvaitę, abelnai 
"Dvle” vadinamą, sau už ga- 
spadinę. Negerovei kliuvus, 
kunigas išsiuntė savo Dyliu- 
tę i Harper ligonbutį, kur ją 
dievai apdovanoję motiniš
kais džiaugsmais.

Motinystė merginai te
čiaus likosi nelaime. Kuni
gas žadėjęs jai daug pinigų, 
bet, savo žodi sulaužęs, ap
skelbė ją paleistuve, <0 jos 
kūdikio tėvais — socialistus.

Nieks ir iš parapijonų ku
nigo pasakai netikėjo, nes 
visi žino, kad Dylė buvo die
vobaiminga katalikė, Į jo
kius pirmeivių susirinkimus 
niekad nesilankydavo ir so
cialistų dagi ištolo bijodavo.

Kuomet kunigas savo bu
vusią gaspadinę išmetė gat 
vėn, kada tai nieks kitas ne- 
iko, tai jinai kreipėsi Į 
parapijoms, išpažino jų susi
rinkime savo santikius su 
kunigu Skrvpka ir kaip jis 
nesąžiningai su ja pasielgė 
laužydamas savo duotą žodi. 
Parapijonų pasipiktinimas 
pasiekė augščiausio laipsnio.

Atsinešė bažnyčion 
žabų kiaušinių.

Vasario 2 d. parapijoms, 
eidami bažnyčion, rengėsi 
susirėmiman. Moteris pasi
ėmė žaliu kiaušinių, skys
tos muštardos stiklines, pi
pirų ir kitko. Kunigas, ma
nomai, neprajautė savo ave
lių sukilimo, todėl atėjo baž
nyčion be policijos. Sma
giai užgiedojęs "asperges 
mea", jis, pontifikaliais rū
bais apsitaisęs, ėjo per baž
nyčią. šlakstydamas žmones 
šventintu vandeniu. Kaip 
tik priėjo ties ta vieta, kur 
sėdėjo buvusi jo gaspadinę, 
toji urnai pašoka, pripuola 
prie kunigo, Įsikerta Į jo al- 
bą ir sušunka:

‘—Gana tau žmones vilio
ti! Ką tu man padarei du 
metai tam atgal?...

Kunigas bandė nusikra
tyt merginą, bet tuoj prišo
ko vyrų, sukilo visi susirin
kusieji, pasidarė trenksmas, 
nuo kunigo tuoj buvo nudra
skyti jo bažnytiniai rūbai ir 
jis* mušamas likosi išvilktas 
iš bažnyčios ir smarkiai nu
stumtas per duris laiptais 
gatvėn. Krito augštielnin- 
kas šalygatvyj ir apalpo.

Veik pribuvusi policija 
kunigą pakėlė ir nuvedė 
klebonijom Iš žmonių nei 
vieno neareštavo.

Kunigas, klebonijoj atsi
peikėjęs, pasiryžo eiti mišių 
laikyti. Gal but manė, kad 
tuo savo "mučelninko” pasi
šventimu sugraudins para
pijonų širdis ir gausiąs šali
ninkų, — o gal manė.kad da
bar, esant policijai, prieš jį 
kilančius parapijonus pa
vest galės policijos buožėms.

’U&ŽiF™ DAR APIE DETROITO LIETprieš tuos laimėjimu-
Tai yra žemas ir nedoras 

melas!
Tegul tie žmonės nurodo

"Keleivio” skaitytojai jau

taip kaip jį aprašė vietinė

rezoliucija kompronutuos stynių priežasti ir apie pa- 
r_ u :.1AC napillft t-i^. 1,------ ___ *1 r r

V < y v— J - • | —

nes iie daro apkaitininią be kojimą
• « • • . •« • v 1 > ————jokių prirodymų, o civilizuo
ti žmonės taip nedaro. Ci
vilizuotų žmonių priimtos 
taisyklės reikalauja: Jeigu 
kaltini, tai ir parodyk, kur, 
kada ir ką kaltinamasis yra 
padaręs. Rezoliucijos ^i au
toriams to nereikia. Jie ra
šo dekretą neprirodę kaltės. 
Taigi mes sakom.kad jie me
luoja IKas skaito "Keleivi , tas 
žino, kad nei vienas lietuvių

[jos darbininkų laimėjimus, 
kaip "Keleivis"; ir nei vie
nas lietuvių laikraštis ne
smerkia taip klerikalų ir 
buržuazijos darbu, kaip 
"Keleivis". -Taigi VII Rajono konfe
rencija, priimdama augš- 
čiaus paduotą rezoliuciją, 
tikrenybėj ne "Keleivi" ap
kaltino, bet pati save pasta
tė ant juoko, nes parodė.kad 

i Į ji nežino ką kalba.

laikraštis negina taip Rusi-

•jOO metų atgal. Apie savo 
kelionę i Vilnių jis sako:

”... keliaudamas per keliatą 
kaimu, pro ežerus ir miškus, 
nukakau Lietuvos sostinėn, Vii 
niun. kame ant smėlio kalno 
riogso augšti rūmai. Rūmai 
pastatyti iš medžio ir apvesti 
akmeniniu muro... Tuose ro
muose paprastai gyvena Lietu
vos kunigaikštis Vytautas su 
savo dvarininkais. Pro jo pilį 
teka upė, kurios vanduo teka 
taipgi ir per miestą; ta upė 
vadinasi Vilija. Miestas ne- 
fortifikuotas. Jo triobos me
dinės ir prastos. Miestas uži
ma ilgą, bet siaurą plotą ir tę
siasi per kalnus ir daubas. 
Mieste nėra mūriniu bažny
čių.”
Toliaus tas francuzas ra

šo:
"Lietuva — tai kraštas ma

žai apgyventas, pilnas ežerų ir 
didžių miškų...

"GrĮždamas Prūsijon, 
Vilniaus keliavau šitokiu 
per Lietuvos karalystę:
miausia pasiekiau didį Lietu
vos miestą vadinamą Trakais. 
Tas miestas neaptvirtintas, jo 
triobos medinės, išrodo vargin
gai. Tame mieste dvieji ro
mai. vieni labai seni, pastatyti 
iš medžio ir gontais dengti, 
šitie senieji romai yra ežero 
pakraštyje. Vienas romų šo
nas išeina žemės pusėn. Ant
rieji romai anp salos kito eže
ro. koki armotos šūvį atstu nuo 
senųjų rūmų; šitie romai visai] J1 nežino Ką Kaioa. 
nauji, pastatyti iš plytų sulyg rs-..................... ~ =

francuzu statymo budo. rrue translation filed v.-:!’ the post-
, • . . . _ , , naster at Boston. Vass.. on January

Trakų mieste, ir dar kele- 12, 1919, as required by the Act of 
toje aplinkinių kaimų gyvena October 6. 1917.
daugybė totorių, kurie stačiai TROCKIS V IRSTĄS "CA- 
paeina nuo Saracėnų. Jie nie- Rl .”
ko bendro neturi su Kristaus Gatvinė buržuazijos spau- 
tikyba. Kalba savo totoriška da šaukia visa gerkle, kad 
kalba. Toje vietoje gyvena Trockis jau virstąs "caru", 
dar vokiečių, lietuvių, rusų ir nes jis apsivilkęs raudonos 
daugybė žydų, kurie visi šneka gvardijos uniforma.
savo kalbomis. Trakai pri- Vieną dieną pas juos Tro- 
klauso kunigaikščiui Vytau- ekis būna sumuštas ir paim- 
tui. Nuo čia iki Vilniaus 7 tas neleisvėn; antrą dieną 
mylios. jis turi tiek galybės, kad ga-

"Tas Lietuvos kunigaikštis !į likti Rusijos autokratu.
Vytautas garsus tuo, kad nei Nei gėdos nei logikos tie 
vienas svetimžemis, keliauda- Ižingai neturi! 
mas per jo kraštą, neprivalo 
nieko pirkties; Vytauto Įsaky
mu, keliauninkui suteikia mai
sto ir be jokių išlaidų nugabe
na tenai, kur jisai nori nuvy
kti. Vytautas labai galingas 
viešpats. Jisai yra užėmęs 
dvyliką ar trylika karalysčių 
ir aptvirtintų kraštų ir turi de
šimts tūkstančių arklių.

"Trakų mieste yra užtvertas 
sodnas, kuriame laiko visokių 
veislių plėšriųjų ir daugel me
džiojamųjų gyvulių: tauro. 
Stumbrių, laukinių žirgų, el
nių, meškų, girinių kiaulių, 
briedžių ir kitų laukinių gyvu- 
lių."
Taip buvo 500 metu atgal. 

Šiandien tokių žvėrių netik

I

LAUSIMAI 
-ir- 

ATSAKYMAI
■ I - — ■ I

K. Zorckai. — Žemę, Mar
są ir kitas planetas valdo 
centrinė traukimo iiega. To 
raukinio centru yra saulė. 

Apie ją sukasi išviso aštuo- 
iios planetos: Merkuras,Ve
nera, Žemė, Marsas. .Jupite
ris, Saturnas, Uranas ir 
Neptūnas. Sulyg taip vadi
namo Nevvtono ištarimo, 
kiekvienas kūnas, pradėjęs 
dėl kokios nors priežasties 

, . T. . - . . judėti, judės amžinai tuo pa-j
Trakuose,bet ir Lietuvos gi- čiu greitumu ir tiesiu keliu i 
riose nei pėdsakų nebeliko, jeigu kokia nors pasalinė Į- 

~ tėkmė nenukreips jo i šąli.
KĄ TAS REIŠKIA? ~ žemė, Marsas ir kitos plane- 

Vienas laikraštis praneša, tos taipgi amžinai bėga pir- 
kad LSS. VII Rajono konfe- myn, bet negali nuo saulės 
rencija, laikyta Scrantone 2 atsitolinti, nes kiek jos nule- 
vasario, priėmusi šitokią re- kia pirmyn, tiek jas saulė 
zoliuciia: pritraukia prie savęs. Tuo

"Kadangi d. P. Grigaitis su jos nuolatos priverstos 
kompanija,"Naujienos” ir "Ke- ^115 al51® saul§- nelyginant 
leivis,” priešingi Rusijos darbi- k.aiP obuolys ant siūlo suka- 
ninkų laimėjimams ir sykiu p1 apie vaiko ranką. Jeigu 
su buržuazijos spauda veda a- ne saules t lauk imas, tai že- 
gitaciją prieš tuos laimėjimus, lr kitos jos kaimynės 
todėl mes nepripažįstame b planetos nulėktu per dausas 
Grigaičio tarptautiniu socialis- lr?dekad nesu-
tu, o "Naujienas' it 'Keleivi’ so- Mėnulis nėra plane-
cialistiškais laikraščiais, at-p3* ™netomispaprastaiy- 
kreipdami domon ir kitus drau- Lra vadinami tik tie kūnai, 

kūne sukasi apie saulę. Mė
nulis gi sukasi ne apie saulę, 
bet apie žemę. Astronomi
joj tokie kūnai, kurie suka- 
r1.??1? Pietas, vadinasi sa
telitais. Satelitu vra daug. 
Žemė turi vieną’ satelitą; 

[Marsas turi du; Jupiteris 
turi keturis, o Saturnas net 
aštuonis. Patartume per
skaityt knygą "Mokslas apie 
žeme ir kitus svietus,” tai 
gausite platesni supratimą 
apie tokius dalykus. Apda
ryta ji kainuoja viena dole
rį: galit gauti Keleivio" re
dakcijoj.

gris.
Rez. kom. nariai:

"J. A. Antanaitis. 
"F. M. Indriulis, 
"S Pietaris.”

Pasirašiusieji po šita re
zoliucija žmonės, matomai, 
"Keleivio” visai neskaito, o • • •• » •» semia apie ji zmių is 
"Laisvės” ar kitokio pana
šaus šaltinio; nes jeigu jie 
skaitytų, tai jie negalėtų pa-1 
sakyti tokios nesąmonėj 
kaip kad "Kel.” "priešingas 
Rusijos darbininkų laimėji* 

'mams ir sykiu su buržuazi-1

Kaip ten nebūtų, betgi su
muštas atėjo bažnyčion ir po 
policijos apsauga laikė 
maldas.

bis, bet naturalė pasekmė 
kunigo darbų, vyskupo pasi
elgimo ir buvusios kun. S. 
gaspadinės ašarojimo. Jinai 
norėjusi traukt kun. Skryp- 
ką teisman, bet neturėjo pi
nigų advokatui pasisamdyti. 
Ji tikėjosi, kad vyskupas iš
klausys parapijos skundą ir 
stos nuskriaustosios pusėj, 
tečiaus ir toji viltis buvo jai 
apgaulinga. Visa tai pripil- 

laik- dė parapijonų širdis didžiau*

pa

Kunigas šmeižia 
ir meluoja.

Po pamaldų kunigas 
raščių reporteriams savotiš- šia neapykanta kunigui S. 
kai papasakojo apie užpuoli- Štai kodėl jie ginklavosi 
mą ant jo bažnyčioj. prieš ji žaliais kiaušiniais,

Nežiūrint to, kad jis už muštaraa ir kitais minkštais 
savo darbelius buvo nu- daiktais. Pagieža buvo taip 
baustas ištikimiausių katali- Įaugus, kad kasžin kas butų 
kų rankomis, jis ir dabar ne- atsitikę su kunigu, jeigu 
siliauja šmeižęs ir melavęs, policija nebūtų veik pribu- 
Reporteriams papasakojo, vus ir atėmus ji iš minios 
kad tasai ant jo užpuolimas rankų.
— tai pasekmė socialistų a- Tai ve, kiek moralybės 
gitacijos, kuri buk sukurs- dvasiškija žmonėse išauklė- 
čiusi gerus žmones prieš jį. ja. Užpuolimas ir pasikėsi- 
žinoma, ir meluot gudriau nimas ant kunigo yra pikta- 
aesugebėjo, maišė žirnius su darystė, bet ar mažesnė pik- 
kopustais. Papasakojo, kad tadarystė buvo daroma pa
jam prašalinus vargoninin- rapijonams 
ką, parapijos komiteto nesi- pusės? 
klausus, Vyčių organizacija, 
susidedanti iš "anarchistų” jDalykas eis 
ir "bolševikų”, už vargoni- teisman, 
ninkąružsistojo ir ant jo baž
nyčioj užpuolė.

Jis vienok nei žodžiu re- yįena tų ypatų nereikalauja 
porteriams nepriminė savo liej kaucijos užsistatyt, nei į 
buvusios gaspadinės, kuri kalėjimą eiti, 
ištikrujų buvo vyriausia „ ,
ariežasčia šito ant jo užpuo- . Parapija tartasi su advo- 
limo ir kuri pirmutinė baž- Katu ketma traakt* *«■ 
nvčioj jj užpuolė. man k™,' Skrypką-ir jo

Reporteriams nepasiganė-'ma .onyb^ , yyakupą. Vadi- 
dinus^ieno kunigo^koji-j^ “as £ 
mams, ta pati buvusi kunigo 
Skrypkos gaspadinę repor
teriams davė teisingą paaiš
kinimą. Skandalas suskam
bėjo po visą plačią šąli.

Iš buvusios kun. Skrypkos 
gaspadinės papasakojimų 
reporteriams jau ir ne para- 
□ijonams dabar žinoma, kad 
suviliota ir apvilta mergina, 
kuriai kunigas Įsakęs tylė- 
i... tylėjo ir laukė metus lai
vo. Kuomet kunigas susira
do sau kitą gaspadinę ir bu
vusiai parodė duris, kad ji 
□rašė jį išpildyt duotą jai 
žodi, tai nuskriaustoji krei
pėsi parapijon, jieškodama 
□arapijonuose sau užtarėjų. 
Ir juos veik rado. Parapijo
ms tuoj pareikalavo, kad 
kunigas atsiteistų su buvu
sia savo gaspadinę ir išsi
kraustytų iš Detroito lietu
vių šv. Jurgio parapijos.

Kunigas, ažuot skaitęsis 
•u savo parapijonų reikala
vimu, per savo pamokslą 
baisiausiai "buntauščikus” 
škeikė ir viešai išniekino 
buvusią savo gaspadinę Dy- 
’ę Mockaičiutę. Vieną pa
rapijonų už padavimą jam 
parapijos nutarimo dagi a- 
reštavo. Žmogelis persi
gandęs atsiprašė "jagama- 
sti” ir davė $30... ant bažny
čios.

Nuo to laiko daugelis pa
rapijonų, ypač vyčiai pradė
jo legalę kovą prieš kunigą, 
tikėdamiesi, kad dvasiškoji 
vyresnybė priversianti kun. 
Skrypką atsiteist su nu
skriaustąja ir'iškelsianti ji 
iš Šv. Jurgio parapijos.

iš dvasiškuos
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Kunigas išėmė varantus 3 
vpatoms areštuoti, "bet nei

,tas. Teismas, be abejo, iš
vilks Į aikštę da ir daugiau 
Įdomybių.

A. V. Vasnelis.

Į Redakcijas Atsakymai.
Samsonui.

Vyskupas užsistojo 
už kunigą.

Parapijai išrinkus naują 
komitetą, tasai delei parapi
jos nesutikimo su kunigu 
kreipėsi prie ”jo malonybės” 
vyskupo, išdėstant jam visą 
tai, kas čia jau minėta. ”Jo 
malonybė” tečiaus liepė pa
rapijos ingaliotiniams atva
žiuoti kitą syk, ir kitą syk ir 
kitą syk...

Nusibodus parapijonams 
siuntinėti su prašymu pas 
vyskupą komitetą, kuomet 
aiškiai Įsitikinta, kad vys
kupas tiktai vilioja juos ir 
stengiasi sustiprint sau pa-i 
tinkamo kunigo Skrypkos

Gavome 
pluoštą eilių, už kurias ta
riame ačiū. Visas sunaudot 
gal negalėsime, bet kai ku
rios gana geros ir bus su
naudotos.

Lakštingalos Vaikui. — 
Eilės reikalauja daug taisy
mo, o kadangi pas mus laiko 
vis stinga, tai iki šiol nega
lėjome jų ištaisyti. Bet kaip 
tik turėsime daugiau laiko, 
tai prie pirmos progos ištai
sysime ir Įdėsime Į "Kelei
vi.”

Kritikui. — Draugo ko- 
i respondencijos netalpinom. 
Apie tokius "kalbėtojus” ne
užsimoka laikraštyje rašyti. 
Karštagalvius, kurie užsi- 
puldinėja ant rimtų socialis
tų ir jų laikrašičų, geriausia 
ignoruoti.

Kun. M. žvalioniui. — 
Kiekvieni ginčai demorali
zuoja visuomenę, todėl ir 
tamstos ginčų su kun. M. 
netalpinsime.

Į žilvičiui. — Peržiūrėjome 
jūsų pastabas ir nusprendė
me, kad geriau bus jų ne
spausdinus. Kaip pati kon
ferencija, taip ir visi jos nu
tarimai yra toks menkas da
lykas, kad viešai neužsimo
ka apie juos ir kalbėti.

K. Vidikauskui. — Sugrą
žinome su paaiškinimais.

J. Rėdai. — Ačiū už felje
tonėli. Gal pabrėžtumėt 
tankiau?

A. V. Va sn ei i u i. — Atleis
kite, kad Į pereitą numerį - 
nesuspėjome Įdėti jūsų ko
respondencijų. Spausdinam 
j’as dabar. Prašom ir dau
giau parašyti, jeigu bus kas 
nors naujo Skrypkos kovoj 
su vyčiais.

poziciją, parapijoms neteko 
kantrybės. Kaip jau minė
ta, eidami bažnyčion 2 d. 
vasario,, daugelis jų prisi
rengė kovai.

Nebuvo tai jokis suokai-1

[ Nemokančiam šokti, bage
tam vogti

Nereik mėginti, kad nesi- 
graudinti.

Pasislėpęs vilko nasruos la
pes uodegą rado.

Į ką jaunas Įprasi, tą senat
vėj atrasi.

Pas pliką nekepk tilviką: 
i .Jei susimusi, jo nenupeši.

A. J. Jokūbaitis.



AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
MILWAUKEE, WIS. 
Iš lietuvių veikimo.

Sausio 25 d. LSS. 119 kuo
pa statė scenoje veikalą "Pa
skutinė Banga". Kiek iš ar-

* — J  — — • <• a

reikalauti, veikalas buvo at-, 
vaidintas gerai. Tarpe ak
tų grajino orkestrą ir i— 
žos mergaitės deklamavo.

Po teatrui buvo šokiai.
Publikos atsilankė gana nuovadom 

skaitlingai ir kuopai v aka-' raštuoti už 
l_________ __________ ’.L
kė, duodamas ir materialio • teismui paleido. Vadinasi, 
pelno. Į ašaros po linksmybių. Taigi

Tik reikia pastebėti, kad . laimėjo. Kokios bus pasek- 
milwaukiečiams lietuviams mės, pranešiu vėliaus. 
da trūksta draugijinio išau- *'
klėjimo; viešuose susirinki
muose da nemoka užsilaikyt 
kaip civilizuoti žmonės. Lai
ke vaidinimo neužsilaikė ra
miai, erzindami tuos, kurie

viai automobilium išvažiavo 
į Jennesvilie, Wis., kad pasi
darius sau linksmą dieną. 
'Jie pasiėmė ir porą merginų. 
(Važiavo, kad pasimaudžius

Įsigėrę, jie važiavo namo, 
Iveždamiesi da apie 6 vie- 

™a- drus svaigalo. Nežinia kaip 
ten atsitiko, kad vieton na
mo, jie nuvažiavo policijos 

Visi jie buvo a- 
____ _________________ kontrobandą. 

ras visais atžvilgiais nusise- j Užstačius kauciją, juos iki

J. R.

JERSEY CITY, N. J. 
Ir geri žmonės nerimauja.

Nesenai čia atmaršavo pė-
• *•_>* tsčias iš kažinkur naujas "je-

non temyti ir sekti vaidina- gamastis”. Bėdžius buvo vi- 
mo veikalo minti, ir patiems sa^ apskuręs, batai nuklvpe, 
aktoriams ardydami minties, nuskurusi, pats pasi- 
įr jausmo susikoncentravi-^įgy^g^ lyg „devynių para- 

, . . , . ' lių” butų apimtas. Bet butą
Is to matyt, kad mums, jr todėl nesnaudė.

milwaukieciams, da reikiapradėjo landžioti po 
daug lankytis 1 v^us .susi~|stubas,nežiurint,kas kur gy- 
riP^irPus ,lr mokytis juose , vena, įr kolektuoti dolerius, 
užsilaikyti (Neaplenkė nei gero, nei

Ta pati LSb. kuopa paren-1 „prakeikto”. Kur tik atėjo, 
ge jau ir antrą vakarą,> ku-į kauly jo iš paskutinosios. O 
ris įvyksd. vasario S. b. j kadangi darbininkų širdis 
Turner Hali svetainėje, minkštos, tai prisišienavo 
num. 473 National Avė. 3aijt|ek dolerių, kad iš apšepu- 
bus pasilinksminimo a aka- «sios "puščios dvasios’’ paliko 
ras. Vakaro programas su- tikras lietuviškas "prabaš- 
sides is prakalbų, monologų, jr dabar vieton jam
deklamacijų ir šokių. vaikščiot po stubas ir saliu-

Vadmasi, kuopa veikia. nus be kepurės ir prašyt do- 
Klerikalų prakalbos. Uorių, dabar tiesiog paliepia, 

, .. . , , kad jam atneštų ir dar į ran-
. Vasario 2 d. čionai buvo;kovę pabučiuotų.

vietos lietuvių klerikalų; Ypatingai pamylėjo pra- 
prakalbos. Kalbėtojas buvo baštėlį nuo Sussex gatvės 
koks tai nežinomos pavar- storosios musų moterėlės, 
dės chicagietis. Apie jo Kasdieną jos pasitinka ku- 
prakalbą tiek galima paša- njgėiį su "dinerkėmis” ir 
kyti, kad vargu ir jis pats Ljek privaišina, kad iš ”ge- 
zmojo, ką šneka. Agitavo uz, r0„ kunigėlio pasidarė ti- 
organizavimą lietuviškos ; kras „bedievis." Kaltais ku- 
armijos. Tam tikslui, girdi, i nigeiįs būna taip užimtas, 
jis turis surinkti čionai pus-i kacj mirusių neturi laiko pri- 
antro tūkstančio dolerių. Ir:įmt bažnyčion.
klausia, kas duos jam am-: Geresnieji katalikai susi
ma- Niekas neatsiliepia..rUpino ir pradeda tarpe sa- 
Kolektuojant,_ rodos, kelios j kalbėti, kad dievas jiems 
davatkos davė po 3 dol. Tai-Įu^ griekus atsiuntė kuni- 
P*r pusantro tūkstančio*^ „bolševiką" ir todėl tiems 
dolerių šuo ant uodegos nu- į „nelaimingiems”, kurie ne
nešė. Lelijos žiedas, išteko į bažnyčią, reikės 

ispirgėt per amžius pekloje. 
•O laisvafnaniai su bolševi
kais tai pilvus susiėmę juo- 

'kiasi ir nurodinėja geriems 
katalikams, kad jie savo do
leriais niekad peklos neužge
sins, taip kaip niekad jais 
negali pripildyt kunigų kiše
nių: bet kaip tik katalikai 

' prakrapštys sau akis ir pa- 
| matys, kad kunigai juos ap
gaudinėja ir veltui baugina 
juos pekla ir tuština jiems 
kišenius, tuomet jie atsida
rys sau dangų ir jokie kuni
gų prakeiksmai negalės nu
stumt juos i pragarą.

Wm. A.

dindamas juos "purvinais 
prirodau faktais, kad jie to. 
kapitalistų bernais” ir tt. 
Bet kada V. Bagdanavičius 
pareikalavo, kad J. Vabalas 
kiais yra, tai šmeižikas tylė
jo. Tas Stalioraičio sėbras 
nepajiegė nurodyti, delko 
suvažiavimas nereikalingas.

Nutarta kviesti drg. P. 
Grigaitį su prakalbomis.

Sausio 25 buvo LSS. 34 kp. 
susirinkimas. Verta pažy
mėti, kad apart lermų ir už
sipuldinėjimų, nutarta išlei
sti agitatyviškus lapelius 
prieš suvažiavimą. Mat, čia 
draugijos labai bruzda ir pa
geidauja suvažiavimo, tai 
musų "bolševikams” tas la
bai nepatinka ir jie nori tam 
darbininkų judėjimui užbėg
ti už akių. Bet man rodos, 
kad tas jiems nepavyks. Jie 
negalės sumulkinti Water- 
burio darbininkus savo lape
liais, tik pasirodys, kas jie 
per "socialistai.” Vietoje 
vienyti darbininkų spėkas, 
jie skaldo jas. Vietoj eiti į 
tas "palšąsias minias”, jie 
tolinasi, nuo jų. Rimtesni 
socialistai turėtų pagalvoti, 
ar galima su tais fanatikais 
ir šmeižikais veikti išvien.

Toliaus nutarta, parašyti 
konferencijai laišką, kad ji 
prisilaikytų "bolševikiškos" 
disciplinos, o jeigu ne, tai jie 
atšauksią savo delegatus ir 
suardysią draugijų konfe
renciją.

Na, pažiūrėsime, ką jie 
galės padaryti. Vargšas.

baštėlį nuo Sussex gatvės

ROCKFORD, ILL.
Vyčiai "laimėjo.”

Pastaruoju laiku čionai 
buvo LDLD. surengtos M. 
X. Mockui prakalbos.

Vietos vyčiai, geriau sa
kant klerikalai, dėjo visas 
pastangas, kad neleidus su
rengtoms prakalboms įvyk
ti, tečiaus jų tos pastangos 
niekais nuėjo. Sunku varg
šams žmonijos progresą su
laikyti. Visokiais melais ir 
šmeižtais remdami savo 
skundą, jie su tuo skundu 
kreipėsi prie miesto val
džios. kad toji uždraustų 
prakalbas. Miesto valdžia 
melams nepatikėjo, pati da
lyką ištyrė ir tamsos apuo
kai nuleido nosi.

Atkalbėti žmones nuo ėji
mo į prakalbas irgi tiek 
jiems pasisegė, kiek ir su 
skundu. Dagi tas prakal
bas tuomi juo labiau išgar
sino, todėl žmonių atsilankė 
virš 750 per abu vakaru. 
Prakalbos Įvyko 30 ir 31 sau
sio. Ir jos padarė nemaža 
žmonėms dvasinės naudos. 
Prie to. literatūros išpar
duota už 26 dolerius su vir
šum.

Kalbėtojui užklausus, ar 
publika sutiktų po kiek kas 
gali paaukauti bylos su kle
rikalais vedimui, suaukauta 
$36.35? Vadinasi, prakalbęs 
nusisekė geriau, negu tikė
tasi, taigi vyčiai laimėjo sa
vo kovą, kai kaizeris po Ver- 
dunu.

Da vienas laimėjimas.
Šiomis dienomis tris lietu-

MONTELLO, MASS. 
Prakalbos.

Vasario 2 d. čionai buvo 
LSS. 17 kp. surengtos pra
kalbos. Kalbėjo K. žurins- 
kas.

Papasakojęs apie senelio 
d. E. V. Dėbso padėjimą — 
kad už tai, jog išdrįso ginti 
proletariatą, likosi nuteistas 
10 metų kalėjiman, kalbėto
jas paprašė publikos, kad 
paaukautų gelbėjimui to se
no kovotojo už darbininkų 
klesa. Publika suaukavo 
$31.47. '

Paskui kalbėjo apie socia
lizmą ir socialistus. Kalbė
tojas sako, kad gyvenimas 
verčia kiekvieną darbininką 
likti socialistu, o socialis
tams lieka "atbudavoti nau
ją tvarką, įvykdinti proleta
riato diktatūrą, tada tik bus 
lygybė, brolybė ir teisybė — 
socializmas.”

Tolesniai d. K. Ž. aštriai 
pasmerkė Eberto - Scheide- 
manno valdžią ir abelnai vi
sus dešiniuosius socialistus.

Prieš prakalbą ir po pra
kalbai dainavo kvartetas ir 
solistai. Buvo deklamacijų 
ir muzikos.

Publikos buvo daug. Prie 
LSS. 17 kuopos prisižadėjo 
prisirašyt, regis, 25 žmonės.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta $6. Pasaulio Pilietis.

fitchburg, mass. 
Klerikalų prakalbos.

Sausio 26 d. čionai buvo 
vietos katalikų surengtos 
klerikalams prakalbos. Kal
bėjo So. Bostono Ramanau- 
skutis ir Karosas.

Ramanauskutis pradėjo 
agituoti už rašymąsi į b. L. 
"j^‘ geriau"^ote ‘ apie tą 
organizaciją, ta1 ir rasjki-| 
tės, o aš turiu pasakyti svar
besniu dalykų aPiew. Lietu
vą”... ‘ Vadinasi, nežino nei 

nijimą, o žino svarbių dalu
kų apie Lietuvą! Visai ne
nuostabu, kad pasakojo tuos 
dalykus, kuriuos kapitalistų 
spauda skelbia, atšaukia ir 
vėl skelbia. Pas Ramanaus- 
kutį tie kapitalistiškos spau
dos melai vra rimtas daly
kas. Girdi* turįs protesto 
rezoliuciją prieš lenkus ir 
bolševikus. "Balso niekam 
neduodam, klausimų neprii- 
mam. Rezoliuciją tokia, O(JIir,a
kokią dyti. Taigi pereitą vasarą
turit priimti. Dabai pake!- pasidarbavus Jonui Požars- 
kit rankas, kad rezoiuciją likosi suorganizuota
priimat. Žmones sėdi ^.teatraIė draugija "Varpas." 
rankų nekelia. Ramanaus^ Vigų pi).ma -Yarpa/pa_ 
bučiui uzkamanda\oj siryž° pastatvt scenoj vei- 
kelkit , kelios katalikes, kah „£rmi žingsniaiy 

žioplai apsidairydamo.-, pa-į Kadangi veįkalas })adarė 
kėlė rankas. Ramanausku-1 & 1
tis užreiškė "allright ’ ir pa
skelbė visų Fitchburgo lie
tuvių vardu vietos anglų 
spaudoj. Sakyčiau, kad 
Fitchburgo lietuviams rei
kėtų užprotestuoti prieš ši
toki Ramaųauskučio sauva
liavimą ir lietuvių vardu 
dangstymą nešvarios kleri
kalu politikos. Tasai begė
dis visus tuos, kurie nekėlė 
už jo rezoliuciją rankų, iš
vadino Lietuvos išdavikais, 
ir užreiškė, kad dabar rink
siąs aukas. "Kas duosite $1, 
tas galėsite kalbėt 5 minu
tes, kas duos 50 c. — tam 
leista bus kalbėt 21Ą minu
čių, o kas mažiau 
balso nėra.” 
čiaus pasipylė klausimai, 
kokiems tikslams pinigai 
renkami. Ramanauskutis 
atsakė: "Ne jūsų reikalas 
žinoti."

Bėdini tie musų katalikai. 
Šitokiu savo užreiški- 
mu juk aiškiausiai juos iš
niekino, o betgi jie suauka
vo 75 dolerius, taip bent pa
skelbė tie mulkintojai.

Fitchburgietis.

I

I

Į

t

dėldieniais, nuo 1 vai. iki 5 
vai. po pietų. Mokinama lie
tuvių kalbos gramatikos ir 
rašymo. Mokytojauja d. J. 
Baltrušaitis ir B. Paulekiu- 
tė.

Visiems darbininkams pa
tartina naudotis mokykla. 
Mokslumag visiems taip la
bai reikalingas. kad be jo ne- 

> nei
aisves. nei gerovės.

Mokinys.

Vadinasi, nežino nei’ DUQUESNE, PA. 
apie Rymo katalikų susivie- Pavyzdingas \ arpo vaka- 

ras.
Ši lietuvių kolonija iki šiol 

neturėjo jokios draugijos, 
kuri galėtų užsiimt išskirti
nai kultūros bei dailės meno 
darbais. Nors ir nuo senai 
čia gyvuoja kelios paielpi- 
nės draugijos, bet jos to
kiais dalykais nesirūpinda
vo.

I Kultūros darbo reikalin
gumas privertė ir mus jieš
kot budo tai spragai užpil-

i — tan;
Iš publikos te-

WATERBURY ,CONN. 
Iš W. P. I). Konf. veikimo.
Sausio 24 d. buvo Progre

syvių Draugijų Konferenci
jos atstovų susirinkimas. Iš 
raportų paaiškėjo, kad į tą 
trumpą laiką surinkta į I.L. 
Fondą $313.67. T. Matas 
pranešė, kad jis surinko $55. 
37, ir paaiškino, kad LSS. 34 
kuopa varo prieš tą fondą 
agitaciją. Mat, ji bijo, kad 
konf. nepasiųstų tų pinigų į 
Chicagos LLF., kas, be abe
jonės, ir bus padaryta, nes 
tos aukos buvo renkamos ir 
žmonės aukavo ne į Apsigy
nimo Fondą, o į LLF.

Buvo svarstoma, ar reika
lingas darbininkų suvažiavi
mas. Nutarta atsišaukti per 
laikraščius, kad suvažiavi
mas butų šaukiamas. Čia 
reikia paminėti, kad J. Va
balas. LSS. 34 kp. delegatas, 
begėdiškai šmeižė to suva
žiavimo sumanytojus, išva-

WATERBURY ,CONN.
Pažangios draugijos reika

lauja Amerikos lietuvių 
darbininkų suvažiavimo.
Žemiaus paduotos draugi

jos užgyrė šaukimą Darbi
ninkų Suvažiavimo:

DLK. Gedemino Draugi
ja, turinti 300 narių, užgyrė 
suvažiavimo sumanymą lai
kytam 27 sausio mitinge.

Liet. Pol. Pil. Kliubas, tu
rintis 400 narių, parėmė 
darbininkų suvažiavimo pie
ną 7 vasario susirinkime.

Liet. Sūnų Draugija pada
rė tą patį savo susirinkime, 
laikytame 9 vasario.

Darbininkai reikalauja sa
vo suvažiavimo, nes klerika
lų ir tautininkų partijų mal
doms jie netiki.

Viršminėtų dr-jų sekr., 
S. Senkus.

Galva smaila, tai ir kvaila.
A. J. Jokūbaitis.

BROOKLYN, N. Y. 
Viešos diskusijos.

LSS. 19 kuopa surengė 
viešas diskusijas temoje 
"Ar laikas braukt iš LSS. 
dešiniuosius socialistus?”

Dalyvaujantiems tame su
sirinkime, besiklausant tų 
diskusijų, buvo ir juoko iki 
valiai. Tūli kairieji taip 
sunkiai dirbo liežuviais, kad 
prakaitas nuo kaktų varvė
jo. Argumentų neturėdami 
sielojos, kad kaip nors pri- 
rodžius tų "socialpatriotų” 
p|vojingumą, bet kad nors 
ir piešia juodžiausiais da
žais, visgi tie dešinieji kaip 
buvo, taip tebelieka socializ
mo mokytojais. Draugas 
Jakutavičius atsistojęs už- 
raiškia: "Kad jie mokino 
socializmo, tai mokino, mes 
žinom, bet dabartės su jais 
mums ilgiau gyventi jau ne
begalima. Turime skirtis, 
nežiūrint, kas atsitiktų." 
Vadinasi, šiandien jau soci
alizmo mokinti reiškia, mu
sų tūlų draugų supratimu, 
piktadarystė ir tie draugai 
su socializmo mokytojais il
giau gyventi negali. Kiek
vienam svarstančiam klau
sytojui buvo aišku, kad kai
rieji jau nebesocialistai ir 
socialistus jie pasmerkia.

Bet štai išėjęs Į "frantą” 
tūlas mokinys pradeda visa 
spėka šaukti: "Tie menše
vikai ilgai buvo musų sąjun
goje! Jie nukirto Lipknitui 
galvą, je nužudė Rožę Lik- 
seburg ir paėmė po šimtą 
markių! Paskui mums vi
siems galvas nukirs.” — Tai 
ve jų argumentai. Juoda
šimčiai socialistus šmeišti 
puikiau nepataikys. Musų 
sąjungoje sulig šito "bolše
viko" randasi Liebknechto ir 
Rožės Lu^emburg užmušė
jai, kurie gavę po šimtą ma
rkių! Ar gali būti dides
nis apšmeižimas musų sė
mėms rimtiems są.jungie- 
čiams, kuriems šitoki epite
tai adresuojami

Atsistoja musų garsusis 
Rimukas, pradeda ranko
mis spyČių, publika juokia
si, Rimukas atsisėda.

Ima balsą "oratorius" d. 
Jankauskas, kuris pasakęs 
"teoretišką” spyčių užreiš- 
kia: "Gučkovas buvo sociali
stu, ką jis dabar daro prieš 
bolševikus ! Tą patį darys 
ir dešinieji, turime iškalno 
apsigint ir prašalint tokius 
kaip Grigaitis, Michelsonas 
ir kiti.”

Vadinasi, musų "teoreti
kas" Jankauskas tiek daug 
apie socializmą žino, kad 
net Gučkovą randa socialis
tu buvusį. Ir jam socializ
mo mokytojų jau nereikia.

Kas toks iš kampo atsilie
pia: "Prisilaikykite temos; 
nurodykit kuo tie dešinieji 
sąjungiečiai prasikalto, o ne 
pasakokit kas buvo kur Vo
kietijoj ar Rusijoj.”

Kairieji neturi ką sakyti. 
Ima balsą šis ir tas ir jau 
kalbama i dalyką. Kumpri- 
kslis gavęs balsą sušunka: 
"Jus patįs nesilaikote St. 
Louis suvažiavimo rezoliu
cijos ir kaip jus galite kriti
kuoti ir prasikaltusiais ras
ti kitus.”

Galop aprimo ir 
kairieji.

tasai paleido visą valią savo 
liežuviui ir pradėjo neapy
kantos seilėmis spjaudyt į 
"bedievius” ir socialistus, 
toji girta deklamatorė. besi
klausydama tų keiksmų,tiek 
džiaugsmo turėjo, kad ran
komis ir kojomis mušė bra
vo, tarsi iš galvos išsikraus
čius. Visa tai jaunai kūmu
tei nėra biaurumu, o gal per
eina visas biaurumo ribas, 
kad net ir jaunoji kumutė 
gėdijasi paminėti.

Kaslink Jankauskienės 
prakalbos, tai taipgi jaunoji 
kumutė neišcitavo nei vieno 
jos sakinio, žinodama, kad 
šitokiai pliovonei gali but 
vietos tik karčemoj ar baž
nyčioj, o ne spaudoj. Vis tai 
katalikiškos doros perlai; 
kodėl jauna kumutė nepasi- 
giria jais?

Negalint spaudoj kalbėti 
tos, atsiprašant, kalbėtojos 
plūdimų, pravardžiavimų ir 
išniekinimų — tų visų pur
vų, kuriais ji drabstė daug 
augščiaus už ją doriškai sto
vinčius žmones —, reikia 
tarti žodeli, kad nušvietus 
tos mokytojos logiką. Ve 
ji: "Moteris tik per Kris
taus mokslą gali gaut politi
koj lygias teises su vyrais.” 
Jau nekalbant apie kitką, 
ar toji katalikė bent kiek ži
no savo katalikiškos bažny- 
čjios istoriją ? Jeigu ji ją ži
notų, tai taipgi žinotų, jog 
bažnyčia tą Kristaus moks
lą skelbia arti per 2 tūkstan
čiu metų, o moterų teisių su 
vyri] teisėmis politikoje ne
tik nesulvgino, bet priešin
gai, katalikiškose valstybė
se moteris skaitoma vyro 
pilniausia nuosavybė, vadi
nasi, vergė, o abelnai liaudis 
didžiausiame skurde palai
koma. Reikia būti tiesiog 
begėdžiu, kad šitokius, kaip 
kad toji Jankauskienė, me
lus skelbus.

Tai ve, kame bjaurumas. 
Jauna kumutė teneužmiršta 
paminėt. ' Kritikutis.

I
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Kadangi veikalas jiadarė 
1 gilius įspūdžius ir artistai 
net nustebino skaitlingai su
brinkusią publiką, tai visos 
tos aplinkybės pridavė mu- 

įsu veikėjams daug energijos 
ir matoma, kad Varpui dir
va yra.

Vakaras visais atžvilgiais 
puikiai nusisekė. Tarjje ak
tų buvo dainuojamos liau
dies dainos. Publika tiesiog 
žavėjosi. Nes tai buvo pir
mas šioj kolonijoj taip pui
kus vakaras.

Musų artistams ir veikė
jams netik reikia tarti ačiū, 
bet ir palinkėti ir tolesniai 
veikti pasiskirtoj dirvoj. 
Tai svarbus dalykas.

Teatre buvęs.

I

i

PITTSBURGH, PA. 
Rožių balius.

Vasario 2 d. čionai buvo 
Liet. _ Progresyvių Drau
gijų t- ederaci jos surengtas 
"Rožių balius.” Vakaras bu
vo gražus ir visais atžvil
giais nusisekė. Ypatoms, 
kurios turėjo daugiau gėlių, 
buvo paskirtos dovanas, tai 
visi atėjo gėlėmis apsikaišę, 
kai-kurie dagi labai gražiai, 

buvo 
namo 
davė

Pelnas nuo baliaus 
skiriamas L. P. D. F. 
palaikymui. Balius 
j>elno.

Prakalbos.
Vasario 3 d. buvo LDLD. 

vietinės kuopos parengtos 
prakalbos. Kalbėjo P. Ker- 
šis.kaip sunaudoti liuosą lai
ką ir kaip darbininkai gali 
apsišviesti.

Nežiūrint, kad prakalba 
nieko nekliudė, atsirado įr 
tokių elementų, kurie bandė 
kelti triukšmą. Mat, kalbė
tojas papeikė girtuokliavi
mą, tai girtuokliai pasirodė, 
kad jų ir čia yra.

Dainavo Aido Choras. Su
dainavo keiiag daineles pa
girtinai, už ką buvo apdova
notas gausingais aplodis
mentai.

Mokykla.
LSS. II-čias Rajonas yra 

įsteigęs L. P. D. p name, po 
num. 2933 5-th Avė., moky
klą. Mokykla atdara kiek
vienam. Lekcijos būna ne-

RUMFORD, ME.
"Darbininko" numeryj 

tūla jauna kumutė, aprašy
dama "Lietuvių Moterų Są
jungos" parengtas Jankaus
kienei iš So. Bostono prakal
bas, sako, "viskas buvo gra
žiai. tik tūla bedievė, kuri v- 
ra ątsibaladojus iš Waterbu- 
ry. taip pasižymėjo, kad net 
biauru ir minėt.” Ir jeigu ta 
jauna kumutė butų savo są
žinės paklausus, kaip reikia 
paminėt ir tuos, anot jos, 
bjaurumus, ir butų paminė
jus. tai jie — tie "biauru- 
map> _ niekam biaurumais 
neišrodytų.

Jeigu jau reikia apie biau- 
rumus kalbėti, tai jauna ku
mutė butų nemaža katalikiš
kai dorai padariusi, pami
nėdama šitą faktą. Štai jis: 
Nesenai vyčių parengtame 
viešame susirinkime tarp ki
tų kataliKiškos doros perlų 
ant programo buvo ir sekan
ti deklamacija:-
".Jus bedieviai cicilikai, 
".Jus netikri katalikai, 
"Jus kelią mums pastojat”.

Kadangi oeklamatorė,ma
tomai, buvo girta ir liežuvis 
burnoje vos apsiverst galėjo, 
tos deklamacijos publikai 
negalima buvo girdėt ir su
prast, tik ant galo toji doros 
skelbėia. suėmus rankas, su
šuko : “"Gelbėk mus. Dieve. ’

Jeigu jauna kumutė atsi
lankytų į bedievių viešus 
susirinkimus, užtikrinu, kad 
šitokių kurstymu ir pravar
džiavimų ten neišgirstųJai- 
gi žinotų, kad doros ir kiltu- 
mo žvilgsniu, nei jaunai kū
mutei, nei kitoms davat
koms, su tais niekinamais 
"bedieviais ; lygintis toli 
gražu negalima.

Taipgi jauna kumutė turė
tų pasakyt, kad laike kun. 
Daugio prakalbų, kuomet

3
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PHILADELPHIA, PA. 
Delei neaiškumo.

Viename "Keleivio” num. 
tilpo korespondencija iš Phi
ladelphijos,kurioje P. A. Lu
kas praneša apie mirti Igno 
Bičkuno. Aprašydamas ve
lionio biografiją, korespon
dentas sužiniai ar ne suži- 
niai pasakė tai. kas skau
džiai paliečia velionio 
gimines. Ps. Lukas žino, 
•kad velionis paliko seną mo
tiną ir brolį Lietuvoj, bet 
nejaugi nežinojo, kad paliko 
savo žmoną čionai, Ameri
koj. su kuria kuogražiausiai 
gyveno. .

Su mirusiu savo vyru Ig
nu išgvvenova 5 m., ką liu
dija valdiški dokumentai.

Velionis Ignas Bičkunas 
priklausė prie SLA. 170 kp., 
"Lietuva” Dr-jos ir Šv. An
tano Dr-stės.

Dr-ja Lietuva tuojau iš
mokėjo man, sulig savo kon
stitucijos, mirusio mano vy
ro pasmertinę sumoje $150. 
Bet pareikalavus man po
smertinės iš Šv. Antano Dr- 
jos, tūli jos nariai pa
šiepė mane, remdamiesi p. 
Luko paskelbimu "Keleivvj” 
ir "Laisvėj”, buk aš nesu ve
lionio Igno Bičkuno žmona, 
nes laikraščiuose nėra pami
nėta, kad velionis buvo ve-

i

>?<

musų 
Iš visų tų diskusi

jų gera marmolada, nieks 
Šmeižtai,

™ „L- -
dęs. Taigi ar tik tasai Lu-! kitas jr neišėjo, 
kas nedarė tos "klaidos” ty-, mat,visgi ne prirodymai kai
čiomis? Jeigu jis šitaip da-, tmamiems kaltės.
rė sužiniai, tai išreiškiu jam ' Vienas aiskus išvedimas 
didžiausi papeikimą kaipo galima buvo padaryti — tai 
piktos valios žmogui. Gi su Kad musų kairieji fana- 
šv. Antano Dr-ste, jeigu ne- -tizmu apjakinti. Savo ūpo 
atšauks tulu savo nariu pa-‘pakilime jie norėtų kai be- 
skelbimo, kad aš esu nelega-; matant viską augštyn kojo- 
liška velionio moteris ir ne- mis apversti, tik bėda kad 
atsiteis su manim, rasiu bu- persilpni ir savo jiegas pa- 
da savo teisėms apginti.Tam tis naikina. Iš visų jų dar- 
yra šalies teismai, kad nuo bu reakcijoniėriams nema- 
skriaudikų žmones apgynus, ža yra naudos.

Kleofasa Bičkunienė. Vienas išbuvusių.
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“Buržuazijos darbeliai” “Daugiau negu juokinga”
nlemui i urna

imperialistais ir senosios
mokyklos diplomatais prie-__  n.<>v*

(tookSė'i žemiaus paduotas mano "jau; spėjo*perskaityti K M.
ne’ uasiteismima< buvo pirma kitų žymių socialistų raš-'? justas "iiis'er. per ku. tus” ir tuo tarpu pyksta už DELBI ”LĄJSVĖS”mATSĄ

>>4 “U apšmeižtas, Nezi- paragmima, kad ir. antru 
u’ nau dėl kokiu priežasčių kartu paskaitytų. persistato|

:yklos diplomatais pne 
sais Wilsono 14 taikos punk 
tų. Atvira, C

., v ? ar ne. Aš skaitau
____ _________________ girdžiu ir jei kas paragi- 

_ ____ ną daugiau skaityti ir mo-
..iKipt-is, už tai aš nepykstu; o JIE MA.NE AfSMtllE. , ; y k£į

A “ f . 1 • A A • r

True transiario.. fikd with the post sužininga simpatija, apsisprendimo pama-
master at Boston, Mass.. on February . . , - ° J tais taika liem^ reiškia nra.
19, 1919. as required by the Act of kun buvo uzmegsta tarpe ‘ 1 . J‘enis reisKia pra-' ... , . . . &. r .keikimą. Jie velytų kaizeri

nės, autokratinės taikos. To- 
i dėl dabar, pamatę, kad Ru
sijos klausimas pradėta riš
ti žmonišku budu, jie pakėlė 
šlykščias savo galvas ir ėmė 
rodyt iltis.

October 6.1917. šitų dviejų tautų jau nuo še-
• FINŲ JUNKERIAI PA- nų laikų, dabar likos žymiai 

VERTĖ DARBININKŲ sustiprinta bendra kare, ku- 
SALES KAZARMĖMIS. rią vokiečiai ir finai vedė 

----------- ant Finlandijos žemės.
Socialistų laikraščiai už- i ”Jas jungia bendrai pra- 

gniaužti ir visas judėji- lietas kraujas, o juo labjau, 
mas kaizeriui padedant. kad tas kraujas buvo pralie- 
nuslopintas.
Finliandijoj veikė išvien 

darbininkų unijos, socialis
tų ir ūkininkų organizaci
jos. Jos pastatė ir užlaikė 
daugiau kaip 800 darbinin* 
kų salių, liaudies namų. 
Knygynai, rakandai ir kito
kia darbininkų savastis bu
vo apskaitoma į $3,000,000. 
Finliandijos darbininkai bu
vo skaitomi daugiausia apsi
švietę ir susiorganizavę vi
sam pasaulyje.

Dabar visa tai sunaikinta. 
Daugiau kaip 800 liaudies 
namų paversta arsenalais ir 
kazarmėmis, kur buržuazi
jos Baltoji Gvardija daro 
muštrus. Darbininkų na
mus užėmė "Finų Batalio
nai”, kurie gruodžio mėne
syje sugrįžo iš Vokietijos 
kariumenės.

Darbininkų teisė organi
zuotis ir streikuoti panai
kinta. Pati finų buržuazi
jos valdžia paskelbė, kad su 
viršum 27,000 žmonių ji su
kimšo kalėjimuosna. O šve
dų socialistų vado Hjalmar 
Brantingo dienraštis "Soci- 
al-Demokraten” Stockolme 
praneša, kad 10,000 finų 
darbininkų išskersta urmi
niais žudymais, 12,000 išmi
rė badu, 10,000 gyventojų 
kolonija išsikėlė Rusijon ir 
tūkstančiai išbėgo į kitus 
užsienius.

tas už taip prakilnų ir gar
bingą reikalą, kaip Vokieti
jos ir Findlandijos kova už 
laisvę.

"Aš sveikinu jūsų amba
sadorių, kurį jus paskyrėt 
prie mano dvaro, kaipo Fin- 
liandijos atstovą.

”Kiek aš su savo valdžia 
turėsiu jiegų padėti jūsų 
troškimams išsipildyt, bus 
padėta su mielu noru.”

Šitie faktai parodo, kad 
dabartinė Finliandijos jun
kerių valdžia buvo įstatyta 
kaizerio durtuvais, o bet gi 
nežiūrint to fakto, Prancū
zija jau pataria šitą kruviną 
valdžią pripažint.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on February 
19, 1919. as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

VAIKŲ LIKIMAS SIBIRE

"L.”, išlaikius kelias sąvai- ’ baigusiais visus mokslus,” 
tęs mano pasiteisinimą, ne-j kokie tik randasi ant žemės 
talpino; taigi esu priverstas.skritulio. Bet visi žino, 
kreptis "Keleivio". prašyda- kad tam neužtenka ilgiausio 
mas vietos.

"Laisvės” 97 nunieryj tū
las V. A. rašo apie mano ir 
A. Bimbos ypatų skirtumą,.

amžiaus, o jiedu da vaikėzai. 
Mokslui nėra galo, ypač dar
bininkiškų mokslų studijai!

taigi, kiek aš vertas, o kiek

Socialistų spauda užgniauž
ta.

Visi socialistų ir darbinin
kų laikraščiai užgniaužti. 
Cenzūra nesvietiškai žiauri.

Tokius faktus, kaip šitie, 
galima išsiųsti iš Finliandi
jos tiktai slaptais keliais, 
kuriuos valdžia aštriai 
draudžia.

Tiktai per plauką Finlian
dijos buržuazija nepastatė 
kaizerio sunaus karalium. 
Šita gauja, kuri dabar valdo 
Finliandiją, 10 spalių mušė 
Berlynan telegramą, kad jos 
parliamentas 64riais bal
sais prieš 41 aprinko princą 
Friearichą Karlą savo šalies 
valdonu ir kad jis tuijs da
bar tik atvažiuoti ir užsidėti 
karūną. Bet princas atsa
kė. kad jis negalįs važiuoti, 
nes parliamentas ne vien bal
siai jį aprinkęs.

Kuomt darbininkų unijos, 
socialistų partija ir ūkinin
kų organizacijos Finliandi
joj pereitą vasarą tapo galu
tinai išnaikintos,90,000 žmo
nių sugrusta į karės belais
vių kempes ir "karė už Fin
liandijos paliuosavimą" pa
baigta. eks-kaizeris Vilimas 
išreiškė didelį pasitenkini
mą tuo darbu. Finų buržu
azijos deputacija su nouju 
ambasadorium Enkeliu 
priešakyje nuvyko Berlynan 
padėkavot kaizeriui už su
teiktą jai pagelba.

Kaizeris gauna "Laisvės 
Kryžių.”

Finų junkeriai dovanojo 
kaizeriui "Laisvės Kryžių,” 
kurį jisai priimdamas pasa
kė tokią prakalbą:
. "Man begalo malonu ir di

delė garbė priimti iš jūsų 
rankų Finų Laisvės Kryžių. 
Aš dėkuoju jums iš visos sa
vo širdies.

"Aš priimu prisegimą šito 
kryžiaus man kaipo ženklą 
draugiškumo, kuris riša Fi
nliandijos ir Vokietijos žmo
nes.

True translation filed with the po<t- 
master at Boston, Mass.. on February 
19, 1919, as reųuired by the Act uf 
October 6, 1917.

RODO SAVO ILTIS. _ _ _ _ ♦
Buvęs Rusijos caro minis

teris Sazanovas, kuris da
bartiniu laiku Paryžiuje 
darbuojasi atgavimui cariz
mo, užpuolė jau ant prezi
dento Wilsono. Jisai sako, 
kad Wilsonas ”įžeidė kaize
rį.” šis įžeidimas esąs pasiū
lyme pasitarti su bolševi
kais, tuomet kuomet Wiiso- 
nas atsisako turėt ką nors 
bendra su kaizeriu, kuriam 
negalima esą pasitikėti.” Sa. 
zanovas sako, kad kaizeris 
”nėra taip blogas kaip bolše
vikai. Jis ne galvažudys.”

Tas labai įdomu. Nes Sa- 
zanovas, kuris buvo nelem
tos garbės Stolypino padėjė
jas, apie galvažųdystę turi 
gerai nusimanyti. Juk Sto- 
lvpinas, kuris įvedė Rusijoj 
"kruviną terorą” ir siuntinė
jo po kaimus laukinius kazo
kus ūkininkams skersti, bu- 
bo Sazanovo sėbras. Juk tai 
buvo tas pats Sazanovo sėb
ras, kuris įvedė Rusijoj kar
tuves ir žudymą politinių 
žmonių, kurie nepatikdavo 
caro valdžiai. Negana to, 
Sazanovas pats buvo caro 
valdžios narys, kuri 13 metų 
atgal surengė Kruvinąjį Ne- 
dėldienį. Caro valdžia, prie 
kurios Sazanovas buvo mi- 
nisteriu, priviliojo tuomet 
tūkstančius alkanų Petrog
radą darbininkų ateiti pas 
"batiušką” carą išpasakot 
savo vargus, o kaip tik tie 
darbininkai susirinko, vald
žia pradėjo šaudyt į juos iš 
kulkasvaidžių, tuksiančius 
jų išžudydama ir sužeisda- 
ma. Nėra kas ir kalbėt—gal- 
važudvstės klausimu Saza
novas turi būt didžiausis au
toritetas pasaulyje.

Todėl visai natūra liška, 
kad Sazanovas užtaria kai
zerį. Carizmas ir kaizeriz- 
mas — tai vienintelė atmos
fera, kur jis gali veikti ir 
liuosai kvėpuoti. Demokra- 
tvbės, ar tai ji bus Rusijoj, 
Vokietijoj ar Amerikoj, ji- 
’ai neankenčia visa savo au
tokratiška siela.

Bei Sazanovas padarė 
stambią klaidą užreikšda- 
mas, kad kaizeris ne galva
žudys. Juk apie 10.000,000 
žmonių, kurie guli Europos 
karės laukuose palaidoti, tai 
vis kaizerio imperialistinių 
ambicijų vaisiai; tai vis bu
vusios Sazanovo valdžios ir 
kitų imperialistų intrigų pa
sekmės. Dešimts milionų 
.žmonių išžudyta — bet kai
zeris ne galvažudys!,,

Mes neabejojam, kad Sa
zanovas ir kiti carizmo ber

(Released by the Committee 
on Public Iformation.) 

Vladivostokas. — Ameri
kos Raudonojo Kryžias dar
bininkai, grįžtantis iš Vaka
rų Siberijos, pasakoja apie 
labai vargingą padėjimą ke- 
liatos tūkstančių Rusijos 
vaikų, nuo šešių iki penkio
likos metų amžiaus, kurie 
buvo siunčiami į kaimus,kad 
išsisaugoti nuo bado, bet ne
ramumams užėjus, tapo iš
sklaidyti po įvairius kraš
tus. Amerikos Raudonasis 
Kryžius 1,200 tų vaikų su
rinko į Kurgeną, Tumėną, 
Irbitą ir kitas vietas ir juos 
maitina, dengia, ir globoja. 
Daugelis paliktų vaikų klai
džioja po Uralus, maitinda
miesi šaknimis-ir tuo, ką jie 
išmeldžia nuo vietos gyven
to jų. Jų gyvenimas panašus 
į girinių žmonių gyvenimą.

Tie vaikai, kaip bolševikų 
taip ir buržuazijos šeimynų, 
praeitą pavasari buvo išsių
sti į Petrogradą ir Maskvą 
mokintis. Bet kuomet reak
cijos šalininkai Sibire pakė
lė prieš Sonetų valdžią karę, 
tie vaikai negalėjo namo su
grįžti. Ne po ilgam jie buvo 
disorganizuoti,mokytojų api
leisti ir suskaldyti į mažas 
grupes, be maisto ir pasto
gės išblaškyti apie Sibiro ge
ležinkelį.

Taip-pat pranešama apie 
platinimąsi karštligės po va
karų Siberiją. Kai-kuriose 
vietose sodiečiai gyvena la
bai nešvariai, ir susikimši
mas daug svieto, nešvaru
mas padeda platintis šiltinei, 
~anuų ir skarlatinos epide
mijoms. Amerikos Raudo
nasis Kryžius skubiai siun
čia ligonbučiams reikalingų 
dalykų į vietas, kuriose siau
čia ligos. Maudyklės įreng
tos’ Ekaterinburge, o karšt
lige sergantiems ligonbučiai 
Čelabinske, Petropavlovske 
ir Omske. Traukinys, gel
bėti sergančius po kelių die
nų išvažiuos iš Vladivosto
ke.

Nuo Redakcijos: Tai ši
tokia "tvarka” viešpatauja 
Sibire, kur juodos spėkos su 
sąjungininkų pagelba nu
vertė Sovietų valdžią.

A. Bimba. Tas žmogus, ma
ne "bekritikuodamas ’. sako, 
jog aš "neturiu taktikos 
kritikoje, o tik "šmeižtus” 
rašinėju. Pasirodo, kad V. 
A. nemaža turi kulturišku- 
mo, į tarpą manęs ir A. B. 
nekviestas įkišdamas savo 
grašį. Kuomet rašiau į 
A. R. pastebėjimus atsaky
mą, nepaliečiau \ • A. — ne
dariau jokių jam užprašy- 
mų. Matoįriai. X • A., atme
tęs gėdą, prisikabino — da
ro man biaurius ir niekuo 
nepamatuotu^ užmetimus. 
Tokių ponų, kaip X A., ne
reikalauju, kad prieš darbi
ninkiškos visuomenės akis iš 
mano nuodėmių spaviedo- 
tųsi". Pačiam V. A. patariu 
apsičiupinėti, kad viskas bu
tų namie.

A. Bimbai pastebėjau jo 
prakalbos silpnumą — kad 
A. Bimbai reikia daugiau 
oasimokinti socializmo mok
slo istorijos—, tai tas nereiš
kia, jog A. B. apšmeižiau, o 
save pasistačiau mokytu.

Nei V. A., nei A. B. teisy
bės nepasako, girdamiesi, 
jog viską išmokę ir gali dar
bininkams pasakoti, kaip jie 
supranta, — niekas neturi 
teisės pastebėti jų klaidų. 
Taip norėdavo ir darydavo 
(ir dabar tebedaro) kunigai. 
Darbininkų klesa neklaidin
gumo nepripažįsta.

Kad V. A. mane vadina 
bemoksliu, už tai nepykstu. 
Man labai malonu, jei kas 
naragina mokintis. Tik V. 
A. ir A. B. apie tokius pa
raginimus nenori nei girdė
ti. Toks pasididžiavimas pa
rodo, jog tiedu žmonės jau 
"viską išmano" — ir užbaig
ta...

Toliaus V. A. pasisako, 
kad A. B. "jau spėjo perskai
tyti Karolio Markso ir kitų 
žymių socialistų raštus, o 2. 
Ž. gal tik girdėjęs”.

V. A. gali nesirūpinti ir 
nedžiovinti savo bėdinų sme
genų — skaičiau aš, ar ne;

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., ort February 
19. 1919. as reųuired bv the Act of 
October *>. 1917. /

Vokiečių Kairieji 
pienu ja narją valdžią.
Berlino žinios rodo, kad 

atsidarius Steigiamajam 
Seimui, kairieji rengiasi te
nai steigti priešingą tam sei
mui parliamentą.

Berline pildomoji taryba 
reikalauja šaukti visų karei
vių tarybų suvažiavimą, kad 
užprotestavus prieš valdžios 
įvestą tvarką armijoj. Tuo 
pačiu laiku Berlino Darbinin 
kų Taryba pareikalavo rink
ti naują centralę tarybą, ku
ri susidėtu vien tik iš kairių
jų. Nepriklausomieji social
istai ir jų šalininkai supran- 
a. kad kaip tik Steigiamas 

Seimas įsivyraus, darbinin-
ku ir kareivių sistema bus*ją Į savo rankas.

laiką neatšaukė, ir jokio at
sakymo nedavė, tai jau aiš
kiai liudija, kad jis panašiai 
elgdamasis pasiliko drg. 
Pruselaičio ir jo vienminčių 
akyse šmeižiku ir priėmė tą 
vardą.”

Įsitėmykit šitą gerai: Sti- 
________ _ __ _____ pinas pasiliko tik "Pruselai- 
dabar daro 'Laisvės’ redak-'čio ir jo vienminčių akyse 

1 cijzz_____________ 1 Reiškia, mano
pė Stipiną, kuris neatšaukia' ne-vienmičių akyse jisai nė- 
ir dabar reikalauja, kad re-,ra šmeižikas. Ir visa to a- 
dakcija arba tą šmeižtą at-; kyvaizdoj "Laisvės” redak- 
šauktų, arba trečiųjų teis- ei ja sako, kad šmeižtas nuo 
man stotų.” p - 
vė” užreiškia, kad 
redakcija nei vieno, nei kito 
jo (Pruselaičio) reikalavi
mų nepildys, t. y. nei at
šauks, nei trečiųjų teisman 
stos.” Ir ištikro,! Kokiem 
galam butų reikalingas tas 
apšmeižimas, jeigvi paskui jį 
atšaukti. Tai ištiesų butų 
"daugiau negu juokinga".

Toliaus "Laisvės” redak
cija teisinasi, kad " 
imti atsakomybės už 
raštus, kurie yra Sąjungos nariu; tuo tarpu gi aš užimu 
reikalais talpinami ir dagi šitoj organizacijoj tokią 
eina per Sąjungos sekretori- svarbią vietą, kaip Pildomo- 
atą. Stipino straipsnis kaip jo Komiteto narys. Todėl 
tik buvo pasiųstas Sąjungos "Laisvės” išsisukinėjimai 
sekretoriui ir nuo drg. Stil- aiškinimu, jog savo ir savo 
šono gautas laiškas, kad tą vienminčių akyse aš esu tėi- 
straipsnį talpinti:” ir toliaus sus, yra netik juokingi, bet 
ji priduria: "Vadinasi, drg. ir keisti. — Padaryti man 
Pruselaitis reikalauja, kad užmetimai turi būt aiškiai 
redakcija atsakytų už Są- nušviesti visiems. Savo a- 
jungos reikalus.” Tą reika- kyse aš ir be "Laisvės" pa- 
lavimą "Laisvė” vadina ”di- aiškinimų esu teisus, 
džiausią nesąmone . j Vienoj vietoj "Laisvė” sa-

Tečiaus ta "didžiausia ne- ko: "Jeigu drg. Pruselaitis 
sąmonė” kaip tik pačios ”L." butų rimčiau pagalvojęs, jei- 
išsisukinėjime apsireiškia, gu jis butų visą dalyką su- 
Kokiu išrokavimu "Laisvė” pratęs, tuomet, be abejonės, 
sumaišo Sąjungos reikalus panašios nesąmonės nebūtų 
---------- - - ‘ ” Bet čia "Laisvė" 

atsiminti patarlę: 
"Gydytojau,išgydyk pats sa
ve.” Juk šitas jos pamoks
las kaip tik jai pačiai tinka. 
Jeigu ji tokius asmenų šmei
žimus pirm duodant į spau
dą apgalvotų, tada, be abe
jonės, panašios "nesąmonės" 
išvengtų. O panašių nesą- - - - - - - * — ,,

J.

KYMO Į MANO REIKA
LĄ V1MA TREČIŲJŲ 

TEISMO.

Šitas mano reikalavimas 
"Laisvei” atrodo "daugiau 
negu juokingas,” ir štai ko
dėl: Kam "Jis (Pruselaitis)

Neužtenka pasigyrimo, jog'cijai užmetimą, kad ji paslėj šmeižiku, 
aš, ar mano draugas, tą ir tą*pė Stipiną, kuris neatšaukia'ne-vienmi
perskaitėme ir palikome mo
kytais vyrais... Neužtenka 
mokslo tam, kas savo opo
nentą begėdiškai apšmeižia 
prieš visuomenės akis, o 
pats išsireklamuoja milži
nu!

Nemanykite, kad, pažemi
nę mane, patys pasiaugšti- 
nat. Darbininkų klesa rei
kalauja ne pasigyrimo, ne 
šmeižtų, bet pasišventimo, 
mokinimosi, kad nešus pa- 
gelbą ir naudą žmonijai.

Pagaliaus, V. A. apie ma
ne užgieda: "Stebėtina, kad 
ir tie, kurie nežino, kas yra 
mokslas, bando primesti ki
tiems nemokytumą.”

Ant tokio man užmetimo 
tiek turiu pasakyti, kad V. 
A. apie mano žinojimą ar ne
žinojimą, turėjimą ar netu
rėjimą mokslo tiek žinojeiek 
pereklė apie užperėtą kiau
šinį.

Anaiptol nepykstu už tai, 
kad V. A. mane vadina be
moksliu, bet už tai, jog V. A. 
liežuvauja, nors ir neturi 
mažiausios pažinties su ma
no persitikrinimais; Tai be
gėdiškas apkalbinėjimas,ko
kio galima tikėtis tik nuo V. 
A.
V. A. ir daugiau pripasa

kojo. kaip yg: "Tas žmogus 
dar prieš kelis mėnesius iš- 
biauriojo 'Keleivyje’ geres
nius LSS. 3-čios kp. drau
gus už tai, kad tie išdrįso 
nesutikti su Grigaičio nuo
mone apie Rusijos bolševi
kus.”

Girdėjo zvanijant, bet ne
žino kurioj bažnyčioj. V. A. 
sako, kad išbiauriojau ”K.” 
LSS. 3 kp. "geresnius drau
gus” ir tt. Tuomi ir užbai
gia. Tečiaus V. A. nepriro- 
do, kada ir kurioje vietoje 
tie mano "išbiauriojimai L- 
SS. 3 kp. geresnių draugų." 
Turbut tik vienas V. A. tokį 
atsitikimą težino. Jei ir ra
šiau apie P. Grigaičio pra
kalbas "Keleivyje,” tai visai 
nešmeižiau jokių LSS. 3 kp. 
’geresniū draugų”, bet kon
statavau, kaip tikrai daly
kai stovi — tūlai ypatai da
viau atsakymą, kuriame ne
buvo jokio šmeižimo.

Gal V. A. prie manęs ka
binasi ir šmeižia mane dėlto, 
kad aš ir daugelis kitų LSS. 
3 kp. narių atmetėme V. A. 
"skundą”, kurį, Valparaise 
būdamas, po kelis kartus 
siuntinėjo IJSS. o kuopai, 
kad ši nubaustų d. D. už tai, 
kad jis V. A. "išvadino” val
džios šnipu. Pasirodė, kad 
V. A. ir drgą D. neteisingai 
buvo ajišmeržęs.

Kad prieš kelius mėnesius 
pristojau į IjSS. 3 kp., tai V’. 
A. bcreikalo skauda galvą, 
nes tai mano privatiška.s 
dalykas ir V. A. apliežuvia- 
vimu manęs nenugąsdina, o 
tik šmeižia.

Baigdamas atsiprašau V. 
A., kad po "veiklių” ir "rim
tų” I^SS. 3 kuopos vyrų "tri
bunolu” nestosiu dėlto, jog 
ne su V. A. pradėjau polemi
ką. Kad V. A. mane apšmei
žė. tai ir be trečiųjų teismo 
žinau, su kuo turiu reikalą, 
o kuomet V. A. per LSS. 3 
kp. ant drg. D. davatkų su
taisytą "apkaltinimo aktą”

panaikinta, todėl jie Jau ren
giasi prieš tai laikytis.

Kairieji tikisi, kad Steigia
masis Seimas Įsteigs kokią 
nors vyriausybę. o kadangi 
išvaikyti Steigiamąjį Seimą, 
kaip tai padarė Rusijos bol
ševikai. vokiečių kairieji ne
gali, tai prieš spėką jie no
ri statyt spėką.

Steigiamasis Seimas atsi
darė pereitą ketvergą 1 vai. 
po pietų. Valdžia iš kalno 
ėmė rengtis, kad spartakai 
neįtaisytų obstrukcijos. Nuo 
panedėlio jau nei vienas be 
specialiu pasiirto j Weima- 
rą įvažiuot negali.

Bet pasirodo, kad delega
tai į Weimarą da nesuvažia; 
vo. o spartakų spėkos tenai 
jau veikė. Valdžia parinko 
i’stikynų kareivių Seimo ap
saugai. Bet vos tik jie išlipo 
iš traukinio, tuojaus juos pa
sitiko vietos kare’vių taryba 
ir ten pat nuginklavo.

Paskui kareiviu taryba ap
supo vienam restorane ofi- 
cierius, kurie buvo anksčiau 
atvažiavę, ii pareikalavo, 
kad jie taip pat atiduotų sa
vo ginklus. Oficieriai tam 
pasipriešino. Kareivių ta- _ _ .
rvba juos areštavo. Vėliaus siuntinės, bus panaudota, 
juos paleido, bet šitas atsiti-. Manau, kad V. A. nekis 
kimas parodo, kad valdžia nosies į kitų polemikas. Pa- 
neturi spėkų paimti situaci- sirupink. tamsta!

' žemės žiedas.

t

Pagalios ”Lai- manęs jau nupuolė. Ištiesų, 
’ 1 "dabar "daugiau negu juokinga”.

• 1 • J ’

Aš reikalauju trečiųjų 
teismo, arba atšaukimo ne 
dėlto, kad mano akyse "L.” 
bendradarbis (ar gal pati 
redakcija) pasiliktų šmeiži
ku, bet dėlto, kad šmeižtas 
paaiškėtų prieš tuos žmones, 
prieš kuriuos aš buvau per 
"Laisvės” skiltis apjuodin
tas. Tokis žmogus, kokiuo 

negali aš buvau "Laisvėj” įtartas, 
tuos visai negali būt Sąjungos

bei L$S. sekretoriato cenzu- parašęs, 
ra su minėtu šmeižtu? Čia turėtų 
eina dalykas ne apie Sąjun
gos reikalus, o apie mano as
mens morališką nuskriaudi- 
mą, nežiūrint, kokia skrais
te jis butų pridengtas. O ku
riam laikraštyje tas apšmei
žimas tilpo, turiu pilną teisę 
traukti to laikraščio redak
ciją atsakomybėn, jeigu ji monių juk kiekvienam "I. 
nenori išduot šmeižiko var- num. galima užtikti, ir tai 

,do. Kas tuo atsakomuoju net ir ’editorialų” skyriuje.
Laisvės" redaktorium yra, Ir jeigu kas pareikalautų 

d. Stilsonas, d. Paukštys ar paremti viską faktais, butų 
kas kitas, man visai neapei- taip pat kaip ir su šiuo S. 

'straipsniu — "daugiau negu 
juokinga.”

J. S. Priselaitis.«

•y

na.
Šitą mano reikalavimą 

"L.” vadina "didžiausia ne
sąmone.” Ar žinot ką, vy
ručiai iš "Laisvės”? Jeigu 
šitas apšmeižimas butų krr 
minališkas, taip kad valdiš
ką teismą butų galima pa
naudoti, tada persitikrintu- 
mėt, ant kiek mano reikala
vimas yra "nesąmoningas”• .«•«• • • i • • ’

mas yra "sąmoningas.
Toliaus "laisvei”

Šitas straipsnis buvo nu
siųstas "Laisvei”, kuri mane 
apšmeižė, bet ji jo netalpino. 
Jos redaktorius Paukštys 
sugrąžino jį man su šitokiu 
atsakymu:

x . - ....... "Mes užbaigėme su jumis
ir ant kiek jusų^pasiaiškini- jx>lemiką ir prašėme jus pa- 

rędnkęjją ramybėje. 
..... ...............  išrodo r>abar jus vėl su naujais ple. 

"daugiau negu juokinga," na?s išeinate. Mes neturime 
kad "Pruselaitis sako, jog nel ,noro> nei laiko toliaus 
redakcija paslėpė Stipiną."..1U.™1S polemiką ir 
Pagalios "Laisvė” stačiai atsakinėti ? kasdien naujai 
stebisi, "kaip drg. Pruselai- sugalvotus budus, lodei

I

kaip drg. Pruselai- sugalvotus 
tis galėjo prieti prie tokios straipsnį gražiname, 
nesąmonės!” Na, o kaip .V. Paukštys,

” ’IC redaktorius.”
Kuo šitokį "L.” parielgi-

"Laisvė” vadina slapivardį,' 
jeigu ne slėpimą pavardės? i 
"Taaisvė” juokiasi be pama
to. . mą galima pavadinti? Ji da-

Toliaus I^aisvė sako: vė vietos savo laikraštyje 
”nei Pruselaitis, nei kas ki- mane apšmeižti, ar gal ji pa
tas iki šiolei iš redakcijos ti tą "garbingą" darbą atli- 
nereikalavo Stipino pavar- ko, o apšmeižtam pasiteisin- 
dės ir dabar jis drįsta reda- ti neduoda. Ji nuplėšė man 
kcija kaltinti, kad ji Stipiną šlovę ir jau "užbaigė” su 
užslėpė?" Reiškia, jeigu bu- manim, ir reikalauja, kad aš 
čiau reikalavęs išduoti, ne-; palikčiau ją "ramybėje”, 
butų užslėpus. Gerai. Tai-j Panašus pasielgimas yra 
gi reikalauju išduoti Stipino lygus tam banditui, kuris su 
pavardę: o kaip isduosite, gįnki0 pagelba apiplėšia ke- 
tuojaus padarytą prieš jus jejvj jr norj^ j-ac| apiplėštas 
apkaltinimą atšauksiu. An- ^j^^y jį raTnyi>ej. Tik ta- 
tra?P.’ įa.lsye dali- me skirtumas, kad banditas
nmke Stipino nuopelnų. , apiplėšia žmogų medegiškai, 
Tai bus daugiau negu juo- 0 ’ų^įsvė” morališkai, 
kinga. Tai reiškia "tiesioginis ko-

Dar vienas keistas "Lais-'vos būdas su socialpatrio- 
vės” išsireiškimas. Ji sako: tais.” 
"Jeigu Stipinas į paskirtą' J. S. Pruselaitis.

v

Tai reiškia "tiesioginis ko



- - - - — ... broliu K. Miškuno, taip-

;Broadway, S. Boston, Mass. vavo arti 3,000 žmonių. Kal-Įįouum.
buY°-. Joseph; i&g&TS kas žino malonės pra-

j Miškunas, (8)
255 N- Wameck S^iladclphi^ pa

; Streikierių Fondan,” "242! siu vėjų susirinkimas; daly-1 Antano Misų ir Fr.

kurį kun. Vimiauskas su, ki-jbėtojais 1 t
tais niekeno neįgaliotais Schlossberg, Arthuro Gio- j nesu, 
žmonėmis paskelbė ” Darbi- 'vannitti, Alex Cohen ir M. 
ninke.” - Duseika. Visus kalbėtojus

Mes grieštai prieš tuos susirinkusieji pasveikino en- 
žmones protestuojame ir tuziastiškai. Susirinkimas 
reikalaujame, kad jie tuojau nutarė nelaukt pirmo Gegu- 
savo atsišaukimą atšauktų, ižio pažadėtų 44 valandų są- 

Tuos ponus mes gerai pa- vaitės, bet pradėt streiką 
žįstam. Darbininkų klesos kuomet tik paskelbs siuvėju 

_____________ reikalai jiems niekad neru- unijos Jungtinė Taryba.
AnDFITl CTPFIIfAC P^i° *r nerupi. Prie visuo-Į Vasario i d. LSS. 7-ta kp. 
MUVlAjy OlIUJlMiO* 'meniško streiko neprisidė- laikė susirinkimą; prisirašė

d““ jie nori tik ke,iate š®“.12 naujų nari>t„H„piMC

“KELEIVIS” 
GERI A L" SIS DARBO ĮMONIŲ 

LAIERAlTia 
PRENUMERATO8 KAINA Amerikoje:

Metams ............................
Pusei metų ....................... i —

Kanadoj ir IT-—*--jinMą ’
Metama ......................, fa «
Pusei metų ................. J. lM

bu vivilcuu reikalais ataikrai- 
P»nt^i Redakciją, rašykit iitokj 

’’RELEIVIF•
255 Broadway, So. Baot—. Mam.

Paiieškau brolio Petro čepanaMsko, 
pusbrolio Jono Šimkaus ir Tono Veik- 
£> visi nuo Kursenu Kauno gub Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

46 River SU Rumford, Me.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
Kampelis.

Paiieškau apsivedimui beturtės 
mrginos arba našlės be vaikų, nuo 
30 iki 35 metų amžiaus, be skirtumo 
tikėjimo, mylinčios dorą šimynišką 
gyvenimą. Geistina, kad Imtų netoli 
nuo Nevarko. Meldžiu atsišaukti, 
atsakvtna duosiu kiekvienai.

J. Graven,
Genėtai Delivery, Xewaik, X. J

Lawrenco audėju streikas n0,UK • aS -skamho - btreiKas įtikimas vpatas visuomenesskamba y įsuose sios sakes aukomis ^]Dti ' I 
laikraščiuose. Audėjų strei- ‘■ ^useiPu* - 1 
kas be galo nugąsdino bur
žuaziją, dėlto ji taip garsiai 
apie ji sušuko, dėlto pradėjo 
reikalaut visų priemonių ir 
jiegų tam streikui sutriuš
kinti. Ir ji vartoja visas jai 
galimas priemones tam savo 
tikslui atsiekti.

Nžiurint visų grasinimų, 
prsekiojimų, provokacijos ir 
suvaržymų, streikas betgi 
eina savo keliu.

Mes jums neužginam pra- PujlCŠkoj 
■H oiilni i5 covn noriu Rat ' • •

nepavelysim1
• v

syti aukų iš savo narių. Bet J 5
mes niekados nepavelysim1 brolio Aninitu, Įv„.
jums prasyti sau paramos is ško, paeina iš Kauno gub.. Šiaulių pa-

* p v—,:_i. , ,
___ >. Metas atgal gyveno New Britair.. 
Conn. Meldžiu atsisaukt ar kas žino 
pranešt <81

A. Jvaškaitė
17 Berley St, Worcester. Mass

Sustreikavo, kaip apskai- . ^euoerių 
tomą. 35,000 darbišinkų. doS kom,sl\a: 
Streikieriai laikosi vienybės,* 
dažnai laiko savo susirinki
mus įvairiose svetainėse,ret
karčiais ir publikos sode.

Policija su darbininkais

Pajieškau savo brolio Augusto Ivo- 

plačios visuomenės visų st- 'ieto:.Užvenčiu par.. Užb’r/inių kai- 
r : mo. Metas aurai gyvreikienų vardu.

Todėl mes dar syki pers- 
pėjam visuomenę, kad tai įs
taigai augščiau nurodytu 
adresu niekas aukų nesiųs-___
tu, nes tenai nėra nei vieno parap.. Detiaukės sodos, 
musų žmogaus.

’ Streikierių Įgaliotas spau

J. Remeika, 
M. Byronas, 

J. J. Kuršas, 
Box 434, Sta. 12, 

Jaawrence, Mass.

• Pajieškau savo švogerio Antane 
< Balio, Kauno gub., Telšių nav.. Ilakių 

. X metai at-
I <xal jis gyveno So. Bostone . Jis pats 
i lai atsišaukia, ar kas jį žino malonė
kit pranešt šiuo adresu: (3)

lgnacius Kasperaitis
102 Miil st, Duyuesr.e, Pa

prigabenta ir iš kitų aplin- POPIEROS DABIKINĘ

Pajieškau brolavaikių Juozo ir Po
vilo Karp’ejų. iš Papečių sodžiaus. 
Lazdijų parapijos, Suvalkų gub.. gy
veno Shmiandoah. Pa. Jų pačių pra
šau atsišaukti ar kas juos žino malo
nės pranešti. (J»

Povilas Karpiejus
R. F. D., Broad Brook. Ct

STREIKAS.kinių miestų. Be policijos 
dagi ir visokių valkatų prr 
samdyta. Vargu bau kada 
nors pirma policija žiauriau 
su darbininkais žmonėmis 
pasielgdavo. Netik susirin
kusius i būrelį žmones tuo- 
jaus lazdomis išvaiko, bet 
raitoji policija net ir arkliais 
šalygatviais laksto ir trem
pia ramius žmones.

Suvaržymas visų didžiau
sia^. Miesto majoras dagi 
suorganizavo "piliečių ko
mitetą”, kuris turi pagelbėti 
kompanijos, samdiniams ir 
)>olicijai. Areštavimų būna kaip tik užtektina gyvybės 
daug. pa aikymui, nekalbant apie

Kaip bus toliaus — neži- kitus gyvenimo reikalus, 
nia. Dabar streikas stovi 
gerose vėžėse. Įvairių tau
tų darbininkai dažnai laiko 
susirinkimus su prakalbo
mis. Apsieinama vietiniais 
kalbėtojais, 
neįleidžia.

Lietuviam 
prakalbas vietiniai draugai, mėnesius

VVESTERNPORT
IR LUKE,

«

Ml).
Vasario 4 d. čionai sustrei

kavo Phulp & Pa per Co. fir
mos darbininkai, reikalau
dami sau žmoniškesnių gy
venimo sąlygų.

Nuo 30 metų čia darbinin
kai buvo laikomi didžiau
siais vergais. Ir po šiai die
nai reikėdavo dirbt dieno
mis po 11 valandų, naktimis 
gi po 13 v., o užmokestis

Šitokiame padėjime dar
bininkams esant, lapkričio 
mėnesį p. m. atvyko į čia du 
darbininkų organizatorių, 
dd. G. C. Brooks ir M. H. 
Parker, ir pradėjo organi
zuot I. B. P. S. and P. M. W. 

dažnai sako unijos skyrių. Į tuos kelis 
’ : likosi suorgani- 

Vasario o d. viename to- zuota stipri unija ir dabar, 
kiu lietuvių susirinkime su- firmai atmetus unijos pa
aukauta streiko reikalams duotus reikalavimus, darbi- 
$18.57. Pinigai perduodami ninkai išėjo į streiką. Vy- 
Centraliniam Streiko Komi- riausiu reikalavimu iš dar- 
tetui. bininkų pusės yra tas, kad

Lietuvius streikierius C. firma priimtų atgal į darbą 
Komitete atstovauja: V. tuos darbininkus, kuriuos 
Blažionis. A. Bahdonaitis,P. ji pravarė už prigulėjimą 
Tamošinskas, B. Žilionis, S. prie unijos. Taipgi reika- 
Mc lieka, P. Keulėnas, S. laujama 8 valandų darbo 
Puidokas ir A. Stravinskas, dienos ir pakėlimo algos; 
Jie sudaro visą lietuvių ko- kad bonusai butų panaikinti 
mitetą.

Streiko reporteris R.

Pagarsėjusių

ir jų vieton, kad tuo nuošim
čiu darbininkams butų pa- 

■ kelta alga.
Nors firma gąsdina dar

bininkus visokiais budais, 
tečiaus organizuoti darbi
ninkai tvirtai laikosi vieny- 

, bes ir savo sunkią kovą tiki- 
. si laimėti. Nes užpakalyj 

popieros darbininkų stovi 
U. M. W. of A. kalnakasių 
unija ir geležkelio darbinin
kų unija. Vadinasi, darbi
ninkų solidarumas duoda 
tos spėkos, kurios kapitalis
tai neįstengia sulaužyt.

Kompanija jieško streik
laužių. Patartina darbinin
kams netikėti agentų žadė
jimams ir į West Virginia 
nevažiuoti darbo.

M. L. Balchonas.

st reikierių protestas prieš 
kun. Virmausko atsišauki

mą "Darbininke.”
Mes, streikuojantįs Law- 

rence'o audėjai, laikytame 
13 vasario susirinkime, kur 
dalyvavo apie 800 lietuvių 
streikierių, vienbalsiai nuta
rėm užprotestuoti prieš L.D. 
S. kuopą, kuri niekeno neį
galiota ir nieko bendra su 
štreikieriais neturėdama,at
sišaukia į visuomenę ir st
reikierių vardu reikalauja 
aukų kokioms ten trims šei
mynoms. e j

Šitaip elgdamiesi, tie žmo
nės nori patis aukų prisi- 
gaudyt, o streikierių pašal
pai kelią užkirsti. 

Kadangi čionai yra susit
veręs komitetas, kuris šelpia 
visus streikierius be skirtu
mo ; kadangi šito komiteto kas judėjimas musų mieste 
kasierius yra visų streikie- pastaruoju laiku pusėtinai 
rių įgaliotas ir po kaucija geras. Anglai socialistai lai- 
]>astatytas, tai mes protes- ko prakalbas kožną nedėl- 
tuojame prieš L. D? S. kuo- dienio popietį Labor Lvce- 
pos kišimąsi į musų reikalus um salėj. Žmonių susirenka 
ir perspėjame visuomenę, virs tūkstančio. Lietuviai į 
kad Lawrence'o streikie-—— 1—1’—’ 
riams aukų niekas nesiųstų 
taip vadinamam ”L. D. S.

ROCHESTER N. Y. 
Iš musu judėjimo.

Progresas ir darbininkiš-

prakalbas lankosi skaitlin
gai. kas pagirtina.

Vasario 5 d. buvo masinis

i’ajieškau Kaulo Strigaravičiaus. 
turiu svarbų reikalą ir meldžiu jo pa
ties ar jį žino atsišaukti, už ką skiriu 
5 d»l. atlyginimo. <8)

Kazimieras Sidaras
*.»<r» Wišser St., So. Sagir.au-. Mich

Pajieškau Stanislovo ir Viktoriaus 
Vieėorkų. iš Šaulių pav . Kauno gub.. 
g-vveno Se.mcn.ille, Mass. Ju pačių at 
sišaukti ar kas juos žino meldžiu 
pranešti.

Joe Millis 
lro<juois Falls, Canada.

(9>

Pajieškau brolio Jono Rakausko, iš 
Paririų kaimo. Vystyčio parap , VU- 
’ aviškio pav., Suvalkų gub.. gyveno 
Miriland Pa-k. N. J. Jo paties ar kas 
žino meldžiu atsišaukti.

Jurgis Rakauskas. (S)
Boy 27, O’Fallen. Ui.

Pajieškav brolio Antano Virkučio. 
>o paties meldžiu atsišaukti ar kas 
jį 7;no malones pranešti., už ką busiu 
’ėkingas.

Monika Riaukiate. (8
729 Care St . rear N. 9-th St..

North Philade'phia. Pa

Paiieškau savo pažįstamų J. Janu- 
’ov’ėiaus. B Desškevičiaus ir kitų iš 
Vičiaus kaimo. Panemunės parap.. 
Suvalkų gub. Meldžiu atsišaukti.

J. Vasiliauskas.
Box 168, Hardwick, Mass.

Paiieškau draugo Antane Kizlai- 
čio. su kuriuo 1910 metais draus? 
■iirbiva ant Schmitt Bros. 
Fayette. N. įtakota.

fanuos
Turiu svarbų 

reikalą ir meldžiu jo paties ar žir.an- 
čiųjų atsišaukti.

Chas Melnis. (S)
Box 284, \Vilson. Pa.

P-jieškau brolio Povilo Mucinsko. 
iš Atkoou kaimo. Vilkmergės pav., 
Kauno gub, gyveno Wisconsino vals
tijoj. paskutinį laišką gavau iš Mi- 
chigan valstijos. Jo paties ar kas jį 
':ino meldžiu atsišaukti.

Konstancija Mncinskaitė. (S)
15 Pond St., Waterbury. Conn.

Pajieškau brolio Domininko Vabalo, 
š Palunų kaimo. Veisėjų parap.. Sei
nų nav.. Suvalkų gub., gyveno She- 
nandoah. Pa. Jo paties melc.žiu atsi
šaukti ar kas žino malonės pranešti

Antanina Vabaliutė-Tolubienė <81 
317 Rivcr str, Piymouth. Pa.

Pajieškau brolio Adonio švilpos. 
Kauno gub.. Panevėžio pav.. Pa'<rojo 
parap.. Preicunų sodos. Kas apie ji 
žino malonėkit pranešti arba pats lai 
atsišaukia šiuo adresu, nes labai svar
bų reikalą turiu. (81

Chas švilpa,
P. O. BOX 116.

Drumheller. Aha. Canada.

Pajieškau pusbrolio Vinco Kudir
kos. iš šaltiniu kaimo, Naumiesčio 
pav, Suvalkų gub Jo paties ar kas 
žino meldžiu atsišaukti.

Antosė Stankevičiukė.
75 Band 'St., Elizabcth. N. J

Pajieškau Magdalenos ir Juzės Mi- 
liučių, taipgi Jurgio Miliaus, visi Rud 
vieėhi kaimo, Keturvalakių narap.. 
Suvalkų gub. Jų pačių atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

Marė Kulišauskiutė.
267 Brandon Avė., Iietroit, Mich.

Paiieškau pusseserės Marijonos 
Vilkišiutės. po vyru Kazlauskienė. 
Vilniaus gub.. Trakų pav . Vaikštėnų 
-odžiaus. Girdėjau, gyveno Amster- 
lam. N. Y. Noriu susižinoti, mel

džiu atsišaukti.
Joe Hilkish. (9>

144 Cardoni Avė.. Detroit. Mich.

Pajieškau švogerit: Jono ir An
driaus. taipgi uošvio Adomo Katiliau- 
sku. iš Palėvenės parap.. Tarpeikių 
kaimo. Vilkmergės pav.. Kauno gub. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu greit 
atsišaukti.

Mikas Karaliūnas.
Box 162, Harduick. Mass.

Pajieškau brolio Juozapa Stara- 
domskio, iš Kepalų kaimo, Kražių pa
rap, Kauno gub. Taipgi Antano 
Pralgausko. iš Vaiguvos parap.. abu 
gyveno Pittsbirgbe. Jų pačių atsi
šaukti ar kas žino meldžiu pranešti.

Feli\ Staradomskis. ..<!♦» 
636 X. 7-th St., Phi’iulelnhia, Pa.

Paiieškau pusbrolio Jono Kareckio. 
iš Utėnų kaimo, Smilgių parapijos, 
Panevėžio pav.. Kauno gub Jo paties 
atsišaukti ar kas žino meldžiu pranes-

Kaziaūeras Eringis, 
Cheltanham. Pa.

p.iUškau brolio Konstanto Gastal- 
ravičiaus. iš Juncionių kaimo. Piva- 
unu parap.. Trakų pav X ihuaus gub. 

lo paties atąišanku ar kas žino mel- 
Jžiu pranešti.

Jaroslava- Gastaltavicius.
23 Haverhill St.. Lawrer.ce, Mass.

Paiieškau draugo Juozapo Butno- 
iau« iš Krakių kaimo. Viekšnių pa- 

rap.‘’ Šiaulių pav Kauno gub . gy- 
<»no Cicero. UI. Jo paties atsišauk

ti ar kas žino meldžiu pranešti. 
\ntanas Kinčenas.

Px>x 45,' Thomas. W. Va.

Pajieškau Kazio ir Pranciškaus Ma 
vsevičių. iš Rūdiškės kairio, Klebiš- 
io valsčiaus, Suvalkų gub, gyvena 

bene Waterbury. Jų pačiu atsišaukti 
ar kas žino meldžiu pranešti 

Marijona Malasevičiutė. 
523*4 So. l-»t St, Rockford, III.

Pajieškau Krano Pažėros, iš Šilėnų 
: aimoį Veiverių volsė'aus. Mariam- 
nclės pav.. Smalkų gub. Ju paties ar 
’:as žino meldžiu pranešti.
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žino meldžiu pranešti. 
Antanas Pažfra.

Portland St. Toronto. Ont, 
Canada.

Pajieškau savo tėvo Jono Puplevi- 
naus, taipgi dėdės Kazimiero Diskc- 
-ičiaus. iš Naujįj Pakalniškių kaimo. 
Mariampolės pav.. Suvalkų gub. T< 
vas gyveno apie Blain, Ohio. Meldžiu 
atsišaukti.

Valerija Pup!evič:ukč.

IR VĖL PRIE DARBO.
Neseniai užbaigėme pirma j j 

drive” ir Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė turėjo lig Naujų Me
tų kapitalo suvirs $110,000.00. 

• Bet tiek pinigų atstatymo dar
bams Lietuvoje yra maža. At
statymui Lietuvoje ukininkys- 
tės. pramonės, pirklybos reikia 

I kelių milijonų dolarių. Tatai 
Įstokime visi prie darbo, kad tuoj 
sukėlus bent milijoną dolarių 
Lietuvos atstatymo darbams.

KODĖL REIKIA TUOJ SU
KELT PINIGAI ATSTATYMUI

Jau kitos tautos, kaip belgai, 
lenkai, cechai ir tt. yra šiandien 
prisirengusios prie savo šalių 
atstatymo. Ir mes neturim vė- 
luoties. Kas bus pirmas Lietu

voje su pinigais ir kas uz tuos pi- 
l .
jnigus užves fabrikus, pirklybos 
namus Įsteigs, kas paskolins pi- 

!nigus ūkininkams, tai tas bus 
, Lietuvoje ponas. Nė rusų, nė 
.lenku, nė kitu politiška priespau- 
į da nepavergs tiek Lietuvos, kaip 
pinigai. Tat jeigu mes norime 
matyt Lietuvą laisva dabar ir 
ateityje, mes privalome tuoj at
statymo reikalams sudėti pinigųi

IR KUR PAVOJUS?
Lietuva nebus sujungta su

Lenkija, gal nebus nei su rusais 
suvienyta, ir greičiausia bus sa- 

Box 38Ą Frankfort Heights, IJl. vistovė Bet jeigu bus SU Len- 

Paj.eskau brolio Jono Senikio, k-.- kVa sujungta, ar tai jau Lietuva 
išvažiavo, rasit, į Younęstnv-n. O- pražūty ? Lietuvos negalėtų pa

vergti lenkai, jei tik mes. Am.
I

hv>. jokios žinios apie jį neturiu. 
Taipgi Antano Paltanavičiau.-, S. Am- 
bazo, J Paltanavičiaus, P. ir V Ber- Lietuviai, visas savo išgales pa
žiniu, C- Valukevičiaus. J. Zelenko ir ... . . , , . T ___
kitų pažįstamų meldžiu atsišaukti. Aš dėtume pnes lenkus. Lietuta pa- 
osu iš Karlų kaimo. Suvalkų gub. : vergti galėtu lenkai, iei jie Lie-

1118 E*61-St St, Cleveland. Ohio. ituvoie sudėtų pinigus ir visus 
— ------------——=----------------- ; šalies turto šaltinius paimtų j

^ajieškau brolfo Antano 3!azgelio. i . „ T„-__
Vilniaus gub. Trakų pav, Marcmko-,sav0 rankas. Jeigu taip galėtų 
nin parap.. Kapiniškių kaimo. Pir- padaryti, tai pavergtų ir savis- 
miru gyveno Shenamioah, Pa. Mulo- r v...... ~„i; ų,
nė’it pranešt, nes turiu svarbų rei- .tote LietUtą ir tuo buGU gali 
'•aJą. pavergti netik lenkai, bet žydai
193 VFashington. St-,Čambridge.Ma<s kitų tautu piniguočiai.
------------ ■■—• ;--------- j Bet Amerikos Lietuviai neda- 

Pa i ieškau savo seserų ir pusbrolių: , . _____ a,
nepersenatį mirė mano vyras Pranas P^ergtl LietutO. . Ar
Kr»v:unas ir likau našlė su dviem vai- tiesa. Amerikos Lietuviai?! 
kučiais. Malonėkit atsišaukti.

Mes. Paulina Kraviunas.
14 Arlington St., Middleboro. Mass. i

ne

KAIP GELBĖTIES?
Kaip dalykai virstų — lietu

viai ateivi e turės nesulyginamai 
pav, Kauno gub. Jos ir kitu savo daugiau liuosvbės. negu turėjo 

prieš karę. Ar mes busime sa- 
ristoviais. ar sujungti su kita 
tauta, mes turime savo šalies at- 

Pajieskau švogerio Antano Petru- statymu patįs pasirūpinti,jei no- 
sor.io, Kauno gub, Aleksandrovos ' . . . i,; —rreilpi-
nav.. Panedėlio parap, Valuliškių nme būti laist 1- Jei mes nepei 
kaimo. Apie du metai atgal gyve- sime svetimu žmonių su pinigais 

Sti Lietuvon, mes nenugalimi palik- 
kit pranešti. j sime ir tvirtesni už musų pne-

■>« BriiS^n. Cn... pus bu’ime. Gelbėtis galime
„ ..---------------- -------------a---------- Jungdami savo pinigus ir juos

skirdami Lietuvos atstatymui.
STOKIME VISI. KAIP VIE- 

Mares Gaveliutės. iš Šalventu kaimo. | NAS’
meldžiu atsišaukti.

Rožė Vabaliutė-Lanaskienė. Mes. Amerikos lietuviai, jau
x Bend. III. )turjme sutverę Lietuvos Atsta-

1 tymo Bendrovę. Jau esame su
dėję i ja apie $150,000.00. Vie
nok tiek pinigų maža visiems 
Lietuvos reikalams. Taigi da-

Paiieškau pusseserės Marijonos Ba- 
caitukės, iš Gausės parap.. Raseinių 
not’ TToimo ,Tzx«-» 1
pažįstamų meldžiu atsišaukti.

Mrs. France Augaitikė- (lt) 
Sabaliauskas.

RFD. N. 52, Box 31, Bridgeport, Ct.

Pajieskau šA-ogerio Juozapo \’učio. 
kuris per ilgus metus laikė Spring- 
1 ’t, 5** .**■•• saKuną. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu jo peties atsišauk
ti ar kas žino pranešti.

• 1 exforu St, Brighton. Mass.

I ajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esu iš Lamatų viensėdijos, Vabalnin
ku narapijos, Kauno gub, Konstan- i- 
je . inkevaitė-Margevienė. Meldžiu 
visų atsišaukti.

__ __ Gassic Marks.
‘ “ Greenbush St, Mihvaukce, U is.

I ajieškau Rarboro sBluvaitės. iš 
i^a>ungarių kaimo. Ačiškių parari.. 
Tanevezio pav.. Kauno gub Turiu 
>xaĮbų reikalą ir meldžiu atsišaukti 
ar kas žino malonės pranešti.

„o-o v Nikštala.83.9 Kerfoot Avė., Chicago. 1)1.

apsivedimal
Senyva mergina ar našlė be vaikų 
-išsukite. Norėčiau pasikalbėti a- 

Arčiaus susipažinsi- 
p? rlaiškus. Parašykite greitai.

K t, Domeika. (9)
55 Rroad-.vay. So. Boston. Mass.

R*
pie ap-i vėlimo.
me

Pajieškau ; 
į nuo 19 iki 26 
i kančios u — 
esu -S metų, 
džiu kieiptn 
siunčiant -s' 

\.
513 Sperior

Pajieškau Juozo ir Felixo Whitų. 
tunu latrai svarbių reikalų ir meldžiu 
jų nacių atsišaukti ar kas juos žino 
pranešti ui ka busiu dėkinga.

1341 Sherman St, Denver, Colo. - 
_____________ __ __________________________ i skirtumo tikėjimo,

Pajieškau dėdės Vladislovo Manke- 
Mciaus. iš Monkevičių kaimo, I.vdos 
nav, X ii niaus gub, gyveno Braddock. 
ra. Jo_ paties atsišaukti ai- kas iį žino 
nalones pranešti.
Marė Bntrimav'ičiutė- Jurgaitienė. 
R°X 1S* Courtny, Pa.

I

t

Pajieškau pusbrolio Jurgio Mažu- 
laicio. pnes 8 metus jis gyveno Wa- 
Terbury-. Jo paties meMžiū atsisauk- 

........... as JI žino malonės pranešti.
vv 'lėks Verhvla.

18 \\esson Avė.. Detroit. Mich.

Zenono Termeno,
... »- ——Kuršėnų vai—

į P*' -- Kauno gub. Jo
ar kas jį žino ma- 

(!•)

iš Pakepstėnų sodos.
čiaus, -----
paties atsišaukti 
lonės pranešti

Termen.
Maumlsvillc, Wr.ox 2Wi Va.

apsivedimui merginos. 
_ ; metų amžiaus, sutin- 

atvažiuoti į Clevelandą. A- 
Platesnių žinių niel- 

. su pirmu laišku pri- 
o paveikslą.

Petrai'*.
Avė.. N. E..

Cleveland, Ohio

Paiieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės 30 metų, be 

aš esu 28 metų. 
5 pėdų 9 coliu augščio. Meldžiu at
sišaukti. Platesnes žinias ir atsaky
mą suteiksiu. J. T. B.. (8)
Boy 211. P>elle Valiey. Ohio.

Paiieškau apsivedimui mergino-, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, mylin
čios gražų šeimynišką gyve*:lmą. Aš 
esu laisvas ir blaivas. Meldžiu pla
tesnių žinių kreiptis, prisiunčiant -a- 
vo naveiksla. N \. (8)

47' Pacific St, Nena.k. N. J

bar, kol dar nevėlu, visi kaip vie
nas. stokime prie Lietuvos At
statymo Bendrovės, pirkime Še
rus ir kuoumiausiame laike su
dėkime bent vieną milioną dole
rių.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šėras $10, bet negalima ma
žiau pirkti kaip penkis šėrus.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vė už jdėtus pinigus moka ne
mažiau kaip 4 nuošimčius ir už
tikrina pinigams saugumą. Šerai 
auga vertėje. Taigi matote, kad 
yra išmintingiau dėti pinigus i 
Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 
negu laikyti svetimtaučių ban
guose, ar namieje.

Dėkimės prie Lietuvos Atsta- 
iymo Bendrovės, rašydami:

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ,

120 5-th Avė.. New York, N. Y.

PROGRESS SHOE MANU 
FACTURING CO.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vė, rupindamosi pakėlimu lietu
vių ir iškėlimu Lietuvos vardo 
visose šalyse, pradėjo jau rim- 
-iausį darbą šioje šalyje.

Šioje šalyje geriausiai Lietu
vos vardą gali pakelti lietuvių 
gražus sugyvenimas, turtingu
mas ir užėmimas šios šalies biz
nyje tam tikros vietos. Juo lie
tuviai turės daugiau fabrikų, di
delių krautuvių, tuo jie bus dau
giau žinomi ir gerbiami.

Tuopat laiku ir didelio būrio 
’ietuvių gyvenimas pakila. nes 
ietuvių įstaigose tik lietuviai 
ižims geresnes vietas.

Montelloje organizuojamoji 
lietuvių dirbtuvė vardu PRO
GRESS SHOE MANUFACTUR- 
1NG COMPANY jau rengiasi 
prie darbo. Kad tuoj pradėtų 
dirbti, tai reikia tik kelių tūks
tančių sudėti.

Jau yra sudėta virš $30.000.
Kas dar neprisidėjote, tai tuoj 

pasiskubinkite, nes gal neužilgo 
bus vėlu — šėrų neparduos, kaip 
darbas prasidės.
Tai saugi vieta pinigų įdėjimui 

ir labai pelninga.
Progress Shoe Manufacturing 

Co. yra inkorpuruota ant $100, 
000 Massachusetts valstijoj ir 
randasi Montello. Mass. Ta
riaus darbo pradėjimui bus par
duota tiktai $35.000 vertės šėrų.

Shoe krautuvių savininkai ga
lite siųsti orderius, tai gausite 
tuoj sampelius pamatytu

Klauskite tuoj informacijų 
šiuo adresu:
PROGRESS SHOE MANUFAC

TURING CO,
58 Ames St., Montello, Mass. 

arba
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖ 
(Lithuanian Development 

Corporation)
320 Fifth Avė.. New York, N. Y.

I

I

Pajieškau apsivediniui merginos., 
nuo 18 iki 28 metu, laisvų pažiūrų ir 
pasiturinčios Aš turiu savo namą 
ir gerą amata. 32 metų vaikinas. 
Mergina, geidžianti laimingesnio gy
venimo. malonės atsišaukti, prisiun
čiant savo paveikslą. Atsakymą duo
siu kiekvienai.

J. K-nss,
34 Sheldor. St., Harford. Conn.

Ptjieškau apsivedimui merginos, 
į nuo 18 iki 21 metų amžiaus, mylinčios 
ramų ir gražu gyvenimą, laisvų pa
žiūrų. aš esu blaivas, mylintis moks
lą. Su pirmu laišku meldžiu prisiųs
ti paveikslą. Atsakymą duosiu kiek- 

i vienai.
F. C. Lingin. (9)

i 1835 W. North Avė , Chicago, III

I

Pajieškau apsivedin.ui merginos, 
nuo 18 iki 21 metų amžiaus, aš esu 

metų. Meldžiu atsišaukti, su pir
mu laišku prisiunčiant savo naveiks- 
lą. (10)

Joseph Ja cik a*.
C. H. 40 Inf, Camp Sherman. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
j nuo 19 iki 28 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, mylinčios gražų, šva- 

i i"ų gyvenimą. Meldžiu atsišaukti, su 
pirmu laišku prisiunčiant savo pavei- 

ikslą (10)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 3<> metų amžiaus, aš esu Į 
32 metų. 5 pėdų. 9 colių aug.’čio.mer- i 
gina turi būti iš Kauno ar Vilniaus 
gub.. kiek pasiturinti. Aš esu tur
tingas. Meldžiu su pirmu laišku pri-: 
siusti savo paveikslą.

M. A. I).. (9) *
729 E Main St., Alliance. Ohio.

C. K. P- ...
1215 Manle Avė.. Los Angeles, Cal.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
turinčios palinkimą prie fotografis- 
tės biznio. As esu 35 metų amžiaus, 
gali atsišaukti ir našlė ’»e vaikų. Mel
džiu kreiptis šiuo adresu:

I*ho<o Studw>. (9)
7f.o Mati«»». St., SVaukegnii, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, aš esu 28 metų, moku 
zera amatą ir gerai uždirbu. Sutin
ku ap^igvvent tame mie ste, kur mer
gina norės Meldžiu atsišaukti, at
sakymą duosiu kiekvienai.

Viktoras Mačys. (9)
757 Joseph Avė. Rochester, N. Y.

___________________ ______ e______________  
Paiieškau apsivedimui merginos, 

r.o 20 iki 33 metų amžiaus, aš esu 
35 metų. 5 pėdų, 6 coliu augščio, liu
teronas. merginai tikėmijiškų pažiū
rų neskiriu. Meldžiu atsišaukti, su 
yirmu laišku prisiunčiant savo pa
veikslą. Platesnes žinias suteiksiu.

Jonas M Karapka.
925 So. Green St.. Rockford. III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
r.uo 18 iki 26 metų, aš esu 25 metų. 
Mergina turi būt yinksiraus budo, 
mylinti gražų gyvenimą. Platesnių 
žinių meldžiu kreipti*. prisiunčiajZ 
■tavo paveikslą. Vaikinų prašau ne- 
ašinėti.

S. G V (9)
Bo\ 384, Rockford, III.

REIKALAVIMAI.
Moteriškė ar mergina, galinti pri

turėti namus ir tris mergaites 
Įsišaukite. Darbas užtikrintas ant 
lgo. Dėl išlygų kreipkitės laišku. 
\tsakvsiu kiekvienai.

J Pakarklius. (9)
23 Dean St , Norwood. Mass.

REIKALINGI AGENTAI pardavi- 
’ėjimui '"Saulės šviesos Lempas.” 
Lempos parsiduoda po $12-00; agen- 
am duodame gera uždarbį. Plates

nių informacijų kreipkitės pas
K. Intas. (9)

P.O.Boy 73, Chicago, III.

PRANEŠIMAI.
Šiuomi atsišaukiu į brolius lietu

vius, darbirinkus ir darbininkes, įvai
riose kolionijose. kurie norėtumėtjta'l 
iš pasakyčiau prakalbą, tai malonėkit 
usinešt su manim, o aš galėsiu pri- 
>ut paskirtu laiku. Aš turiu daur 
varbių dalyku iš vietos gyvenimo ir 
įaujų žinių iš Rusijos.

Adresas:
Kilimas Stankie*icz.

P. O. Bo\ 101 VVakefield. Mass.

( ?)

PRANEŠIMAS.
Mirė Juozapas Zujus, 49 metų am- 

:iaus. Amerikoj išgyveno Zl metus, 
raliko nuiiudime žmoną, sūnų ir duk
terį. Palaidotas 9 d. vasario, 1919 m. 
riminės dėl platesnių žinių tckreipia- 
si šiuo adresu:

Siivestin Zujus.
512 8-th St.. Moundsville, W. Va

CHORŲ ŽINIAI. Chorai, kurie 
oriklauso prie Susiv. Lietuvių Soci
alistų Dailininkų Amerikoj, malonė
kite priduoti savo antį asus sekreto- 
•iui F. Janilioniui, 2526 W. 45-th PI., 
Chicago. III.

Taipgi kurie norite prisidėt prie S. 
L. S. D A , malonėkite kreiptisi se
kretoriaus antrašu.

F. Janilhmis.

PARDAVIMAI.
NEPRALEISKITE PkOGOS!

Parsiduoda dveji namai su krautu
me. sodu, daržu ir vištinir.kais; mieste, 
arpe dviejų linijų karų, arti gelež
ėlio stoties. Grosernės biznis iadir- 

>tas per 7 metus Kreipkitės prie:
J I, (11)

24 Broad St„ Montello, Mass.

PARSIIH ODA PARMOS. Mes tu
rime pardavimui gerų farmų su ge
ruliais ir nebrangiai, lengvais išmo- 
ėjimais Kreipkitės platesnių infor

macijų pas
Charles Wilbur.

Andover, Vt

PARSIDUODA STORAS. 5 ruimų 
namas ir santė automobiliui padėti 
Lotas palei kelia 35 pėdų platus ir 85 
penų ilgas. Gera vieta bizniu* ir da
bar toj vietoj vedamas geras biznis, 
Parsiduoda dėlto, kad likau našlys.

Kreipkitės šiuo adiesu: (12)
Jonas Zuriiek.

P. O. BOX 254. Great Neck, L. I, X Y

AR ŽINOTE. KAI) aš padarau 
100 dailiausių su jūsų fotografija 
paveikslėlių tik tiž $1.40? Reikalau
kite prabos pasiųsdami už 3c. krasos 
ženklelį. (8)
THE GEORGE PHOTOGRAPHER 
•W9 N. Riverside str.. M aterbury, (X

PAGELBA SLENKANT 
PLAUKAMS.

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

102 Millbury str„ (13)
WORCESTER, MASS.

NUSIPIRK M0ST1ES
T\I BUSI GRAŽI S! Ja išdirba 

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

J. RIMKUS,
P. O. BOX 36. Holbrook. Mass.

FARPIOS!
parsiduoda lietuvių kolionijoj. Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmo-- gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klauski
te per laišką, Įdedant markę už 3 e.

T<»\> ZABEI.A. (13)
P. O. Tk»x 1, Likę ('•s Pet*c<»ck, Mira.
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PROTOKOLAS.
LIETUVIU LAISVU KA

PINIŲ BENDROVĖS. 
PITTSBURGH, PA.

ir turto prižiūrėtojai.
LLKB. knygos turi būti 

vedamos lietuviškoj ir ang
liškoj kalbose.

LLKB. veikiantysis komi
tetas turi būti po kaucija,ko
kią atras reikalinga turtų 
prižiūrėtojai. Komitetas tu
ri būti renkamas vieniems 
metams metinio susirinkimo 
referendumu.

Minėti konstitucijos ko
misijos sumanymai liko pri
imti vienbalsiai.

Delegatų ir narių suma
nymai:

1. Kad išrinkti kapinių 
pirkimo komisiją suradimui 
dietos, ir kad komisija susi
dėtų iš 7 narių. Į komisiją 
įėjo šios ypatos: M. Kiškis, 
j. Rinkas, J. Palkotas. J. 
Kvedaris, J. Katkus, G. Bru- 
knis ir A. Kairys. Sumany
mas priimtas 26 balsais.

2. Kad butų išimtas čarte- 
ris. Reikalas pavesta Kapi
nių komitetui.

Kad butų užvestos kny
gos, sulyg kapinių forma.

4. Kad išduoti paliudiji- 
imus nuo priimtų pinigu per 
| narius.

5. Kad įsteigti įstojimo 
blankas.

6. Kad įsteigti kuopose ir 
pavieniose draugijose, kliu-

... ...... . Ibuose ar kitose organizaci- 
' APLA. itos’kp. ~ J?Bal- Jose skyrius, kurie turėtų 

’................pimą tiesą priiminėti nuo
API.A.’ 7-tos kįt —~J. Bla- žmofliu pinigus, o priėmę

7. Priimti pinigai per sky-

3-rin Seimo, buvusio Sausio 
26, 1919. APLA. 2-roskp. 
svetainėj, Mckees Ročks, 
Pa.
Susirinkimą atidarė pir

mininkas J. M. Maskeliūnas, 
1:30 p. p., paaiškindamas su
sirinkimo tikslą.

Užrašus pereito seimo per
skaitė J. 1. Alexis, kurie liko 
priimti vienbalsiai.

Po to liko išrinktos 2 ypa- 
tos priėmimui mandatų ir 
delegatų, atstovaujančių į- 
vairias draugijas; Į komisiją 
jo: A. B. Shatkus ir J. A. 
Katkus.

Ta pati komisija veda iri 
sąrašą naujų narių priėmi
mo prie LLKB.

Delegatai su paliudijimais 
pribuvo nuo šių draugijų:

APLA. 1-mos kp. — K. 
Jaseliunas, A. Simanaitis, J. 
Stelmokas, A. Kairys, W. 
Urnežius ir V. Yurkauskas.

APLA. 2-ros kp. — AL 
Navickas, A. B. Shatkus, G. 
Parčevskas, M. Kiškis ir J. 
A. Katkus.

APLA. 4-tos kp. — P. 
Keršis ir P. Martinkus.

i I

nius ir A. Grebliauskas.

žaitis, G. Bruknis ir K.* Tva- P*Wtų sekretoriui 
ska. I f . _ .

I J)K. — P. Vasiliauskas, nus» ar siunčiami per atski- 
J. Muzikeviče ir J. Mačiulis.! ra? YPatas, visados tan būti

APLA 8-tos kp _ A Te-' rašomi ant vardo Lithuani-
velis ir W. Stačinskas. ’ ;an Fraedom Cemeterv Asso-

APLA. 17-tos kp. — F. K. 'emtion, o siunčiami Sekr. J. 
vr_-_f. Alexis, 1343 Medley St., N.

S. Pittsburgh, Pa.
8. Kad už įdėtus pinigus 

j j‘ butų mokami nuošimčiai, su- 
ilyg pasirodymo reikalo ir 
' ctiIvat nariu n vi i-o-m m n

___________ J 9. Kad pradiniai protoko- 
šaliniųTr delegatu prisirašė but^ garsinami bent ke- 
30 nauju nariu prie LLKB., huose laikraščiuose, 
užsimokėdami po $1.00 ir 10. Kad kitą susirinkimą 
daugiaus, kaipo prisižadėji- laikyti N. S. Pittsburgh, Pa., 
ma pastoti LLKB. nariais. ir kad tas susirinkimas butų 
Sumokėta $93.00. apgarsintas per tam tikrus

Iš komitetų pribuvo visi, Platus, ir butų surengtos 
kurie ir vedė visa dienos prakalbos. . .
tvarka. ! U- Sekantis susirinkimas

Po priėmimo delegatų ir kad laikomas vasario 
naujų narių, pradėtas sei- . • neoolioj, nuo 1 vai. po 
mas. J. I. Alexis perskaitė P1?^, Lietuvos Sūnų Sve- 
Konstitucijos komisijos pa- dlS-20 Belmont k. t.,
gaminta projektą, kuris P^tsburgn, Pa. 
skamba'- ' sekretorius is-

1. Kad vardas butų šios'siuntinėtų visoms draugi- 
organizacijos Lietuviu Lais-'Joms pranešimus ir atsisau- 

. kimus kapinių reikale.
Visi viršminėti sumanv- 

” PataL bko Prbm^ vienbalsiai.
1 j-LLj sumany
mų, Seimas pasibaigė kaip 
Z.'i vakare, uždarytas 
pirm. J. M. MaskeĖuno.

Jos. I. A)exis, 
LLKB. Sekr.

Vainelavičius.
TMD. — I. Savulaitis. 

SLD. — J. Palkotas, F.
Levenas, P. Dargis ir <_
j\loxis

Viso 29 delegatai atstovą-’
vo minėtas draugijas, iš pa-1. T ~J - 7"

Į ginti šmeižiamą d. Chuladą, ’ 
nes tai jo paties reikalas. 
Dabar gi aš, kaipo trečiųjų 
teisėjas, privalėjau iškrai-. 
pytojui atsakyti.

Tai ve kodėl, p. Laisvama-, 
n i. pasakiau tamstai teisy
bės žodi.

šiuo kartu jau p. Laisva
manis kabinasi prie manęs. 
Turiu padaryt dar jam ke
lias pastabas, kaip jis, beme
luodamas, nei nepasijunta 
brindąs i balą. Jis tolesniai 
norėdamas Chuladą pa- , 
smerkti, o Martų iškelti, vėl ; 
padaro atbulai. Girdi, Chu- j 
lada davęs Martui $1.00 už i 
kelionę. Laisvamanio su- • 
pratimu, tas yra prirodymu, ! 
kad Chulada kaltas. Na, ! 
jeigu Martus nekviestas at- i 
važiavo, kad susitaikius, o ! 
neturėjo nei kelionei pinigu, < 
tai davimas jam dolerio iš 
Chulados pusės yra tik pra- < 
kilnumu, kitaip Martui butų | 
prisiėję prašyt, kad kas pa- | 
skolintų. Vadinasi, Laisva- i 
manis, iškeldamas viešumon i 
ir šitą dalyką, da labiau pa- j 
žemina savo ginamąjį Mar- i 
tų. Atlieka tiktai tokį pa- I 
tamąvimą, kaip ta meška, i 
baidžiusi muses nuo miegan- ! 
čio žmogaus.

Tiek pat logikos yra ir ki- | 
tuose Laisvamanio prasima- j 
nymuose. Girdi, aš prašęs | 
Martaus, kad susitaikytų, | 
tas reiškia mano nusidėji- j 
mą. tuo tarpu Laisvama- į 
niui turėtų būt žinoma, kad | 
trečiųjų teismas yra tik | 
tam, kad sutaikius susivai- { 
džiusius žmones, o ne pju- J 
džius juos, kaip Laisvama- i 
nis. Mano, kaipo to trečiųjų į Į 
teismo nario, laivo pareiga1! 
paragint vieną ir kitą pusę Į 
susitaikvt. i•* I 1

I kitas Laisvamanio nesą- l 
______ ;____2 __V..;. Į 
Jis jomis pažemina tik J 

pats save ir savo srovės lai- | 
kraštį "Sandarą.’’

J. P. Kuzborskis.

mones neverta nei atsakinė
ti. ,

i
B

S

"KELEIVIO" SKAITYTO- 1 
JŲ ŽINIAI. I

I

I
4 Ar Kosti?

Kosulį privalai k«S’*k'‘aa s
ti. Kosulys, ui retkalau-
Janti skubinsi..- pri«iu>os. Reika
laujamu gero, veiktas ir patikėtino 
vaisto. Paktau\'l: Pktan«“':

Imk

Severas
Balsam
for Lungs

(Severus Balsimas plaučiams). 
Tai yra priminus vaikams ii suaugu
siems vtistas (»vc“ erzinimą, paliuo- 
suoja skrrplius-fiegi. - *■' apreiškia gi
jimo ir skausmu palengvinimo veis- 
mę suskaudėtose vietose. Skaitykite 
ką ponas Juozu shr.miek. Ril). No 
3. Troy. Mo.. mur ' ruse —1 u. Gruo

džio, 1917 m.:

"Atsigėriau šalto vamlens-ir tas 
kaip bematant nubėgo i plaučius, pra
dėjau kosėti ir maniau. Kati visiškai 
mane užsmaugs. Suvartojau Severos 
Ealsamo plaučiam pusantros bonku- 
tės ir kosėjimas bevyk vis.sKai dingo. 
Ta geriausias ntw kosulio vaistas, ko
ki tik oaiima gauti Negaliu apsieiti 
be jo ir visad jį savo namuose prilai
kau.”

Išmėgink jį! Persitikrinkite, kad 
musų patarimas yra geras Severos 
Baisumas Plaučiams turi būti varto
jamas nuo kosulio, spazmatiškų kra
pų ir kosulio influentoje. Kaina 25 
i. 50c. '

Sever«’» Colė and
Gnp TzMrts
(SeVeros Plotkelės 
peršalimo) patartinos gy
dymui persišaldymo, gri- 
P® ir kt. Kaina 3(k-

nuo

I
Serera’,
Guthard Oil
< Severos Gothardiškas A- 
iejus).tai puikus Linimen
tas vartojime nuo rau
menų sustingimo, sąnarių 
•f skausmų krutinėję, pa
einančių nuo šalčio ir re
umatizmo. Kaina 39 ir 

centų

Severa s Antisepsol
(Severos AntJsepsolius), 

tai labai geras dėl išplo
vimo -skaudamos gerklės, 
taipgi gerai nuo užkimi
mo, paei nančio nuo per
sišaldymo. Nuo slogos 
turi būti įvarvinamas no
sim Kainą 35c.

Severs's
Stomadi Bitlcrs
(Severas Skilviais Beo
ris ) patariama kaipo vai
stas nuo silpnų vidurių, 
ypatingai silpniems ir se
niems žmonėms. Yra 
šaunus apetito atgavi
mui Kaina 75c. ir $1. 
50c.

Severa’s Kidney and 
Liver Remedy
(Severos gyduolė nuo in
kstų ir kepenų) suteikia 
dideles pasekmes inkstų 
ir pūslės gydyme. Taipgi 
imk nuo prašalinimo skau 
smo nugaroje. Kaina75c. 
ir $L25c.

Severc’s
Blood Puril'ier
Severos Kraujo Valyto
jas). Kiekvienas anksti 
pavasaryje turi imti dėl 
kraujo išvalymo ir jo su
stiprinimo Išbėrimai ir 
spuogai išnyksta Kaina 
*1.25.

Šiuos ir visus kiUt- Severos vaistus pirk pas savo aptiekorių. Kiek

vienas aptiekorius maloniai patarnaus parduodamas arba issiųsdamas 
šiuos vaistus Jums. Jeigu jau jūsų apidinkėje negalėtumėt gauti tų 
vaistų, tai pats tiesiai iš musų išsisiųsdinkite. pinigus prisiųskite kai

tų.

W. F. Severą Co., Cedar Rapids. Iowa Į

vų Kapinių Kooperacija: pa
taisymas: "Lietuviu Laisvu 
Kapinių Bendrovė. .XT , - . . .
svmas priimtas 26 balsais. ! ^,eJ)e.sant jokių

2. LLKB. Užduotis ir ti K
kslas. Laidoti mirusius lie- 2-22 
tuvius ir kitu tautų mirusius 
žmones be skirtumo tikėji-! 
mišku pažvalgų, nepaisant, 
ar mirusis butu bnves LLK- 
B. nariu, ar pašalinis, jeigu

Sulyg naujų pačtos taisyklių 
turime mokėti pačtai už visokius pa
skelbimus daug brangiau negu Mi
škai tymą ir žinias, todėl nors ir 
"Keleivio'' skaitytojams apgarsiiti- 
šhis talpyt dykai negalime. Už viso
kius pagarsinimus mes skaitome po 
2c. už žodi pirmą syki. Jeigu tą patį 
apgarsinimą nori patalpint kelis sy
kius. tad už sekančius sykius skaito
me žodį po 1 Vįc.

Todėl, kurie siunčiate kokį nors ap
garsinimą. Į laikraštį jeigu norite, 
kad apgarsinimas greitai tilptų laik
raštyje. kartu su apgarsinimu pri
siųsiu t e ir mokestį, tad apgarsinimas 
tilps art} minusiame numeryje.

mes
I

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIU KRAUTUVE 

So. 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, iš ko persitikrinsite, 
kad męs parduodame viską daug pigiau ir už viską gvarantuojame.

Taipgi taisome visokius laikrodžius nežiūrint, kokioj šalyj jie bu
tų pirkti ir darbą gvaran tuo jame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus periiejame per naują arba išmainome ant naujų.. Padarom, vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainą. 
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit k rasos ženklelį at
sakymui.

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

tai užtikrinami u n utine gyduole, kuri turi rx.ni* ki-kv?en«» :.a- 
»nn<»se. Isęvdvmni š»u‘k» krutinėjo. sKnu^ut t i. »»»•»*•• ir »pui.v 
rojo, rsmauzitu ir ueuraLriją. trumpai rakant <k.n.e-
mus raumenyse ar s<»ariuu*e Pain-Espriier iru g. riau ks.
N>_-.jMiį»ank pirktlamas pigias vaistu'* ui«le*V^e bonk<.se. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi P;;:?.-Eki*-!••••.
v kriok ar y m 1K A RA. vnisi>axenklis ant bak<iuko. VISU 
KITOKIU* NEIMK. 3-'> <-entui ir 65 centai tiž L<oikntę. 
Uann&inos visose aptiekose ar tiesiog ix lairijos.

F. AD. RfCHTER & CO.,
74—80 Wasbin;h>n St..

Kcw York.

Būdamas sveiko, darbe rasi «inasrarwą, 
nepaisant kaip saukus tas darbas batu.

Kiekvieno priederme yra save ano li-n. Turint š*-ti :r nei. i:<I>nt
ji prašalint, guli i<sivyxrrt i pavojinga Ikrą. ibiksterejinias
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiurtu*^

PAIN-EiPELLER

ŠALIN SKAUSMAS!

(?)

1 i

Mes užtikrinsiu, kad Jųa sučėdyait pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi į 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pti- įfc 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų ai 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žm»> įį 
gana išvaizdos ir būna tvirtesni. $
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER-
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI. į 
TAIPGI IšVALOM IR 1APROS1NAM

VYRŲ IR MOTERŲ RUBU8 
Darbas geras ir užtikrintas, 

prieinama.

Ant. Januška
Ž22 W. BROADWAY, ’ 
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—fl8U

KARE IR LIGOS!
KARI, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonis 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

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

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

laukite prisių8dami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

BALTOJI VERGIJA
arba

tokis moterų pavergimas, 
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.

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

KNYGOS KAINA 50c.

reikalaukite pas:

A. L. MARGERIS,
2023 St. Paul Avė., 

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

PATARMĖS MERGINOMS 
APIE LYTIES DALYKUS.
Parašyta žinomos lytiškų daly

kų aiškintojos ponios ši. H. SAN- 
GER. Ta knyga reikalinga vi
siems: merginoms, moterims ir 
vyrams. Joje aprašoma lytišką 
organų išsivystymas, jų veikmė ir 
svaroa visame moteries ii vyro 
gyvenime; apsivaisinimas; vai- ’ 
siaus augimas; nėštumo i vgiena. 
Taipgi aprašoma lytiskes ligos, sa- 
vižagvstė ir daug kitą įdomių da
lyku.

Knyga turi 120 pu-Į. jr papuoš
ta paveikslais, kurie palengvin* 
aprašon^s dalykus suprasti.

Kaina tik 50 centų.
Štampomis meldžiam nesiųst, 

nes ncpriimam.

MRS. F. STRGPFS.
8 I.oring str_ So. Iteston, Mass.'

Al, Alena Ksstcvska, pasal
dau visai publikai akyse.

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

IX. • v >

Siutus, Overkotus | 
ir kitokius Rubus | 
DUOKIT PASIŪT MUMS. I

MUSU DIDŽIAUSIA 
LINKSMYBĖ.

l
i

Musu didžiausia linksmy- 
bė, tai skaityti laiškus, ku-t 
rie ateina kasdien nuo jau-j 

j nu ir senų žmonių, kurie 
j yra vartoję Triner’s Ameri- 
jcan Elixer of Bitter Wine ir 
kaip jų šeimynos juomi pa
sinaudojo.

■I Šimtai laiškų, kurie atei- 
ne-'na kasdieną, bus užtikrini- 

’mu, kad mes sakome teisin- 
v_ , priėmimo ar atmetimo gai išsitardami "Triners nie- 

4. Laike laidojimo LLKB. sumanymų, dėjau tik tuos,'kados jūsų neapvils.

LLKB. Sekr. prierašas.
Nenorint .užimti, laikraš-

t
I

tik io laidotojai sutinka su čiuose daug vietos, visus nu-; 
LLKB. principais. . |tarimus sutrumpinęs ir su-

.3. Kad nebūtų statomi jo-įdėjęs į daiktą parašiau, 
kie paminklai, tikslu naiuo-i kalbant apie jokias diskusi-' 
kimo ir paniekinimo TJ,RR. jaSj priėmimo ar atmetimo1

kurie likosi priimtais.
J. 1. Alevis.

Paskaitykite tiktai šituos 
du laiškus, vienas rašytas 
sausio 10, antras 20, 1919 m.

”Ramsavtown, Pa. — Aš 
kentėjau nuo vidurių ligos 
per 6 metus. Triner’s Ame
rican EIixer man pagelbėjo 
ir aš ji rekomenduoju kiek- ' “ * - - — „

kapinėse visiems leista atlik
ti savo tikėjimiškas ar ko
kias kitas nareigas. pagal 
savo Daorotį, neperžengiant 
LLKB. įstatvmų.

Budas VaHvmosi.
LLKB. inkorouruota su- 

Ivg Pennsvlvanijos valstijos 
tiesomis. Jos kapitalas $25, 
000.00. Šė»*ai po $10.00 vie
nas: vienai vnatai ar drau
gi iai4e retina nirkti iki 50 se
ni už $500.00. Balsavimo 
tvarka ska’tvsjs nvn vnatos. 
nepaisant, kiek jis šėrų turė
tu.

PHf T LKB. galima nrisi- 
rašvti kiekvienam lietuviui 
ar kitu tautu žmonėms, su-> 
tinkantiems su LLKB. nrin- nebūčiau buvęs to trečiųjų lumbago išsisukimų ir supr 
cipais. be skirtumo tikėjimo, teismo nariu ir nebūčiau ži- ir tt. geriausia 1___ 
partijų ar kitu pažvalini. i \\ ‘

LLKB. komitetas (direk- prasmės ir nematyčiau pa- kuomet .jūsų neapvils, 
toriai) susideda iš 7 narių, skelbtus p. Laisvamanio me-i Vaistinyčiose 35c. ir 65c., 
kurie turi būti S. V. pilie- lūs ir trečiųjų teismo nuo-'per pačtą 45c. ir 75c. Jo
ciai: iie išsiskirsto į sekan- sprendžio šlykščiausi iškrai- . seph Triner Company, 1333- 
čias įstaigas: Prezidentas,'pymą, suprantama, kad ne-'43 So. Ashland Avė., Chica- 
jo pagelhininkas, Sekr., Tžd. skaityčiau sau priederme go, III..

I

LOWELL, MASS. 
Dar kelios pastabos.

Ps Laisvamanis, įlindęs 
savo melų, balon, vieton at- 
žengti, breda toliaus. ”San- 
daros” num. 6-tam, turbut vienam. John Perepat. 
neturėdamas ką kitą atsaky- j Hamilton, Ohio. — Mano 
ti į mano paaiškinimą jo žmona sirgo per du metus, 
melų ir kad trečiųjų teismo Ji kentėjo nuo vidurių ligos 
nuosprendį jis pasiliko pas ir galvos skaudėjimo, 
save kišeniuje, o vietoje tol Triner’s American Elixer 
pripliauškė nesąmonių ir jai pagelbėjo ir nuo to laiko 
šmeižtų ant Chulados, tasai mudu abudu jį vartojame, 
ps Laisvamanis nors pasako, Martin ir Julia Kosse.” 
kad aš pasiėmiau "Chulados Vaistinyčiose $1.00. Dėl 
padarytas dėmes”. Jeigu1 reumatizmo. neuralgijos,

■ imų jr sunji- 
i vartoti Tri- 

nojęs to teismo nutarimų ner’s Linimentas, kuris nie-

« v •» nuo vargiaaa-čtų i«U T Salutaras Bitterią. Ai 
praeitus 4 metus buvsu tik 

H™“ kent9au nuo nevirinimo
pilvų tr diepensijos. Mažai tegąlėda 

suvalgytu maistai mi

apsisaugokite nuo
llfFLUEUZlJOS.

Jau ir vėl girdisi naujųJau ir vėl girdisi naujų 
susirgimu ta baisiaja epide- 

Todėl oatartina kiek-
•iliųpdavo
gurrinaą Vidurių. Diegiu ramda- 
vo po kratine, tonuos* ir strėnnoa*. 
Niekur ai negavau pagelboe d*l mto 
■veikalo*. Bet kada aš praaąten rai- kalauti Seimam Bitteri, irsiS 
raa, Ragulatria, <M moterų vr*M-

P**eiksl* n*M- 
ha pafiat ir palikau laiminga

Galima išauti geresn.se aptiek***, o 
£&uti, kreipkis psss 

gAįH7A^A8,(^E^CAL msr 
zoua ano viaolnų blogumu.

J. BALTRėNAS, Prof.
17,7 A HaĮated SL, TęL Ganei <417. 

UL

uarvnaaa, Mtnpt ir aun^ I

mija. Todėl patartina kiek 
vienam apsisaugoti nuo tos 
ligos pirmiau negu ji apsi
reiškia. Nelaukit pakol ap
sirgsi te. bet paimkite vartot 
tuoiaus Ptotkeles dėl apsi
saugojimo. Prekiuoja $5.00.

Taipgi turime visokių vais
tų, kokie tik vartojami pa
saulyje* Klausdami P1^- 
siųskite krasos senkleų at
sakymui.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Provizorius,

226 Bmadway,
SO. BOSTON, MASS.

lakstančiai Oderiu 
praleidžiam* teatrams ir įvairios 
rūšie* koncertams. Ir kam leisti 
pinigus, kuomet galima namuose 
girdėti geriausią daininku dainavi
mus ir gražiausias muzikos tneli j- 
dijas pastačius musų triubiių ar 
betriubinį fonografų, kuri galite 
nusipirkt, išmokant po

$1.00 MENESIUI.
Priedo gaunate 36 dainas bei 

muzikos šmotelius dykai. Kiekvie
na mašina g-varantuota. Rašvk 
mums ir gausi dykai iliustruotą 
katalogų

Eagle Graphaphone Co.
104 EAST 16-th STREE'T

Dept 14 New York, N. Y.

Tikraa Juų brolis Betari*

geresn.se


f

t
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KAIP JIE GYVENO 
ANT MENULIO.

(Rankraštis parašytas ant mėnulio 
nušautas žemėn./ 

JERZY ŽULAWSKI.

ir

(Tąsa.)
Saulei nusileidus taip staiga pasidarė 
šalta, kad pasijutom kaip kad iš karštos 
pirties butume įšokę į vandenį su ledais. 
Nors tikėjomės, kad saulei nusileidus tuo
jaus sutems, bet buvo da ilgai šviesu, šita 
šviesa buvo nuo apšviestos žemės.

Dabar jau pasibaigė tasai sustiklėjęs 
ruožas, kuriš vedė mus per 100 kilometrų su 
viršum išvažiavus mums iš smulkiųjų ugna- 
duobių pauksnės, apie kurias minėjau aug- 
ščiau. Bevažiuodami stačiai į šiaurę, pri
siartinom jau prie 20-tos paralelės, kuomet 
saulės skritulis, nė kiek neparaudęs besilei- 
dimu, bet šviesus ir blizgąs kaip diena, pra
dėjo po valiai leistis už apyregės. Baisus il
gesys pririšo mus prie tos saulės, kuri pa
sirodys mums vėl tiktai už 14 dienų. Susto
jom visi greta ir žiūrėjom iš savo vežimo 
per langą į saulėleidį. Morta ištiesė savo 
rankas linkui gęstančios dienos žvaigždės 
ir giedančiu, nuobodžiu balsu pradėjo kal
bėti indiškus himnus, kuriais indų fakirai 
ant žemės atsisveikina su tuo šviesos dievu.

Woodbell atsakinėjo jai kart-kartėmisj 
nesuprantamomis frazėmis iš šventųjų kny
gų, turbut prisimindamas sau panašias va
landas Travankore, kuomet ugningoji sau
lė skesdavo i oeribi vandenvna.V V v —

Saulė tuotarpu, krašteliu užlindus, ro
dosi, stovėjo ant horizonto ir kaž-ko laukė. 
Ji peršvietė ištiestus merginos delnus ir ži
bėjo ant baltų jos dantų, kuriuos galima bu
vo matyt per pravertas randonas lupas. 
Tas darė tokį įspūdį, kad jodvi tarp savęs 
šnekasi — saulė ir ta mergina.

Už pusės valandos jau tik kraštelis sau
lės tesimatė. Akmeningi tyrai pajuodo, 
sakytum pavirto į jūres rašalo. Tik kur- 
ne-kur blizgėjo melsvoj žemės šviesoje sli
džios uolos. Morta pabaigė sato himnus ir 
įrėmus galvą į Tarno petį stovėjo Į tyrų tam
są įsižiūrėjus.

Saulė visiškai užgeso. Raudoni išsiki
šimai, lyg smulkus, ugningi liežuviai da mir
gėjo nekurį laiką, bet paskui ir tie išnyko. į 
Šitoj nuolat krintančioj ant tyrų tamsoje 
buvo kaž-kas taip nepaprasta, kad visai ne
jučiomis susiglaudėm visi į krūvą, lyg no
rėdami nuo kaž-ko tai ginties, lyg kaž-kas 
tai tykojo ant mus užpulti. Bet buvo tai

r.\j. : .
Tame pat akies

— .. .LBI.i W

’ tik suotemis, 0 ne naktis.
mirksnyje, kada išnyko paskutinis saulės 
kraštelis, vakaruose iššovė stulpas šviesos, 
suvestas lyg ir kopula ir panašus į kokį tai 
šviesalinių dulkių fontaną.

Žodi jako šviesa žėrėjo prieš mus tokioj 
, negirdėtoj puikybėj, kokioj nuo žemės 
žmonių akis jos niekad nematė. Su nusi- 

’j stebėjimu žiūrėjom į tą nušvitusį stulpą, 
lengvai į pietus palinkusį ir visokiaspalvė-, 
mis žvaigždėmis nusėtą.

Dabar jau užgeso viskas, o virš mus 
šviečia tik žemė ir žvaigždės, keistos žvaig
ždės, dangaus gilumon paskendusios, ne
mingančios ir visokiaspalvės. Tas oro ne- 
pritemdintų žvaigždžių spalvų įvairumas 
čia yra toks nepaprastas, kad aš negaliu 
prie to priprasti.

Žemė suteikia mums tiek šviesos, kad 
ačiū jai galim keliauti be pertraukos, šita 
aplinkybė mums labai svarbi, nes laiko ne
gaišindami galėsime per naktį nuvažiuoti 
į šiaurę taip toli, kad atėjus sekančiai dienai 
saulės spinduliai mus taip jau nebekaitins. 
Baugina mus mintis tik apie naktinį šaltį, 
kuris jau gerai pradeda gnybti.

Dirva vėl yra nelygi, kas verčia mus 
daug sukinėtis ir vingiuoti, gaišinant savo 
kelionę. Vežimo priešakyje užžibinom elek
trišką liktame, kuri apšviečia mums kelią. 
Jei ne tas, galėtume greitai įpulti Į plyšį, 
kurių čia labai daug, ir prie pilkos žemės 
šviesos nelabai matosi. Vaduojames žvaig
ždėmis, nes su kompasu šitam keistam pa
saulyje negalima nieko padaryti. Be to, 
geležinės vežimo sienos naikino kompaso 
adatos padėjimą.

Ant Mare Imbrium, 7 45’ v. ilgumos, 
24 1’ pietų platumos, 1 valandą 

antros mėnulio paros.
Praėjo jau pusiaunaktis ir užmiršom 
kaip saulė išrodo. Nesuprantu, kaip 

Beveik

SUĖMĖ PENKIS GINK
LUOTUS ŽMONES.

Hartfordo policija va" 
sa rio naktį sulaikė ant Eas£ 

i Hm 1-rf nrdn tilto didelį auto-Hartfordo’ tilto didelį auto
mobilių, kuriuo norėjo į tą 
miestą įvažiuoti sunkiai ap
siginklavę penki vyrai. A i- 
sus iuos areštavo ir tyrinė
ja. Jie buvo apsiginklavę 
dideliais revolveriais.

DIDELĖ ŽIEMA.
Su v. Valst. Vakaruose, 

nuo Chicagos iki Pacifico 
pakraščio iškrito labai

(sniego ir užėjo dideli šalčiai.
\ORWOOIX MASS. 
.Juozapato pakalnė.

Pas mus jau prasidėjo 
”sudna diena.” Viena soci' 
alisiė jau nuteista ir pasta
tyta po kairei. Ir tokį nuo
sprendi padarė tie. kurie pa
tįs vadina save ”kairais”. 
Augščiausis sudžia yra LSS. 
133 kuopa. Prieš jos augš- 
čiausi tribunolą stovi da vie
na socialiste ir du socialistu. 
Nėra abejonės, kad tuos tris 
irgi pastatys po kairei, kas 
reiškia amžiną pražūti. Ir 
nelaimingi yra kaltinami už 
kūniškus raškažius, lygiai 
taip kaip biblijinis Dievas 
ketina bausti tikinčiuosius 
Juozapato pakalnėj.

Bevardis.

(
LIETUVIŠKAS įį!
IŠRADĖJAS. |

Tokiu vaMu išleidomę. naują f
® knygutę dėl išradčjų, joj yra :
& paveikslų ir iliustracijų, visoki(R
-k išradėjų ir išradimu, su anraš'f5
(<
<1
(i

išradėjų ir išradimų, 
mais ir paveikslais miesto New
Y’orko ir Washingtono. ik

Ta brangią knygutę, mes iš- ;K i 
siunčiame kiekvienam ant pareb ' 
kalavimo.

| DYKAI.
Jeigu Jus norite žinot, kiek tur- 

h5 to žmonės prasigyveno su j 
ai ba naudingų išradimų, tai r; 
s: te tuojaus reikalaudami tos nau- 
* dingos knygutės. J.___ _,,,
w (ekspertai) patentų, — bandome «J 
{g išradimus DYKAI. Rašykite:

$ 
i

$ 
ąžsaestsiesHss-:-

i DAKTARAS

Ia.l.kapocius|
L1ETUVYS DENTISTAS. į| 

| VALANDOS: Nao » iki 12 dieną.^ 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDSLIOMIS H 

iki 1 v. po pietų, j' 
Ofisas "Keleivio” name.

(ij 251 Broadway, tarpe C ir D Sta.š)
SO. BOSTON, MASS. H
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Kaip žinovai)))

AMERICAN EUROPEAN 
PATEKT OFFICE, Ine.

256 BROADWAY, (Ks.) 
NEW YORK, N.
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Telepbone: Baek Bay 42H $

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS

PRITAIKO AKINIUS. »
Valandos:

Nuo I iki 3 diena. 
Nuo 7 iki 9 vai vakaro.

418 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.
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Dyksi 42 ^moti! ¥aiši’Setas Dyksi
STEBĖTINA AUKA

■" A BAR YRA LAIKAS. Nepraleiskite šios progos 
stebėtiną 42 šmotų vaišių setą, nemokant —
Šis setas yra padarytas iš augštos rūšies 

piešinių ir yra didelė nauda kiekviename name, 
laukiamą dovaną ir jus didžiuositės, turėdami savo namuose ši

s įsigyti šį 
nė vieno cento 
porcelino, puikių 
Tas suteiks ilgai 

setą.
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(KASPARAVIČIUS)

425 BROADU AY. SO. BOSTON
Tel. So Boston 27

» 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12:36
Nuo 1:30 iki 6 vak
Nuo 6:30 iki 9 vak.

Nedėldieniais atidara pagal jjį 
sutarti. !)•

( i

Ant 
akmens 

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

I 
i 
a> su 
%

‘ s visa
Nepra-

Mes turime 
bus išduoti 
viena. Ne- 
vėl nepasi-

Kiekvienas, vyras, moteris ir vaikas, kuris yra užimtas namais 
širdimi, gali įsigyti šį puikų setą, nemokėjęs nė vieno cento. N . 
leiski šios progos, kadangi gali daugiau niekuomet nepasirodvt. Si 
yra nepaprasta auka ir jus turite pasiskubint dabartės. ‘
tūkstančius — šitų setų musų sandėlio kambaryje, kurie 
dykai, todėl jus turite būti pirmas savo apielinkėje įsigyti 
atidėliokite. Rašykite tuojaus irsi auka gali niekuomet 
rodyti.

HOME SUPPLY COMPANY,
110 Nassau St., Dept. 123, New York, N. Y. |

Telephone: 
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyru ir moterų ligas.
VALANDOS:

nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
11 PARMENTER STR.,

netoli nuo Hanover «t„
BOSTON, M ASS

■ 
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net 
galėjome skųsties ant jos karščio, 
jau 180 valandų, kaip nusileido saulė, mus 
kankina toks baisus šaltis, kad rodos, jog 
mintis užšąla smegenįse. Musų pečiai dir
ba visa pajiega, o mes, susitraukę apie juos 
drebam nuo šalčio.

Rašydamas atsilošiau j'pečių. Oda~kepa 
nuo karščio ir tuo pačiu laiku jaučiu, kaip 
nuo šalčio kraujas mano kūne šąla ir tirštė
ja. Šunis spaudžiasi mums ant kelių ir 
gailiai kaukia — o mus jau apima pamiši
mas. Tylėdami žiūrim viens į kitą su kokia 
tai neapykanta, lyg kad kuris iš musų butų 
tam kaltas, kati per 354 valandas nešviečia 
ir nešildo saulė... Protas jau atsisako veik
ti... Rankos darosi nebepajudinamos... Li
kit sveiki... (Pabaiga.)

gelžkeliu važiuojantiemą žmonėm*, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotaa ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso uz $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk^ nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu
me: už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
iei pirktumėt —kitur. Puikus auk
suotas leneiugėHs ir kA¥tii djykai iu 
kiekvienu laikrodėliu. ____ (?)

ESCELS1OR tVATCH CO.
906 Atlienaeum Bdg. CHICAGO. IL!

-,į>

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ SL75.

šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai 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. (?)

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

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

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

Chicago. 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 Canal 4626.

Nedėldieniais priima tik iskalno 
susitarus.

----- 1
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True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., oti Febtuary 
19, 1919, as reųuired by the Act of 
Ottober 6, 1917.

VOKIEIJOS KAREIVIŲ 
TARYBOS GRŪMOJA SU

KILIMU.
Vokiečių kareivių tarybos 

pareikalavo, kad valdžia su
šauktų visos šalies kareivių 
tarybų suvažiavimą. Karei
viai nurodo, kad už tarybai 
stovi 12 kariumenės korpu
sų ir jeigu valdžia atsisakys 
tokj suvažiavimą sušaukti, 
tai jis busiąs sušauktas be 
jos leidimo “ Hamburge ai 
kur kitur.

Štetino kareivių ir darbi
ninkų taryba pareikalavo iš 
Pomeranijos valdžios, kad 
Liebknechto laidotuvių die
noje ant visų visuomenės Įs
taigų vėliavos butų nuleistos 
iki pusės stiebo. Gubernato
rius atsisakė tą reikalavimą 
išpildyti, tai spartakai varu 
privertė tai padaryt. Iš pik
tumo gubernatorius rezig
navo.

Wilhelmshavene spartakai 
paėmė valstybės banką ir už
ėmė geležinkelio stoti. Judė
jimas ant geležinkelių susta- 
befirts. •

Spartakai pienavo užpuoli
mą ant specialio traukinio, 
kuriuo Scheidemannas grįžo 
iš Kasselio į Berliną, bet tas 
pienas paaiškėjo ir Scheide-* 
rnannas apsisaugojo.

Vienas olandas,kuris išbu
vo Berline tris sąvaites, su
grįžęs namo dabar sako, kad 
streikai Berline niekad nesi
baigia. Darbininkai nuola
tos vaikščioja gatvėmis, vi
sur eina ginčai. Iš to kįla su- paskirtose vietose.

»

.Trėmimų tarp spartakų ir' Per tą trumpą tarplaiki 
/aidžios šalininkų. Šitie su-' 
irėmimai visuomet būna 
;ruvini ir apskaitoma, kad 
kas dieną dabar Perline bu- 
la užmušta po 60 žmonių.

Dėl darbininkų streikų 
meste nėra vandens, nevai
kščioja nei karai, nei veži
nai.

Sanns Souci pili užėmė j 
spartakai jurininkai. Val-io^ 
Ižios kareiviai jau kelis kar- taip kad Steigiamasis Sei- 
us bandė juos iš tenai iškra- mas turėtu laiko jas apsvar
styt, bet vis nesisekė. Dide- stvt, pakol laikinoji mušiu 
ės spėkos vartoti nenori,kad pertrauka parbaigs. 
ae&nkiaŠ^Iie?m0-- i Sakoma- kad prezidentas

X '±£u-2m?-n'!J karės atnaujinima
nedirta. tai prasidėjo pieši- skait0 )abai dalv:
ir^ vona^Kid ku ir P"5*01” ant to tiktai
jus MO plėšik tuomet' kada’kitokio išėjimo
jus nuo piesiKii, Krautuvnm-, iau nehtltll T^iai^ žinins 
kai laiko savo krautuvu lan
gus lentomis užsitaisę.

' specialė komisija nustaty- 
Įsianti išlygas musių pert
raukai, kuri pasiliksianti 
iki taikos sutartis bus para
šyta. Tos išlygos reikalau
siančios visiškos vokiečių 

; kariumenės demobilizacijos 
ir nusiginklavimo, kuris tu
ri būt atliktas po sąjungi
ninkų priežiūra, šitos išly
gos bus paduotos Vokietijai.

jau nebūtų. Pečiaus žinios 
sako, kad Vokietijos atsisa
kymas pildyti sąjungininkų 
i paliepimus butų jau pakan
kama priežastis, kad apskel
bus vokiečiams karę iš nau
jo ir kad tokiam atsitikime 

kad sąjungininkų Vyriausia kos kariumenei vėl pakelti 
Karės Taryba nutarusi, jog ginklą.
mušiu pertrauka, kuri pasi-; -----------
baigia 17 vasario turi būtį PAVOGĄ Iš RANKOS 
atnaujinta su Vokietija tik-; $250 000
tai trumpam laikui, palie- n... . . ’ ’
kant sąjungininkams teisę', PRtsburghe tapo arestuo- 
bile kada ja suspenduoti ir Rankos kasierius
pradėti kąra, jeigu Vokieti- S™?’ nku"s . Pavo^s 
ja nenorėtų pildyti naujų Banka dabar uz-
arba seniau padarytų sutar- Sldare- 
čių dėl tos pertraukos.

Sakoma, kad darydami 
naują sutartį sąjungininkai Pittsburgho priemiestyje 
reikalausią, kad vokiečiai Wall 12 ginkluotų banditų 
liautųsi kariavę su lenkais pereitoj sukatoj užpuolė ant 
ir laikytų savo kariumenę-svetainės, apšaudė žmones 

i ir pagriebę $700 pabėgo.

SĄJUNGININKAI GRŪ
MOJA KAReS ATNAU

JINIMU.
Iš Paryžiaus* pranešama, prezidentas ‘išakytų’” Ameri-

UŽPUOLIMAS.

KARĖ PABAIGTA. -
Ar nori matyt buvusius karės mit

rius Francijoj, Rusijoj, Italijoj, Ga- 
icijoj ar Turkijoj? Ar nori matyt 
>rlaivių susirėmimus ir kovas ore? 

Ar nori maty-t _ subfr.arinų kovą po 
vandeniu? Visą tai galit matyt sa
vo namuose, išleidžiant tani kelis ska
likus. Mes turime pagamintų dau- 
gvbę karės paveikslų steroskopui.

Kuomet žiuri i tuos paveikslus p*r 
steroskopą. rodosi, kad esi ant karės 
lauko, matai gvvus žmones ir kov<»s 
baisenybes. Steroskopas, kurį vir- 
.riii matot, kaštuoja tik vieną doleri.

No. 1 260 skirtingų karės paveik- 
,3-j - $3.00.

Mes taipgi turime ir kitokią st*ro- 
sk< ;>ui oav^iksių Štai surašąs jų se
rijų Kiekvienoj serijoj po 25 paveik
slus — 35c. už seriją.

SERIJŲ l 2VARDIS.
No. i;_:,
101. Istoriškos vietos Amerikoj..:!
102. Apsilankymas Washingtone. 
103 Niagara Falls vandenpuolis.
104. Kelionė po Dixie I-and a . .
105. Kelionė po Vakarus
106. Kelionė po Pacifice kraštą 
107 Didieji Amerikos miestai' 
108. Apsilankymas Philipinuose’ 
]09. Kristaus gyvenimas .
110. Aplankymas Palestinos.........
111. Kynijos ir Japonijos žemė
112. Roma ir Venecija
113. Italijoj ir Šveicarijoj'.............
114. Anglijoj ir Francijoj
115. Švedijoj ir Norvevijaj
116. r? aulio stebuklai 
i 17. Vestuvių varpa* (juokioj”.’. 
Ils. Lepūnai gyvuliai (juokas) 
;19. Man ai vi? vaikai (‘juokas! 
I-jo. Automobiliam kelionė ”

aplink New \ orką
121 Kelionė per Panamoj ka'nala 
122. Mergaites vis mergaitės 

(juokas) ...............
Nesiųsk mums pintgir/tik ’2&c’.,‘ 

tus uzmok-es, užsakymą.
.. . Ku- [7Askcki. do) 119 E 1 .-th Su \>w chy

Niagara Pails vandenpuolis

Kaina. 
35c.
.35 
.35 
35 
35 
35
35 

.35
35
35
35
35
35
35 
:»5
35 
3b
35 

. 35

35
35

35
Iri-

) Rezidencijos Teleph. Albany 5546^
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Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 

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

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

l’LAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu būdu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti ne gnaibvt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok uždarvt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku, rrisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Louis, Mo., o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

tai pripa.odo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai

*

■ *

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Gaivą, Raudoną Kraają, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 
Vyriškumą ir

Stebuklingi vaistai nuo abclnai 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, negruomuiavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tolžinio, užketejimo 
skflves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

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

Nuga-Tone suteika Sveikatą. Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruom įdavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką. priduria 
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Snteika 
sveiką veikmę Širdęs, vara šiltą sriovę tiršto raudw.no 
kraujo j visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

•v

\S:

/.

♦

4-

♦

♦

I®

>
ttuca-Tonc i 

I «•<! ' 
S, lt.I 

«.t»l ra— 4 K t» • I 
bkz*. į 

• nerve aad 
• health tor.K. A j 

i rąntiNdfc* | L a»»4 **• I1 K*ęta. i

uT" J

!

Musu Absoliutiška GvaraHcija.
Mes tikrai įvarančiame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nug«- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios* 
dešimtys *><D pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas $1.00) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00« dolerius, 
leigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt 20 dienų nebusite pilnai užįanedin- 
ti pasekmių, sugrąžikite Ivktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus nasėkmingi. Mes imame visą riziką ant savos. Mes negalėtum* 
įstengti davimu itims tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Ton* 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saka apie Naga-Toae.
NATTONAL, LABORATORY. Chicaęo. m. Seoed Cfty, Ps.
<iCT Gavau laiFita ir Nuea-Tonr pilintrt it turiu pavakyti. pu visai utganedintaa jum 
vaistais. MeMžiu prisiųsti dvi bonlcutės XuRa-Tr«w miiultu. Ai dariau_ kjaieta pihutrit MV« 
pratrin dr! pabandyma ir jam labai patilta. Ai stehuju vien* booUutė dėt jto. PriniunSu 02. 
biuAite vaistus ką emiiausn. GASPAR BtRSSK, Box 547.

Nuga-Tone yra sudėti 
parankioje bonkuteje. Jie 
vra apvilkti su čakra: 
priimno skoni; rame dėl 
vartojimo; neatitrauka 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko- 
rnenduosite tuos vaistus 
visiems sava pretcJems.

••

♦

♦

♦

♦

*

*

♦

NATIONAL LABCRATORY. Chkar>. Ms. Sbenandoali. P*.
Godotini Tvirtai:— ~ . •• -

Ai esu Ub» W P

SteUaPHe vaistas ant tuo taupom.
: NAT1ONAL LABORATORY, 1M W. Madison St., Chicago, Ifl.
• Gerbiamieji: Prisiunčia $.......... ir meldžiu prisiųsti man..........
j bonkutS Nuga-Tonc.

• Vardas ir pavardė................... '............................................................ .

: Gatvė ir No. ar R. F. D.............................................................................. .
• Miestas.................................................. Valstija ................................ L. S

* * * * » ■ * * » » « ♦

M

*

♦

X X X
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v Tarptautinis vakaras.
j Vasario 21 ir 22 dd. Me-I 
; chanic Building svetainėj, f 
] Bostone, bus gražus koncer-Į

DIDELIS KEPURIŲ BALIU
a

2 3E 3^-

Užgyrė Lawi*ence’o streiką, cl’ Bostono
Pereitą nedėldienį Boston Chamber of Commerce ko- 

Central Labor unijos susi-' 
rinkiman apsilankė Law- 
rence'o audėjų streiko komi
teto narvs Ime Kaplan, ku- 
ris paaiškino, kodėl audėjaiišėjo streikan ir kaip Law- ,P,a^! “s.‘lko"certe ak‘ 
rence o C. I-. unijos pirmi- a"1 Po
niukas Golden apvvlė darbi- v?” J -20 tautM-_„inkus. Kaplan' reikalavo,' t 
kad Bostono C. L. L. pripa
žintų Lavvrence’o streiką 
teisingu. Atsirado tam ir* 
priešininkų. Tečiaus rezo
liucija likosi priimta 52 prieš 
Skamba Rezoliucija Be to dainuos chofas

Knrlano-i «hiv Vakr nreri- 10 uaisu,kadangi bu\. \ aist. piezi ku u tikslui prirengia p. 
dentas Elisonas yra uzreis-Ahied H „ PpainSos l 

už“ k?ek?£ e™* komP°2it°- 
na yia uzteKtma kiekvie- fR1 k0mpOzlcljas 
nam dirbančiam žmogui; j * r J

Amerikos Darbo Federaci- ”iinuus jos prezidentas, yra užreiš- Daugiau1^!p 200 jaunu
kęs, jog darbininkams alga tarnavusi karkime'-

kiančią keturis Lynno mo
kyklų narius už prašalinimą 
nuo vietos mokytojos Miss 
Caroline M. Broheaur už 
tai, kad ji gimime vokietė.

Miesto taryba taipgi buvo 
nutariusi nemokėt jai algos. 
Dabar kareiviai protestuoja 
prieš tą šovinizmą ir reika
lauja to patvarkymo atšau
kimo.

.. imiteto.
1 Yra užkviesta visų Bo
stone gyvenančių tautų dai
ningai, chorai, muzikantai 
ir šiaip įvairus dailininkai.

►

tyviai dalyvauti ant progra-

grupės 
kviečiamos dalyvauti kon
certe savo tautiniais drabu

žiais.
Programas susidės iš i- 

vairių tautų liaudies tauti
nių dainų, šokių ir muzikos. 
—-— -v V-..V* guJ, SUSI*
dedantis apie iš 1200 balsų,
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RENGIA L. .M. P. S. 49 KUO PA, BR1GHT0* MASS"

Užgavėnių vakare,

Utarnikę, 4 Kovo-March, 1919
Lietuvių Svetainėje.

LINCOLN ST., BRIGHTON. MASS.
Prasidės 7:30 vakare ir trauksis iki vėlai

Visi jauni ir seni atsiiankykit į šį linksmą balių, u! ?u ^buu’ 
niai šokiai šitame sezone. Taipgi bus įdomumų, kokių ‘C sl0‘ ..
nėra buvę. Kuris turės gražiausią arba įdomiausią kev;:- a •'i t ^tnų, 
tas gaus dovaną. Dvi didelės dovanos yra skiriamos vyrams ir o'i mote
rims Pirmos dotanos $5.00, antros $3.00 vertės.

Muzikantai bus geriausi, grajins lietuviškus ir angliškus šokius.
Taipgi pamatysit navatniausiu keouriu. kuriu iki nesat da niekas

Kviečia KOMITETAS.

M

JUOKINGAS KOSTIUMŲ

BALIUS
RENGIA LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESYV1O Sl’SlV. 11 RAJONAS

Subatoje, 1 Kovo=March. 1919 m.
LIETUVIŲ SALĖJE

Kampas E ir Silver St., SO. BOSTON, MASS.

i
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skilled) po 23c. valandai,dir
bant 9 vai. per dieną, gau
dami $2.07 dienai, o audiny- 
čių savininkai pasiūlė 48 va
landas savaitei, tad darbi
ninkams palieka tik $1.81 
dienos uždarbio.

Tai visa to akyvaizdoje 
mes, Boston C. L. IT. atsto
vai. pripažįstame pilnai tei
sėtu Lavvrence’o audėjų 
streiką ir užgiriame jų rei
kalavimą 48 valandų darbo 
ir už 54 valandų mokesties.”

Rezoliuciją padavė Cigar- 
ninkų unijos 97 lokalo ats
tovas. Už rezoliuciją dau
giausiai stojo Henry Abra
kams, A. Velleman ir Wil- 
liam Collins. Prieš rezoliu
ciją smarkiai kalbėjo Pain- 
terių unijos atstovas Knee- 
land ir kiti, aiškindami, kad 
Lavvrence’o audėjai nepri
pažįsta organizacijos. Jiems 
tai ir atsakė Ime Kaplan, iš- 
l>arodęs, kaip Federacijos u- 
nija apgina Lavvrence’o dar
bininkų teises.

Rengia iškilmingą preziden
tui Wilsonui priėmimą.
Kadangi prez. Wilsona?», 

grįdžamas iš Europos, žadė- 
io išsėsti Bostone, kad pasa
kius čia savo prakalbą. tai 
majoras Peters atsišaukė į 
visa valstiją.kad surengtų 
prez. Wilsonui deramą priė
mimą. Tikimasi, kad jis at
vyks sekančią savaitę.

Prasidės nuo 7:30 vakare.
žinomi visus kviečiame prisirengti į viršinir.čtą vakarą, 

taisykitės kostiumus, kad laimėtumėt dovaną.
Dovanos bus skiriamos tiems, kurių bus juokingi ir sražų*

mai laiką praleisti.

Kiekvienas

_ __________ _______ ________ ____ _ kostiumai.
Taipgi bus daug svečių-jaunimo iš kitų miestų, tai turėsit progą links- 

- - • Kviečia KOMITET \S.

BfoBZniB?JQ ilĮUOUIg 0|$UIU13A
=3E S £ EE

Didelis Vainiką Balius!
MONTELLO, MASS. 

Liet. Tautiško Namo Salėj. 
Vasario 22 vakare.

i
CAMBRIDGE, MASS.

DIDŽIAUS1S

Rengia Lietuvos Sūnų Draugystė
Balių rengia LMPS 22 sukatoj, 22 vasario-feb. 1919 

kuopa, šios subatos vakare. , JGw,T Da-
Bus dainų, deklamacijų ir CYPRl-S HALI. SALĖJE, 
kitokių dalykėlių, o nuo 8 40 Prospect SLCambridge, 
vai. šokiai. Už gražiausius 2 vai. Po pietų ir trauksis
vainikus bus tris dovanos, iki nakties 
kurioms LMPS. kuopa pa
skyrė $5.00. Taigi kiekvie- j^1, 
nas tegul įsitaiso vainiką 
įžanga 35 centai ypatai.

Rengėjų Komisija.

Chalseas socialistai suauka- 
vo Lavvrence’o streikieriams 

131 dolerių.
Pereitą nedėldienį Chel- 

sea Teatre, Chelseaj, buvo 
viešas susinrinkimas, su
šauktas vietos socialistų.

Joseph’ui A. Murphy, iš 
Lavvrence’o, pirmininkau
jant kalbėjo Lavvrence’o 
streikierių Generalio Komi
teto narys Pascal Cosgrove, 
Felix Saviški, Jose Kovalski, 
Frank Mack, Samuel Fried- 
man ir Oscar Long. Visi jie 
kalbėjo apie Lavvrence’o au
dėjų streiką. Aukų strei
kierių šelpimui surinkta 131 
dolerių.

žvejai grasina streiku.
Bostono žvejai išsiuntinė

jo savo samdytojams ir žu
vų pardavinėtojams rezoliu
ciją, reikalaudami, kad ne
būtų daromi išskyrimai ir 
neteisingas klesifikavimas 
žuvų. Jei žvejų reikalavimas 
nebus išpildytas, jie grasina 
streiku.

žuvų pardavinėtojai sako, 
kad valdžia neleisianti žve
jų unijai nutarimą vykinti, 
nes tas pakeltų maisto kai
nas. Sakoma, kad žvejų 
streikas išeitų ant naudos 
tik maisto pardavinėtojams.

Pereitam „Keleivio” num. 
vietinių žinių reporteris, ap
rašydamas labdarystės Dr- 
jos prakalbas, padarė klai
dą. praleisdamas muzikalius 
dalykus, kuriuos išpildė p- 
lės N. Sinkevičiūtė, pianistė, 
Clara Morkiutė, smuiki
ninkė,ir Pranas Sinkevičius, 
smuikininkas. Jie visi sy
kiu dalyvavo viršminėtose 
prakalbose ir juos publika 
apdovanojo delnu plojimu.

M. M. Plepis,

Katarina Breškovskaja 
atvyko Bostonan.

Katarina Breškovskaja, 
vadinama „Rusijos revoliu
cijos močiute,” kuri pereitą 
savaitę Suv. Valst. senate 
Dasakojo apie Rusijos padė
jimą kaipo pakviesta tam 
liudininkė, dabar atvyko 
Bostonan.

Vasario 26 vakare ji sa
kys Tremont Temple prakal
bą.

Vytauto Dr-jos prakalbos.
Ateinančioj nedėlioj vaka

re Lietuvių salėj, So. Bosto
ne, bus D. L. K. Vytauto Dr- 
ios surengtos prakalbos. 
Kalbės J. Neviackas iš Wor- 
cesterio.

BALIUS! Rengia Dukte
rį! ir Sūnų Dr-stė, Hyde 
Park, Mass., 21 Vasario, 
svetainėje po num. 13 Cent
rai Avė., prie Everett Sq. 
Prasidės nuo 6:30 vakare. 
Malonėkit visi atsilankyti.

Komitetas.

LDLD. 2 kp. susirinkimas.
Vasario 20 bus nepapras

tas LDLD. 2 kuopos susirin
kimas po No. 376 Broadway. 
Visi nariai teiksis susirink
ti, nes reikia nubalsuot nau
ją konstituciją. Susirinki
mas prasidės 8 vai. vakare.

Valdyba.

Birutės Kanklių Choro 
visi daininkai malonėkit su
sirinkti pėtnyčios vakare, 
vasario 21, nes reikia išmokt 
naujas dainas, kurias reikės 
dainuot rengiamam koncer
te. Titus Greviškis, pirm.

PARSIDUODA STUDE- 
BACKER 1917 m., septy
niomis sėdynėmis; parsi
duoda labai pigiai. Kreip
kitės pas (11)

Chas Butkus, 
25 Story St.,

So. Boston, Mass.

I

LINKSMOS ŠOKIAI
Rengia L. S. S. 67 kuopa

Pėtnyčioje,
21 VAS. (FEBR.), 1919 M. 
Prieš Jurgio "VVashingLono 

gimimo diena,
LIET. KOOP. SALĖJ, 

26 Lincoln St.,
Brighton- Mass.

Pradžia nuo 8 vai. vakare < 
■r tęsis iki 2 ryto.
Grajįs geriausia orchestra.

Viršminėti šokiai bus A- 
merikoniškai - Lietuviški. 
Orchestra yra užkviesta iš 
Montello’s, Mass., kuri gra
lis įvairius linksmiausius šo 
kius. Užprašom Bostono a- 
pielinkės jaunimą ir suau^ 
gurius žmones atsilankyti, 
užtikrindami, jog busit už
ganėdinti. (8)

Kviečia KOMITETAS.
P BARTKEVIčlA DUOS DOVA

NŲ segutes į rankoves (goki filled) 
vertės $4. tam, kuris prisius jam 53. 
o prie to gaus laikrašti metams — 
"Keleivį”, "Tėvynę" arba "Sandarą.

Storo adresas:
P. Bartkevičia.

877 Cambridge St., 
E. Cambridge, Mass.

Severo*; Gyduoles užlaiko 
scimyno1' sveikata.

(H)

! Kosulys vasaryje

■
 taip kaip ir kiekvienu kitu metų lai

ku. greitai pranyks, jei imsi tuojaus 
|Į ir kaip reikiant gydytis. Niekuomet 

nesigailėsi, užsitikėjąs vaistu, kuris 

S
M

ii

ii

I

nuo 1881 metų yra žinomas kaipo 
priimnus vaistas nuo kosulio? Jo 
vardas yra

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsamas Plaučiams). Jis 
yra pardavinėjamas aptiekose vi
sur. Jį lengvai gali gauti, kuomet tik 
jis tau prireikia. Ir tau reikia tu
rėti jo bonkel* namie visuomet po 
ranka. Jis apsaugoja nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, skaudamos 
gerklės ir mėilunginio krupo. Pa
mėgink jį šiandien. Kaina: 25 ir 
50 centų.

W F SEVERĄ CO 

CEDAR RAPIDS. IOWA

Ralius bus labai gražus. Muzikar- 
paimti garbiausi visoj apielinkėj, 

.—rie grajįs visokius lietuviškus ir 
angliškus sokius. Bus taipgi užkand
žių. saldžių gėrimo ir šalto "Ice Crea- 

■ mo"
Gerbamą visuomenę, kviečiam at

silankyti įžanga pigi (8)
PASARGA: Iš toliau važiuojant 

reikia išlipt ant Centrai Sd., čia jau ir 
Sale.

j Lietuvos Sūnų Dr-stės KOMITETAS.

„GABIJOS”

ŠOKIAI
Pėtnyčioje, 21 Vasario, 1919, 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 

į Kamp. E ir Silver Sts~,
So. Boston.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
V isus kviečia atsilankyti

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

DAKTARAS

A. F. Christian
401 Marlboruogh Street
(Netoli Massachuselts avė.)

BOSTON, MASS.

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

vakare.
(Šventadieniais ir nedaliomis 

tos pačios valandos.)

ia
MORRIS KATZEFF

ADVOKATAS
teismiškua reikalus visur.Atlieka vusus

OUFICE:
735-736 Old South Bidg.
294 \Vashington st.,

Boston. Mass.
Tel.: Fort Hill 3424-1972.,

OFFICE:
332 Broadway,

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

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M. a
I.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
4- Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite J- 
(u ant 1(H) Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- į). 
(į> šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reu-'t 

matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiutui, nuo uždegimo plau- 
ijj čiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- JT 
Ji gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- (L 
4- terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palarnau- 
(K sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- M 
$ dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad fli 
(« ateikite į AI*TIĖKĄ po numeriu (l)||į

100 SALĖM ST^ BOSTON, MASS.
% 

•4

DIDŽIAUSIS BALIUS
RENGIA GEDIMINO LIETUVIŲ 

įKĖSę draugystė.
, Suhatoje, 22 Vakario (Febr.), 1919

(veor^e Hashington Day)
i LIETI VU SALĖJE
, Kampas E ir Silver Sts.

So. Boston. Mass
|., j 2 vai po pįcUj įr trauksis
|iki vėlai nakties.
Gerbiamieji: _

Minėtas balius bus vienas iš pui- 
KiauMų: jus žinot. Ka(j clCjIn1in0 Dr- 
st e parengia visa^ puikius balius. 

• I nirPnLan,!*' pk‘n’1' "oriausi visoj a- P elmkci. kūne visokius lictu-
iiskus ir anglišku; - .kius. Bu> taip- 

'a:dZ'U "čriRM» ir 88,10 
kurierb‘ikrnlVn r9,r?W-'ikite progos, 
tenkinti ^,lanĮ‘ysit. visi busit patenkinti. Jzanga pi-j

K'iečii komitetas (8) 
1‘ARSIDUODA Al TOMOBILIUS 
1918 metų "Studcbaker- 7.niu sC,iy. 

»nų uz S4R5OO r ‘ nH' b °
. a j Roberte 
•>49 7-th St., So. Boston, Mass

į ADVOKATAS

F. J. Bagocius 
į! Notaras ir Taikos Teisėjas. 
> a pro\as vi.<uosc Teismuose. 
(J 253 Broadvav. so. Boston, Mass.

į f

f 

į 
i.!

401 Narlborotigh Street
(Netoli Massachusetts avė.)

BOSTON, MASS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS: (10)

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

I

j Dr. L. J. Podder
Į

;Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
i Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir i > 
; Rusiškai.
i GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP-h 

TAS LIGAS.
VALANDOS:

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

321 HANOVER STREET,
BOSTON, MASS.

h H

Iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 

MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 

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

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

BENJAMIN MENDELSOHN
ADVOKATAS

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

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

Worcester, Mass.
ji

ATYDĄITAUTIEČIŲ
I

N
i

■
i
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i I
'• iiAdv. F. j Bagocius

253_Broa<hv,v So Bostori> j 
’ ž U GAJAUSIAS !i 

!
PERKA
KAIN \S

RUBLIUS.
RUSIJOS BONIKSVS. 
ir LIBERTV HOX|>SUS.

kl-ir parduoti juos,klau^He kimnu pas Ądv. Bago-

PIRMIAU NEGU PARDUOSIT SAVO BONDSĄ, ATEIKIT PAS 
MANE IR GAUKIT TIKRĄ DIENOS KURSĄ.

Aš moku už Bondsus daugiau negu visi kiti. Todėl ateikit pas mane, o 
persitikrinsite patįs.

PIRKIT RUBLIUS, NES KAINA JŲ BEVEIK KASDIENĄ K J LA.
Perkame ir parduodame Suvienytų Valstijų Laisvės Bondsus (Libcrty 

Bonds) ir Karės Taupymo Markes (War-Sawings Stapms).
Skoliname pinigus ant morgičių. Su visais dalykais kreipkitės pas mus ’ 

ir persitikrinkite, jog mes patarnaujame savo tautiečiams kuomandagiau- 
siai.

CENTRAUS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.

32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS.
•i pnlhni


