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Amerikoje ........................
Kanadoj ir užrubežiuose

Prenumerata pusei
Kanadoj ir užrubežiuose .... $1.25 
Amerikoje .....................................’
Apgarsinimų kainos klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite: 

"Keleivis,” S. Boston, Mass. 
“l i

kaimo pasitrauktų. Jie pa-

telefonu dar nepertrauktas.
Iš pietų ir pietvakarių Vo

kietijos vis dar ateina į Ber
liną traukiniu, bet labai ma- mojo

livitj iįv/Vid v <&iuiVa ucov uciiiiciiiv iiaiiaiH- i /jiiiiuo i tzvi ^(10 SHKO
Todėl manifestas pasmer- kad 3,000 anglų karės belais- kad ant Petrogrado einanti 

kia ir streikus, sakydamas: vių Vokietijoj visai negali- finų kariumene ir esanti 
Kiekvienas streikas stumia ma surasti. Jie turbut jau nuo to miesto jau tik 6 mv- 
___  • —— —•-> jr neužrašvti. |lias.
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Represents over 4,000 Lithuanians 
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in the United Statės.
* K •

• ‘ Z

The Best Advertising Mediun.
Advertising rates on application.

Ali communications should be

I
addressed to:

“Keleivis” S. Boston, Mass.

Vokietijoj prasidejorevoliucija 
prieš Eberto valdžią.

TAIPGI PRIEŠ STEIGIA
MĄJĮ SEIMĄ.

”Vorwaerts” pataria Eber
to vyriausybei rezignuoti.
Londonas.

Berlino sako, kad dabartinė 
Vokietijos vadžia gali būt 
nuversta bile valandą.

Valdžios nariai pametė 
Sbeigiagąjį Seimą ir atva
žiavo Berlinan tartis su 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba. Jie išleido savo mani
festą. Visi korespondentai 
praneša, kad valdžios padė
jimas labai sunkus.

BerJine dabar eina tik so
cialistų laikraščiai. Visi ki
ti sustojo, nes darbininkai 
sustreikavo ir atsisako juos 
spausdinti.
Generalis streikas plėtojasi.

Berne (Šveicarijoj) gau
namos iš Vokietijos žinios 
sako, kad generalis streikas 
plėtojasi visą Vokietiją. 
Vidurinėj Vokietijoj beveik 
visas judėjimas jau sustojo. 
Komunikacija telefonu ir te
legrafu tarpe miestų per
traukta. Valdžia labai bi
janti, kad Erfurte, Geroj, 

Kreize ir Hallej neprasidėtų 
teroras.

Geležinkelis tarpe Leipzi- 
go ir Dresdeno visas jau 
streikierių rankose. Į Dres- 
deną atėję 5,000 valdžios ka
reivių.

"Berliner Zeitung” kelios 
dienos atgal rašė, kad po vi
są Vokietiją organizuojasi 
liuosnoriai valdžią remti. Jų 
esa jau daugiau kaip 130, 
000.

Muncheno Darbininkų ir 
Kareivių Taryba apskelbė 
visoj Bavarijoj karės stovį.
Brunswikas apskelbtas Ta* 

rybų Respublika.
Kojienhagoj gauta iš Ber

lino žinių, kad pereitoj pė
tnyčioj Brunswikas taix> ap
skelbtas Darbininkų ir Ka
reivių Tarybų Rrespublika.

Tos žinios sako, kad Span- 
dau valstijoj nutarta. 5 kovo 
apskelbti generalį streiką 
kaipo demonstraciją prieš 
valdžią ir pritarimą revoliu
ciniam* darbininkų judėji
mui centralinėj Vokietijoj.

Darbininkai reikalauja, 
kad Spaudau valstijoj butų 
įkurta komunistiška respu
blika ir visos bažnyčios ati
darytos mitingams laikyti.
Kariumene da remia val

džią.
Dusseldorfe pereitoj pėt

nyčioj vadžios kariumene 
užėmė geležinkelio stotį ir 
kitas viešas įstaigas, kurios 
buvo jau spartakų rankose. 
Spartakų vadai pabėgę ir 
tas miestas dabar esąs ra
mus.

Tečiaus streikas plėtojasi 
ir geležinkelio veikimas kas
diena vis daugiau paraduo
jamas. Tarpe Berlino ir 
Halles pertraukta jau visas 
susinėsimas, net telefonu 
susižinoti negalima. Į Leip- 
zigą nuo pereitos pėtnyčios 
traukiniai taipgi jau nebe-

Perkirsdami susinėsimus, 
streikieriai suparalizavo 

jo veikimą.
Spartakai suorganizavo 

generalį streiką visoj ka
syklų apygardoj Turingijos 
ir Anhaito provincijose, o 
taipgi 'buvusioj Saksonijos 
karalijoj. Tapo suparali- 
ž i uotą visa komunikacija ir 
sutemus miestuose nėra ži
burių. Protestuodama prieš 

_________  t.„ ’tai, buržuazija apskelbė 
šit raukti nuo savo viet os be kontr-streiką: daktarai at- 
jokių išlygų, palikdama po- •'įsako eiti ^pne hgonių, ap- 
litinę suirutę buržuazinėms 
partijoms.

KARIUMENĖ saugoja 
BAVARIJOS SOVIETĄ
Darbininku unijos Mun

chene išlipino po miestą pla
katus, patardamos darbi
ninkams palaikyti tvarką ir 
nerengti ginklotų demonst
racijų, prie kuriu šaukia 
saujalė kraštutiniai kairių
jų karštagalvių. Mokyklos 
Munchene tapo uždarytos ir 
vaikai paleisti namo, nes bi
jomasi betvarkės. Namą, 
kur Sovietų Kongresas lai
ko posėdžius, saugoja stipri 
kariumene. Aplinkinės gat
vės taipgi kareivių uždary
tos.

RADO ROŽĖS KŪNĄ
Iš Berlino pranešama, kad 

Landvvehro kanale atrasta 
apdraskytas ir sudaužytas 

i . . . , , - • j j moteriškas lavonas. Nors
kia i visas tarybas, raginda- buvo jau apipuvęs, te
ma jas kovoti uz savo gyva- čiaug pažintį kaį Ėožės 
\ imą n patardama saukti 18 Luxernburg liekanos,kuri 17 
kovo visos sahes Sovietų buvo juodašimčių už-
Kongresą. J

Berlino miesto valdyba 
išleido atsišaukimą į visus 
ne-socialistus, patardama 
apskelbti kontr-streiką, jei-
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Tiktai darbas,
gali mus išgelbėti."

Toliaus manifestas priža
da nacionalizuoti pribren
dusias pramonės šakas ir 

įsteigti tai pramonei kontro
liuoti tarybų, kuriose busią 
atstovaujami visi darbinin
kai.
"Voruacrts” pataria Schci- 

demannui pasitraukti.
Tečiaus šitiems Steigia-

‘ » Seimo žadėjimams, 
žai. Paprastas vakarinis matomai, netiki nei dešiniu- 
trukis iš Muncheno į Berli- jų socialistų organas "Vor- 
ną pereitoj pėtnyčioj jau ne
beišėjo.
Bavarijos
Kareiviu

parliamento vietą.
Darbininku ir J

Taryba Munchene pereitoj 
sąvaitėj svarstė Bavarijos 
konstitucijos pieną ir nuta
rė, "kad akyvaizdoje pai
naus šalies padėjimo ir ap
saugos reikalingumo, Bava
rijos Seimaš paleidžiamas, o 
jo vietą ūži n?-. Darbininkų 
ir Kareivių Taryba, kuri 
bus žinoma kaipo laikinoji 
šalies Taryba iki bus su
šauktas Tarybų Kongre
sas."

Tuo budu Bavarijos Dar
bininkų ir Kareivių Taryba 
pasiėmė vyriausią šalies 
valdžią Į savo rankas ir leis 
visus įstatymus.
Steigiamas Seimas norėjo 

panaikinti Tarybas.
Berlino Sovietai buvo su

šaukę bendrą mitingą ir 
nusiuntė Steigiamajam Sei
mui protesto rezoliuciją 
prieš jo kėsinimąsi panai
kinti Darbininkų ir Karei
vių Tarybas.

Kita rezoliucija atsišau-

waerts”, nes jis tiesiog sako 
Scheidemanno ministerijai. 

Darbininkų ir kad jeigu ji negali pagamin- 
Taryba užėmė nieko geresnio, kaip tik 

L . organizuotą darbininkų pa- 
k'ZTpivio sipriešinimįtai ji privalo pa-

tiekoriai neparduoda gy
duolių ir tt.

Sustreikavusieji darbinin- 
i kai paskelbė, kad jų tikslas 
i y ra apsupti ir atskirti nuo 
visos Vokietijos Veimarą, 
kur yra susirinkęs Steigia
mas Seimas. Ir tas jiems 
jau pavyko,nes sustojo gele
žinkeliai, sustojo krasa. Sei
mo delegatai negali niekur 
išvažiuoti, ei reikalingų ži- 

gauti.nių iš nie
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REIKALAUJA $120,000, 
000,000 KONTRIBUCI
JOS Iš VOKIETIJOS.
Taikos konferencijos ko

mitetas apskaito, kad Vo
kietija su savo buvusiomis 
talkininkėmis turi užinokė- 
tisąjungininkams apie $120, i 
000,000,000. Francuzija rei-Į 
kalaujanti. kad $5,000,000,1 
000 butų užmokėti tuojaus 
auksu ir medega, o kitkas 
dalimis per 25 ar 30 metų.

PRINK1PO KONFEREN
CIJOS NEBUS.

Sąjungininkai turi "naujų 
pienų” linkui Rusijos.

Paryžius. — Andre Tar- 
dieu, vienas Francuzijos 
delegatų į taikos konferen-l 
ciją, pasakė užsienio laikra
ščių korespondentams, kad 
Prinkipo konferencijos, ku
rion buvo pakviestos visos 
rusų partijos, visai nebus. • 
•Jisai sako,kad bolševikai ne-1 
išpildė sąjungininkų reika-j 
lavimo pertraukti naminę i 
karę, todėl dabar sąjungi-Į 
ninkai turi "nauju pienų vy 
kinimui Rusijoj "tvarkos. '

Sako, Bolševikų sutartis su 
sąjungininkais butų be vertes 

------------------- I-------------------------------------- -—

mušta.
VOKIEČIAPŠAUDO LIE

TUVIUS.
Varsa va. — Krokuvos 

gu neprigulmingi socialistai universiteto profesorius Ro- 
organizuos Berline generalį govskis, kuris šiomis dieno- 
streiką. Tečiaus miesto vai- mis sugrįžo iš Lietuvos, pa- 
dvbbs ponai neturi žmonėse sakoja, kaip vokiečiai Bran- 
jokios įtekmės ir vargiai jų sko kaime iššaudė lietuvius, 
atsišaukimas turės kokių Anot Rogovskio, tarp lenkų 
pasekmių. Į ir vokiečių buvo padaryta
Nepriklausomieji socialistai sutartis, kad vokiečiai iš to 

eina su spartakais. kaimo pasitrauktų. Jie pa- 
11 ugo Haases vadovauja- sitraukė iš tenai 6 vasario, 

moji socialistų partija eina Jiem pasitraukus tuojau nu- 
iš vien su spartakais ir sten- sižudė tenai paliktas milita- 
giasi bendromis spėkomis ris vokiečių palicijantas. 
nuversti Scheidemanno ka- Nors buvo daug prirodymų, 
hinetą, kad jo vieton įstei- kad jis papildė savžudy- 

Tuo stę. tečiaus vokiečiai nutarė, 
kad jį nušovė vietos gyven- 

ge- tojai. Vokiečių kariumene 
sugrįžusi pradėjo šaudyt 

u- žmones. Iš viso ji nušovė 
12 kaimiečių.

gus Sovietų Valdžią, 
tikslu nepriklausomieji 
cialistai ir organizuoja 
neralį streiką.
Tuksiančiai miršta nuo

do.
Vokiečių valdžia išleido iš BAVARIJOJ KARĖS STO

VIS.
Darbininkų ir Kareivių 

Taryba, kuri paėmė į savo 
rankas visą Bavarijos val
džią, apskell>ė visoj Bavari
joj karės stovį.
PRAPUOLĖ 3,000 KARES 

BELAISVIŲ.
London.

vas pulkininkas Guest pra
nešė parliamento nariams.

Veimaro ilgų manifestų,kur 
tarp kitko sakoma:

"Ekonominis vargas yra 
didesnis da negu politi
nis pavojus. Savo išteklium 
mes negalime išmaitinti Vo
kietijos gyventojų iki se
kančios piuties, o čia sąjun
gininkų blokada baigia ėsti 
musų liaudies gyvybę. Kas 
dieną tūkstančiai miršta 
nuo nedavalgvmo.”

LIETUVIAI VARO BOL
ŠEVIKUS Iš LIETUVOS.

Atsiėmė d$ug miestelių ir 
atsisako pertraukti mūšius.

Stockholm.—Iš Kauno čia 
"auta žinių, kad lietuvių ka- 
riumenė, varydama laukan 
bolševikus, perėjo jau Šiau
lių, šaduvos, Vieves (?) ir 
Varėnos liniją, ir visi šitie 
miestai jau lietuvių rankose. 
Vilniaus gubernijoj lietuvių 
kariumene eidama pirmyn 
pasiekė jau Trakus Vilniaus 
rytuose. Bolševikai prašė 
oertraukti mušius, bet lietu
viai atsisako.

Rusijoj kazokų vadas ge
nerolas Krasnovas paėmė 
Saratovo miestą prie Volgos 
ir Volską, 75 mylios toliaus 
i rytus.

ANGLAI SIUNČIA ES
TAMS GINKLŲ.

Bolševikai vėl pradėjo ofen* 
sivą ant Narvos.

Revelyje viešpatauja di
delis džiaugsmas, nes tenai 
atėjo iš Anglijos keli trans- 
|H»rtai su ginklais estams. 
Anglai atvežė estams netik 
ginklų ir amunicijos prieš 
bolševikus kariauti, bet ir 
šarvuotų automobilių atga
beno. Sakoma, kad šarvuo
ti automobiliai dabartiniu 
laiku Baltijos fronte pa
kreips dalykų stovų estų 
naudai.

Iš Helsingforso praneša
ma, kad nežiūrint sunkių sa
vo nuostolių, bolševikai vėl 
pradėjo užpuolimą ant Nar
vos. Miestą ir apielinkę at
akavo devyni jų regimentai 
su 10 Kata rėjų (60 kanuo- 
lių). Jiems vadovauja tūlas 
A n velt, est as bolševikas, ku
ris pirma buvo rusų armijoj 
oficierium. Sulyg profesi
jos jis yra advokatas ir Ru
sijos bolševikų paskirtas E- 
stonijos reikalų komisaru.

žinios iš Petrogrado sako,

20 JAPONŲ KRITO MŪ
ŠYJE SU BOLŠEVIKAIS.

Vladivostoko žinios sako, 
kad 20 mylių į rytus nuo 
Blagovieščensko jaunai bu
vo susirėmę su bolševikų 
spėkomis. 20 japonų buvo 
užmušta ir tiek pat sužeis
ta. Bolševikų spėkos susi
dėjo iš 3,000 vyrų.

ČEKŲ KOMUNISTAI KE
LIA REVOLIUCIJĄ.

Žinios iš Berlino sako,kad 
čekų sostinėj Pragoj komu
nistai pakėlė revoliuciją. 
Revoliucionieriai jau buvo 
užėmę kai-kurias valdžios Į- 
staigas, iš kur juos kariume- 
nė ir studentai tečiaus išva
rė.

RADO SU VAŽI N ĖTĄ 
ŽMOGŲ.

Netoli Gardnerio, Mass., 
ant geležinkelio atrasta su
važinėtas žmogus. Buvo nu
pjautos abidvi kojos ir su
trinta galva. Lavonas buvo 
jau sušalęs. Paaiškėjo,kad 
tai tūlas Čollins iš Gardne
rio.

BURŽUAZIJOS STREI
KAS.

Leipzige dabar streikuoja 
darbininkai ir buržuazija. 
Buržuazija streikuoja pro
testuodama prieš komunis- 
tų-'valdžią. Daktarai, aptie- 
koriai, ligon bučių štabai ir 
kitokie profesionalai daly
vauja buržuazijos streike.

SUSTREIKAVO VERPĖ
JAI.

Franklin, N. H. — Apie 
3,000 vilnų dirbtuvės strei
kuojančių darbininkų nuėjo 
pereitą ketvergą pas dirbtu
ves, kad neleidus streiklau
žių darban. Įvyko susirėmi
mas su policija. Keliatas 
streikierių buvo areštuota, o 
keliatas policmanų apdau
žyta akmenimis.

Vokietijoj, Esseno apie- 
linkėj, gauja piktadarių su
naikino vienos kasyklos saf-Į 
ta ir 600 angliakasių nega
lima bus iškelti be dviejų i 
sąvaičių.

TAIP SAKO GUBERNA
TORIUS ZINOVJEV.

Raudona armija bus organi
zuojama ir propaganda 
vedama užsienyje be per
traukos.
Petrogrado gubernato

rius Zinovjevas paaiškino 
Petrogrado Sovietui, kodėl 
bolševėikai norėjo važiuoti 
su sąjunginiskais konferen- 
cijon ant Princų salų Mar- 
moros jūrėse. Jis pasakė, 
kad sutartis tarp bolševikų 
ir sąjungininkų nebūtų tu
rėjusi jokios vertės. ”Sie- 
vemaja Komuna,” oficialis 
Petrogrado Sovieto orga
nas, aprašo jo kalbą sekan- 
v • •ciai:

”Mes priėmėm pakvieti
mą taikos konferencijon ge- 
rai suprasdami, kad laikui 
bėgant šita taika išeis mums 
ant naudos, o ne musų prie
šams.

”Draugai, man rodos, kad 
musų patirimas su Brest Li- 
tovsko taika kuogeriausiai 
tatai prirodo. Nuo Brest 
Litovsko taikos nukentėjo 
ne Rusijos darbininkai ir u- 
kininkai, bet visai kas kitas 
— Vilimas Antrasis su gau
ja savo plėšikų. Nukentėjo 
vokiečių buržuazija ir 
Scheidemannas su savo go- 
vėda, kuri trynė rankas iš 
džiaugsmo dėl Brest Litovs
ko taikos. Jų padėjimas da
bar nepavydėtinas. Tuo 
tarpu gi mes visa .tai jau 
pergv venom ir pradedam 
užmiršti.

"Padarymas su sąjungi
ninkais panašios taikos ne
reikštų, kari mes nors ant 
valandos turėtume liautis 
organizuoti savo armiją to
liau, bet tuo pačiu laiku ga
lėtume savo darbininkams 
ir ūkininkams duoti kiek 
liuosiau atsikvėpti.”

Savo prakalboj Zinovje- 
vas jiabriežė, kad Sovieto 
vadai norėję su sąjunginin
kais taikytis ne dėlto, kad 
jų karinis padėjimas butų 
blogas; žiūrint Sovieto žvil
gsniu, bolševikų karinis pa
dėjimas esąs geras; jie no
rėję taikytis su sąjunginin
kais tik dėlto, kad maisto 
jiems labai reikią.

Jisai paaiškino,kad Sovie
to valdžia galėtų priimti 
kad ir sunkias sąjungininkų 
išlygas, nes "vistiek kokių 
klaidų mes dabar nepadary
tume, pabaigoje mes perga
lėsime. Vlsviena kaip gud
riai imperialistinė buržuazi
ja nesisukytų, už kelių metų 
ji turės būtinai žūti.

"Mes turime priimti sta
tomas mums sąlygas su pil
nu įsitikinimu, kad istorija 
dirba musų naudai ir kad 
kiekviena diena veda mus 
vis arčiau prie galutino mu-

NORTH DAKOTOJ BAN
DOMAS SOCIALIZMAS.
North Dakotos farmerių 

partija "Nonpartisan Lea- 
gue,” paėmus į savo rankas 
valdžią, pradeda bandyti 
pramonėj socializmą. Valsti
jos legislatura išleido įstaty
mą ir gubersatorius Frazier 
jį užtvirtino, kad pramonę 
vestų ir kontroliuotų pati 
valstija; kad tai pramonei 
finansuoti ir trioboms staty
ti butų įkurtas valstijos ban
kas, kuris turi išleisti ant 
$17,000,000 bondsų ir už tuos 
pinigus vykinti naują pra
monės programą. Dalykams 
tvarkyti organizuojama 
tam tikra Industrijos Komi
sija, kuriai pavedama staty
ti valstijos lėšomis javų ele
vatorius, malūnus ir taip 
toliau.
JOHN REED IŠTEISIN- 

TAS.
Pereitoj sąvaitėj Philadel- 

phijoj buvo revoliucinio so
cialisto John Reedo ir jo 
draugo Kogirmano byla, ku
rioj policija kaltino juodu už 
"kurstymą prie riaušių,” 
kurias ji pati buvo sukėlus. 
Dalykas dėjosi tenai pereitą 
vasarą. Reedui buvo su
rengtos prakalbos, bet poli
cija uždarė salę, o kada žmo
nės susirinko, pradėjo juos 
stumdyt ir vaikyti. Reedą ir 
Kogirmaną policija arešta
vo ir apkaltino už tą sumiši
mą. Byla dabar traukėsi 
tris dienas ir prisaikintų- 
jų suolas juodu išteisino.

ATĖMĖ Iš BOLŠEVIKŲ 
VINDAVĄ IR LIEPOJŲ.
Iš Kopenhagos praneša

ma, kad Latvijos uostai Vin- 
dava ir Liepojus iš bolševikų 
jau atimti. Bolševikai buvo 
paėmę juos 31 sausio.

LENKIJON ATĖJO 6,000 
TONŲ MAISTO.

Danzigo uostau lenkams 
atvežta iš Amerikos 6,000 
tonų maisto, kuris tuojaus 
busiąs nusiųstas geležinke
liu Varšavon ir po amerikie
čių priežiūra išdalytas vieti
nių komitetų badaujantiems 
žmonėms, pasakė Hoover. 
Jis paaiškino, kad bėgyje 
paskutinių trijų sąvaičių į 
Danzigą atvežta iš Ameri
kos 37,1)00 tonų maisto.

200,000 BEDARBIŲ BER- 
LINE.

Delei generalio streiko, 
kuris apėmė Berliną ir jo a- 
pielinkes, 200,000 žmonių te
nai nedirba.

NUMUŠĖ V ARI AKA- 
SIAMS ALGAS.

Calumet and Hecla vario 
kompanijos Michigan valsti
joj paskelbė, kad jos numu
ša 10,000 savo darbininkų 15

atsikvėpimu, kad sustipri- nuošimčių algos, 
nūs savo spėkas. Jau vien1 
tik gyvavimas mūsiškės vai- PASIKORĖ.
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ūpas tam pnesingas; kad Ita-
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Kokis darbas, tokis skarbas.
nesu-

IŠ
t

vilko ištruko, ant meš
kos užklupo.

A. A. Jokūbaitis.

I
i

seime, šiandie gi 
kitokios. Savo 
'diplomatijomis/ 

ir atviru talkavi-

Girdi: 
pade j i- 

Šimet 
vienas 

vieni
taktika, 

susi- 
išėjc

girdėti 
parody- 
nekaltai

Dėl šito incidento "Nau
jienose” skaitom šitokią pa-

”Ar tai reiškia, kad "bolše
vikai” neturi nieko bendra su 
anarchistais? Visai ne. 'Bol
ševikai” taip-pat kelia triukš
mą socialistų susirinkimuose, 
kaip anarchistai 'bolševikų' su
sirinkimuose. Tiktai anarchis
tai yra 'kairesni' ir ’revoliucio- 
niškesni.’ Kuomet 'bolševikai' 
susirinkimuose rėkauja ir ko- 
liojasi, tai anarchistai dar var
toja kumščias ir butelius.”

jas ir todėl visi turi būt ly
gtis.

laikomi didžiausiais Pa-?a,u

cialistu ir kataliku yra negali
mas daiktas. Todėl klausykite 
savo dvasinių vadovu balso, o 
nesiduokite savęs suvadžioti 
socialistų vadovu melagingais 
prižadėjimais.”

Kas senų mažai teklauso, 
Toksai valgo duoną sausą.

Daug žmonių prie pikto lin
ksta, —

Bet save "grožybėms” dang
sto...

pasirodo, kad "dva-| "IŠAIŠKINO."
- s’i tėveliai visur yra ly Chicagos škaplerninkų or

ganas "Draugas” "aiškina” 
savo skaitytojams, ką reiš
kia raudona vėliava. Girdi:

''Raudonoji vėliava tapo so
či j alistų ženklu dėlto, kad 
kraujas yra raudonas ir ugnis 
yra raudona, o revoliucija da
roma krauju ir ugnim. Krau
jo praliejimas reiškia mirtį 
žmonėms, ugnyje žūva jų tur
tas. Tai-gi raudonosios vėlia
vos viešpatavimas reiškia mir-ima necivilizuotų pusėj, SU- 
ties viešpatavimą ant asmenų i lygina Grigaitį SU klerika- 
ir jų turtų.” jlais.

Daug geriau butų,jei "Drau- r 
gas” aiškintų davatkoms, ką jienos 
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nesiduotu suvadžioti savęs saj nurodo, kad istorijoj ne

i

D APŽVALGA D
VISUOTINO SEIMO KRI- 

ZIS.
Visuotino seimo klausimu 

šiandien susidarė nepapras
tas padėjimas. Rodos, visi 
pripažįsta, kad seimas rei
kalingas, o kai-kurie net ir 
labai už jį agituoja, bet kaip 
tik reikia nors žingsni toj 
linkmėj pirmyn žengti — 
tai nei iš vietos! Negali sei
mo sušaukti socialistai, ne
gali tautininkai ir negali 
klerikalai. Frakcijų vaidai, 
savitarpinė kova taip musų 
gyvenimą sudemoralizavo, 
kad platesnis darbas pasida
rė jau nebegalimas.

Tautininkų srovė buvo 
j’au susitarus su klerikalais 
šaukti "visuotiną seimą,” 
bet nežiūrint tos sutarties, 
klerikalų spauda pradėjo 
varyti prieš seimą agitaciją 
ir, kaip dabar išrodo, to sei
mo nebus.

Tautininkų Tarybos se
kretorius P. Norkus mano, 
jog klerikalai bijosi važiuoti 
su tautininkais i seimą dėlto, 
kad tautininkai dabar suda
rę "vieną frontą.”

"Šįmet tarpsrovinis 
mas visiškai kitokis. 
vidurinėje srovėje 
frontas, viena mintis, 
reikalavimai, viena 
Pas katalikus visiškas 
kompromitavimas, čia 
aikštėn kun. Bartuškos darbai, 
pasirodė ir p. Gabrys jų re
miamas nekokioje šviesoje. 
Mastauskas gi visai dabaige 
reikalą ir parodė visas kata
likų klaidas. Prie to prisidėjo 
ir tas, kad katalikai neturi 
tinkamų žmonių pasiųsti Pa
ryžiaus konferencijon, išski
riant kun. J. žilių, kuris vie 
nok negali išvažiuoti. Čia nori 
parodyti savo visuomenei, kari 
pas juos viskas gerai, kuomet 
ištikro klaida prie klaidos. Prie 
to visko pas katalikus yra nuo
monių suskilimas. Svarbiau
siai gi nenori seimo dėlto, kad 
dabar apskritai visuomenė jav 
ša skte šaukia ir reikalauja 
kad butų vienas bendras fon
das, vienas bendras darbas, c 
to katalikų vadovai bijosi la
biau, negu mirties..."

Reikia pripažinti, kad ta
me yra daug tiesos. Kleri
kalai bijosi, kad seime nepa
aiškėtų daugiau tos purvi
nos politikos, kurią jie varė 
surinktais "Lietuvos paliuo- 
savimui” pinigais. Be to da 
jie bijosi, kad seimas neįkur
tų bendro Amerikos lietuvių 
fondo Lietuvai šelpti, nes 
tuomet jie negalėtų naudoti 
aukų klerikališkai savo po
litikai. Tai yra dvi svar
bios priežastis, dei kuriu 
klerikalai priešinasi tokiam 
seimui.

Bet "Naujienos” teisingai 
pastebi, kad da yra ir dau
giau priežasčių, dėl kurių 
atžagareiviai bijosi suvažia
vimo — tai revoliucinis žmo
nių ūpas. Chicagos sociali
stų dienraštis nurodo, kad— 

"Jų (klerikalų) politika at- 
žagareiviausi. Jie traukia vi
sa atgal. Jie uoliausiai talki
ninkauja reakcijai, žmonės gi 
sujudę, ūpas jų pakilęs, ir to
li gražu ne reakcijos šalininkų 
pusėn. Kad ir taip da kleri
kalų užuitose draugijose vis 
labiau ir labiau kįla protesto 
balsų. Visuotiną suvažiavimą 
paskelbus, prasidėtų rinkimai 
delegatų. Delegatais patektų, 
žinoma, daugelis aiškiau iš
dirbtomis nuomonėmis, linku
sių ton ar kiton pusėn, bet 
daugelis neaiškių, abejojančių. 
Seiman suvažiavus, apsireikš
tų stipri nuomonių kova — ko
va tarp daug pažangesniųjų 
elementų tautininkų pusėje ir 
atžagareivių — klerikalų. Lai
ko dvasia, aplamas žmonių u- 
pas toks, kad pažangesnioji 
tautininkų partija turi daug 
daugiau šansų patraukti savo 
pusėn ir tą neaiškųjį!, abejoji-

mąjj seimo elementą.
"Klerikalai tatai supranta. 

Praeitais metais jiems pavyko 
lengvai nugalėti tautininkus 
New Yorko 
aplinkybės 
tamsiomis 
savo slaptu 
mu reakcijai čia ir tenai, jie 
save pusėtinai diskreditavo. 
Dėl to šiame visuotiname sei
me laimėti jie nelabai tikisi. 
O jeigu taip, tai. jų išrokavi- 
mu, geriau, kad seimo nebū
tų.”
Tautininkai sako, klerika

lams atsisakant, jie irgi ne
šauksią seimo. Taigi pasi
rodo, kad partijos "visuoti
no seimo” sušaukti negali.

Tuo tarpu gi visuomenė 
kas sykis vis tankiau ir sti
priau pradeda išsirekšti už 
suvažiavimą. Veik visos pa
žangios pašalpinės draugi
jos, kliubai ir kitokios musų 
darbininkų organizacijos 
reikalauja suvažiavimo.
frue translation filed wkh the post- 
naster at Boston. Mass.. or Februarv 
26, 19’9, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

TAIKA SU RUSIJA.
Santikiai tarp Rusijos ir 

sąjungininkų pastaruoju 
aiku pradėjo krypti gero- 
jon pusėn, žinoma, abidvi 
jiisės eina prie to netiek ge
zų norų vedamos, kiek būti
numo verčiamos. Karės De
partamentas Washingtone 

*iau oficialiai paskelbė, kad 
Amerikos ir kitų sąjungi
ninkų kariumenė busianti 
štraukta iš Rusijos taip 
greitai, kaip oras pavelys.

Taigi prasideda Rusijos 
ntervencijos galas.
"Rusijos intervencija” bu

žo dvejopa. Iš vienos pusės 
•ūsų žemėn veržėsi sąjungi
ninkų kariumenė. Iš kitos 
nusės i sąjungininkų valsty
bes veržėsi revoliucinė bol- 
ievikų propaganda. Pakol 
-ieną ar kita intervencija y- 
■a daroma, patol taikos tarp 
•ąjungininkų ir Rusijos ne
galima tikėtis. Konservaty- 
•is Bostono "Globė” mano, 
<ad dabar abidvi intervenci- 
’os turės liautis. Kodėl?

"Todėl, kad nei viena jų ne
turėjo to pasisekimo, kokio bu
vo tikėtasi”, sako Bostono 
dienraštis.

"Bolševikai nesislėpdami 
veikė, kad iššaukus socialę re
voliuciją visam pasaulyje. Te
čiaus spartakų sukilimo nenu- 
sisekimas Vokietijoj ir sąjun
gininkų vienybė taikos konfe
rencijoj, podraug su liberaliu 
tos konferencijos tonu, sudarė 
tokias aplinkybes, kad Sovietu 
Valstybė turėjo savo užsienio 
politiką mainyti. Žinios sako, 
kad Leninas jau sutinka per
traukti kaimynėse šalise pro
pagandą ir apsiima net caro 
valdžios užtrauktas skolas at
mokėti.

"Sąjungininkų įsiveržimas 
Rusijon taip-pat nenušisekė. 
Nors ir nedaug kariumenėsj 
buvo nusiųsta, bet visgi jos 
buvo užtektinai, kad paro
džius, jog toks darbas negali 
turėt pasisekimo. Darant in
tervenciją buvo manoma, kadį 
Rusijos žmonės pasitiks sąjun-į 
gininkų armiją kaipo savo pa- 

*liuosuotoją nuo boelšvikų. O Į 
tikrenybėje ją pasitiko visi se
nojo carizmo budeliai kaipo sa
vo paliuosuotoją nuo revoliuci
jos. Pasekmės buvo tokios, i 
kad Rusijos revoliucionieriai, j 
vietoj atsimesti nuo bolševikų,! 
pradėjo juos remti, nes bijojo, 
kad carizmo šalininkai 
keltų kontr-revoliurijos.

"Ant didelės skalės inter
vencijos Rusijoj sąjunginin
kai negalėjo padaryti dėl geo
grafinių ir politinių priežas
čių. Geografiniu žvilgsniu to
kia intervencija negalima, nes 
įsiveržusių armijų Rusija ne
muša. Ji tiesiog praryk jas. 
Gi politiniu žvilgsniu negalima 
dėlto, kad Anglijos darbininkų

Taigi pasirodo, kad ”dva-! 
siski tėveliai” visur yra ly 
gus. Visur jie eina su vieš- 
oatau jančia bjesa, visur jie 
uoliai padeda malšinti kra- molą.''
Bet veltui jų triūsas. Da

bar jau ne tie laikai,kada 
saulę buvo galima "sulaiky
ti. Stebuklų gadynė senai 
jau atgyventa, ir atgyventas 
klerikalų amžius. Tegul jie 
verčiau kalba poterius ir rū
pinasi apie "dangaus karaly- 
stc.

lija nemato sau jokios naudos lyje niekšais, kuriems joks
* •• save gerbiąs žmogui nepa

duos rankos, tai čia tie ne 
naudeliai sėdi klerikalu ie- 
dakcijose ir turi paramos.

daugiau i "KRAMOLOS MALŠINTO
JAI”

Kada 1905 metais Rusijos 
■ žmonės sukilo prieš caro 
valdžią, tai ištikimiausiais 
caro apgynėjais pasirodė 
katalikų dvasiški.ia. Ko 
"ochranos” agentai negalėjo 
susekti, tai iškvotė per išpa
žintį kunigai. Kada žmonių 
sukilimas tapo pasmaugtas, 
tai Lietuvos dvasiskijos at
stovas kun. Laukaitis durno
je su pasididžiavimu pasa
kė: "Mes, Lietuvos kunigai, 
uoliai padėjome valdžiai 
kramolą malšinti.”

Nuo to laiko Lietuvos ku
nigams ir prilipo "kramolos 
malšintojų” vardas.

Bet klaida butų manyti, 
kad vien tik Lietuvos kuni
gai buvo ir yra priešingi re
voliucijai. Žmonių pasiliuo- 
savimui priešinga kiekvie
nos šalies dvasiškija. Kur 
tik prasideda judėjimas 
prieš viešpataujančią klesą, 
kunigija visuomet eina prieš 
tą judėjimą; ji visuomet sto- < 
ja už tą valdžią, kurią žmo
nės nori nuversti. Taip bu
vo francuzų revoliucijoj, Į 
taip buvo Meksikos revoliu
cijoj, taip buvo Rusijoj ir 
Lietuvoj, ir taip dabar yra 
Olandijoj.

Kaip pralotas Antanavi
čius išleido anais metais juo
dašimtišką aplinkrašti prieš 
Lietuvos socialistus ir revo
liucionierius, taip dabar O- 
’andijos vyskupai išleido pa
našų raštą prieš Olandijos 
socialistus. Kaip vienas bu
vo skelbiamas iš sakyklų, Į 
taip ir kitas yra skaitomas 
žmonėms bažnyčiose tarpe 
^Ęasiklausykiį kaip Olan- w
dijos vyskupai kalba 
aplinkraštyje (jo vertimą i- 
mam iš "Naujienų"):

"Vis labiau ir labiau besi-’ prajoU3 Frv tiesiog protes- 
plėtojąs socializmo pavojus, su tuoja prieš‘dvasiškiją, kuri 
kuriuo mes jungiame dar dide- skelbia biblijos pasakas apie 
snį anarchizmo pavo.ių. verčia -žmogaus sutvėrimą, apie ro
mus perspėti žmones, idant jie ju ir tvaną kaipo teisybę. Ji- 
nesiduotų suvadžioti savęs saj nurodo, kad istorijoj ne
klaidingomis jo dokrinomis ir ra mažiausių prirodymų, 
žalingais prižadėjimais. Sočia- kad butų kada nors buvęs 
listų mokinimai apie mantą ir toks rojus, tvanas arba A- 
legalę nuosavybę, apie valdžią įomassu Jieva. Netik nėra 
ir žmonių visuomenę, sulig ku- prirodymų, bet tos pasako* 
riais jie norėtų reformuoti pa- tiesiog prieštarauja istori- 
saulį. visai neatsižvelgia nė i geografijai ir evoliuci- 
amžinus ir neatmainomus Die- jaf 
vo Įstatymus, ne į dievišką šitoks praloto Fry užreiš- 
evangelijos mokslą ir prisaky- kimas sukėlė klerikalų tarpe 

didžiausi triukšmą.
Vadinasi, ir klerikalų 

kempėj prasideda revoliuci
ja. Pradėjus žmonėms ver
sti žemėn karalius, kunigai 
ims versti Dievą.

iš interevencijos ;kad Amerikos 
visuomenė prieš tai protestuo- ; 
ja; o Prancūzijos imperialistai* 
vieni patįs neturi pakankamai 
jiegu” I
Tečiaus yra ir <___o__

svarbių priežasčių, kurios! 
privertė sąjungininkus tai-

1 kvtis su Rusija.
Visi žino, prie ko privedė 

susivienijusių Europos vals
tybių užpuolimas anais me
tais ant revoliucinės Fran- 
euzijos. Užpulti žmonės su
sivienijo kaip vienas vyras, 
sudarė galingą armiją ir, 
Napoleonui vadovaujant, 
apskelbė savo užpuolikams 
kryžiaus karę, kuri siautė 
Europoj per 22 metu. Fran- 
euzijos revoliucija ir napo
leoniškos karės, matomai, 
perspėjo sąjungininkus, kad 
tas pats gali atsikartoti ir 
su Rusija.

Sovietų Rusija yra daug 
stipresnė, negu paprastai y- 
ra manoma. Ji jau atsiėmė 
rytinį Ukrainos kraštą ir 
gavo maisto, kurio gali už
tekti prašalinimui gręsian
čio bado. Ji taipgi baigia 
atsiimti Lietuvą, Latviją ir 
kitas Pabaltijos provincijas. 
Omsko "valdžios” kėlimasis 
i Vladivostoką^parodo, kad 
diktatorius Kolčakas neten
ka jau galybės vakarų Sibi
re. Taigi Sovietų Rusijos 
rubežiai eina platyn. Rau
donosios Armijos spėkos 
apskaitomos nuo 200,000 iki 
2,000.000 vyrų. Paskutinės 
žinios apie Rusiją sako, kad 
ji "nėra tokia, kaip j‘ą prie
šai šmeižia, neigi tokia, kaip 
ją garbina jos šalininkai,” 
bet "stipri respublika, turin
ti šiek tiek keblumų dėl vi
suomenės nuosavybės.”

Pas sąjungininkus atsira
do noro taikytis su bolševi
kais da ir dėlto, kad jie pa
matė, jog Rusijos revoliuci
ja kraštutinę savo fazę jau 
perėjo ir pradeda grįžti į 
normales vėžes. Prie bolše
vikų valdžios prisidėjo jau 
ir taip vadinami ramus so
cialistai.

Tai taip dabar stovi kom-j 
promiso dalykai tarp Rusi
jos ir sąjungininkų. Prie to 
ir turėjo prieiti. Ru
sija sudaro pusę Europos 
žemės ploto ir trečdalį visos 
Europos gyventojų. Todėl 
apie jos užėmimą negali būt 
nei kalbos. Norint Europoj 
taikos, reikia su Rusija tai
kytis.

PIKTINASI ŠNIPAIS.
” Amerikos Lietuvis” at

kreipia domą į tą faktą, kad 
musų visuomenėj priviso to
kių niekšų, kurie skaito sau 
už "garbę” skųsti valdžiai 
musų veikėjus ir laikraš
čius. Jis rašo:

•'Neseniai 'Naujienos' paskel
bė, kad jos buvo įskųstos val
džiai. kad jos esančios bolševi
kiškos. Skundikų nesidrovė
ta taip bjauriai ir melagingai 
įskųsti, kuomet visuomenei ži
noma yra, kad 'Naujienos' an
aiptol visą laiką smerkė bolše
vikus. Negražus ir biaurus tai 
darbas, kuris rodo su kokiais 
žemais principais randasi pas 
mus žmonių. Bet musų laik
raštija tyli. Nebuvo 
vienbalsio papeikimo, 
mo, kaip žema yra 
skųsti savo artymą.

"Spaudos tylėjimas, o kar
tais ir užgyrimas denunciato- 
rių — skundikų ir privedė prie 
to, kad pas mus atsirado koki 
tai keisti principai, naujos rū
šies dora, sulyg kurios skundi
kai didžiuojasi savo darbu, 
jiems atviras musų draugiji
nis gyvenimas ir jie nesisar- 
matija savo niekšysčių.

"Juk buvo skundų pas mus 
ne vien ant laikraščių. Buvo 
skundų ant kalbėtojų ir dar-gi 
laiškai skundikų buvo viešai 
paskelbti.”

Ištikro biauru! Kuomet 
Europoj tokie skundai skai
tomi didžiausiu prasižengi
mu prieš visuomenę, o šnipai

KUNIGAS PATARIA AT
MESTI "ŠVENTRAŠTĮ.”
Anglijos Bažnyčios suva

žiavime, kuris Įvyko šiomis 
dienomis Canterburv mie
sto, pralotas Thomas Char- 
tes Fry patarė Anglijos dva- 
siškijai atmesti "šventraš
ti,” kaipo nepamatuotas pa
sakas. Jisai užreiškė, kad 
biblijos -istorijos apie sutvė
rimą pasaulio, apie Adomą 
ir Jievą, apie visuotiną tva
ną ir kitokius Dievo darbus, 
yra niekas daugiau, kaip tik 
tamsių žmonių pasakos, su- 
sidėjusies da tais laikais, 
kuomet nebuvo jokio mokslo 
ir žmonės negalėjo suprasti 
gamtos apsireiškimų. Jis 
sako:

"Atėjo jau laikas, kuomet 
Anglijos Bažnyčios dvasiški ja 
nebegali daugiau skelbti iš sa
kyklos tokių dalykų, į kuriuos 
jos parapijonįs netiki, o juo 
labjau. kad tie parapijonįs ge
rai žino, jog ir pati dvasiški j a 
tokiems dalykams netiki.

"Atėjo laikas, kuomet kiek
vienas protaujantis krikščionis 
turi pripažinti, jog senovės žy
dai, pas kuriuos susidėjo pasa
kos apie rojų ir Adomą su Jie
va. negalėjo suprasti gamtos 
apsireiškimų ir aiškino juos 
taip, kaip jiems tais laikais da
lykai išrodė.”

Taip aprašo praloto Fry 

respondentas Robert W 
-_ Ritchie, "Boston American’ 

’ ril9 vasario numeryje.
Anot šito korespondento,

mus.”
Toliaus seka šeši punktai, 

kuriais draudžiama katali
kams priklausyti socialistų 
| prganizacijoms. Kas tų Įsa
kymų neklausysiąs, tas ne
gausiąs per išpažintį nuodė
mių išrišimo ir busiąs at
skirtas nuo kataliku bažny
čios.

Tai lygiai taip, kaip Lie
tuvos pralotas buvo pasa
kęs: "Caro valdžia yra nuo debatūs su 
Dievo, todei kas klausys so- Kadangi vieni buvo __
maustų ir eis prieš tą val-rus «0 kiti da "kairesni,” tai

J™5 išskirtas iš Abatai buvę taip "revoliu- 
tikmciųjų tarpo arba eksko- cjnoi,” kad paprastais žo- 
mumkuotas m negaus per iš- džjaj; necalima buvę nieko 
pažinų nuodėmių atleidi- pertikrinti ir reikėję pavar- 

x . toti stipresnių "argumentų”
Pralotas Antanavičius sa-_ kumščių ir bonkų. Ir taip

vo juodašimtiškam apiink-:debatai pasibaigė tikra "re
mtyje išvadino socialistus i voliucija." Anarchistai "kai- 
Kristaus mokslo priešinin-. kalbėtoją ant pagrin

dais ir melo mokintojais.” I du apmušė ir ant galo da po- 
Taip pat kalba ir Olandijos Heiia ji areštavo.
vyskupai savo rašte. .Jo pa- pei šito incidento "Nau- 
baigoj jie sako: įjienose” skaitom šitokią pa-

Katalikai, jums tenka pasi-; stabą: t
rinkt c iena iš dviejų: ar eiti su 
Kristum, ar prieš Kristą, su! 
savo šventu tikiejimu, ar prieš 
tikiejimą. Vadinasi, jus tega
lite būt arba socialistas, arba 
katalikas, nes būti kartu ir so-1

"KAIRIEJI" SUSIMUŠĖ 
SI ANARCHISTAIS.

"Laisvės” korespondentas 
rašo apie buvusius Phila- 
delphijoj kairiųjų socialistų 

: su anarchistais.
> "kai-

j PASTABELES Į

I Pasitraukus d. Grigaičiui 
| iš "Naujienų” redakcijos, 
j klerikališkas "Draugas” pa
stebėjo, kad ”tatai padaryti 
i d. Grigaitį privertė užsipul
dinėjimai necivilizuotų bol
ševikų gauja,” ten pat pava
dino Grigaitį mokslo vyru.

"Laisvei” tas nepatiko ir 
ji savo 11 numeryje, stoda
ma necivilizuotų pusėj, su-

Grigaičio vedamos "Nau- 
. _ - -j" skaudžiai teisybės

reiškia "nekaltas panelės godžiu plakdavo klerikalų
švenčiausios prasidėjimas” į politiką, tečiaus tie patįs 
ir tam panašus stebuklai.; klerikalai atiduoda pagarbą 
Apie raudoną vėliavą jis nie- savo idėjiniam priešui — 
ko neišmano. i mokslo vyrui. Musų gi bol-

Visų pirma, raudona vė-'ševikai savo idėjos 'draugą 
liava ceiškia ne ugnį ir mir-'nesiliauja purvais drabstę. 
tį, bet žmonių brolybę. Kuo- Ištikrųjų "Draugas” apie 
met kunigai ir kitokie dyka- 'juos pasakė teisybę, vadin- 
duoniai skaito save "augš- /damas juos "neeivilizuo- 
tesnes veislės” žmonėmis, f tais.”
Lai raudona vėliava mums; --------■—
primena, kad visų žmonių! Pasakvkit, susimildami, 
gislose teka raudonas krau-’kuo skiriasi musų kairieji 
jas ir todėl visi turi būt ly- nuo kraštutinįai dešiniųjų?

. , Visam pasauliui žinoma,kad
Paskui, jeigu Romos juod- socialistu tarptautinę kon- 

varniai taip jau pnesmgi. ferencija pasmerkė ir atsi- 
traujo liejimui ir mirčiau kė ioje dalyvauti Gomper- 
tai juk jie turėtų žinoti, kad Charles’'E. Russell, W. 
per keturis metus kraujas E Walling ir kiti kraštuti- 
hejosi, ugnis viską naikino niai dešinieji ir kapitalistų 
r mirtis siautė ne po raudo- 'broliai. Lygiai taip pat at- 
na vėliava, bet kaip tik po sisakė toj konferencijoj da
lo i™™ 4 .r kraštutiniai

Leiskite jiems 
pasisveikint, kaipo vienmin*

J. P.R.

r mirtis siautė ne po raudo- 'broliai. Lygiai taip pat at-

ta, kuria jie taip uoliai gina
- po kapitalizmo ir patrio- įolševikai 
hzmo vėliava! 1, v

Jeigu klerikalų organas ęįarn bičiuoliams. 
to nežino, tai tas tik parodo: 
jo "dvasios ubagystę” politi-: 
kos dalykuose. Jis gali būt! 
autoritetas poterių srityje, i 
bet raudonos vėliavos klau-' 
sime jis yra ignorantas.
True trans’ation filed with the post- | 
naster at Boston, Mass., on Fehruarv! 
26, 1919, as reęuired by the Act of 
October 6, 19IT.

SUNKUS CARO BERNŲ 
PADĖJIMAS.

Kaip parodo oficialės ži
nios, tai prie "šiaurės Rusi
jos Valdžios,” kuri pereitą 
/ašarą buvo Įkurta Archan
gelsko apskrityje sąjungi
ninkų durtuvais, po šešių 
mėnesių didžiausių pastan
gų ir agitacijos prisidėjo 
vos tik 1,200 rusų. Caro 
oernas Denikinas, kuris ke- 
ia razbajų apie Kaukazo 
kalnus, turbut irgi nedau
giau turi rusų šalininkų. 
Kas dėl diktartoriaus Kol- 
čako, kuris tupi Sibire pasi
slėpęs už japonų, čeko-slo- 
vakų, anglų, francuzų, ita- 
•ų, amerikonų ir kitų atėjū
nų durtuvų, tai prielankus 
”New York Times” kores
pondentas Carl Ackerman 
praneša, kad rusiška jo "ar
mija” susideda iš "kelių 
tūkstančių oficierių, o vos 
tik kelių tuzinų kareivių,” 
ir kad tie patįs kareiviai 
tarnauja pas oficierius 
"dienščikais.” Anot Acker- 
mano,’ Kolčako viešpatavi
mas padarė Sibire didžiau
sią suirutę ir anarchiją.

Taigi nestebėtina, kad ši
tų "valdžių” atstovai Saza- 
novas, Lvovas, Bachmetje- 
vas ir kiti buvusio caro le- 
kajai, kurie dabar trinasi a- 
pie taikos konferencijos du
ris Paryžiuje, atsisako va
žiuoti ant Princų Salų, kur 
dalyvaus Rusijos Sovietų 
atstovai. Sazanovo kompa
nija žino, kad ji neturi pa
mato po savo kojų. Tos 
"valdžios,” apie kurias ji 
kalba, yra tik juokai — jos 
susideda iš atėjūnų kariu- 
menės, klastuotų rublių ir 
didelės drąsos. Kaip tik są
jungininkų kariumenė bus 
atšaukta, tos "valdžios” iš
nyks kaip dūmas nuo žemės. 
Sazanovo kompanija neturi 
nieko apčiuopiamo. Politi
nis jos bankrotas yra kuo- 
aiškiausis.

O betgi šitai juokingai 
militarinei avantiūrai są
jungininkai išleido daug 
milionų dolerių!   .

__ »

Atviras Laiškas 
p-nni F. J. L

.Gerb, ”Kel.” Red.:—
i Jūsų laikraščio No. 7 til- 
jpo mano asmenį šmeižianti 
i korespondencija iš Girard- 
' ville, Pa., kurią autorius pa
vadino "šmeižtai ir faktai”.

Aš nebandysiu polemizuo
ti su tuo žmogum, kurio są
žinė neturi saiko, tik noriu, 
kad "K.” duotų man vietos 

' duoti tam žmogui ke- 
: liata klausimų, tai bus aiš- 
i ku, ką reiškia tas visas jo 
! piešinys.

štai ko aš reikalauj’u:
1. Prirodyt, kokia mano 

bendrovė pakvietė P. Gri
gaitį mokyt lietuvius socia
lizmo?

2. Kada mano bendrovė 
pradėjo leist "Pirmyn” su 
tikslu, kad Grigaitis moky
tų socializmo?

3. Kada buvo mano sam
domas P. Grigaitis, kuris 
reikalavo iš manęs daugiau 
algos, dėl kurios mano pik
tumas kilęs ant Grigaičio?

4. Iš kokių šaltinių faktiš
kai žinai, kad aš iš galvos 
kraustausi?

Į šituos visus klausimus 
malonės p. F. J. L. prista
tyt pilnus darodymus, su 
liudijančiais faktais.kad pil
nai žino, ką parašė? Už da- 
rodymą aš skiriu $50.00 "A- 
gitacijos Fondan.”

Neprirodant, reikalausiu, 
kad p. F. J. L. užsimokėtų j 
"Agitacijos Fondą” $100.00 
ir pasiliktų melagis, šmeiži
kas be sąžinės p. F. J. L Ši
tas faktas liudija, kokios 
vertės tas šmeižtas, dėlto 
peržema apie jį ir minėti.

Su pagarba,
J. Ramanauskas.

ii
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

WATERBURY, CONN. 
Iš lietuvių gyvenimo.

Šis miestas stovi tarpe di
delių kalnų, čia yra nema
žai lietuvių visokių biznių, 
kaip tai mėsinycių, drapa
nų, čeverykų, barzdaskuty- 
klų ir kitokių. Turbut dau
giausia yra smuklių. Visi 
biznieriai gali išlaikyti savo 
biznius dėlto, kad čia lietu
viai gyvena visi vienoj vie
toj — ”Brooklvne” (taip va
dinasi lietuvių apgyventa 
vieta). Tenai svetimtaučių 
mažai pamatysi. Visi lietu
viai ir viską pas lietuvius 
perka.

Čia yra daugybė visokių 
draugijų ir kuopų, kurių 
visų vardų nežinau. Yra 2 
svetainės, kurios priklauso 
kliubams. Subatomis čia i 
smukles sueina muzikantai 
ir grajina ištisą vakarą; da 
kaip kur atsineša ir lietu
višką armoniką. Žinoma, 
tas yra nepagirtina. Yra ir 
Vilijos “Choras, kuri vado- 
vaja drg. J. S. Prusalaitis, 
bet jaunimo prie choro pri
klauso neperdaugiausia. y- 
pač merginų 
giau.

Čia dažnai 
parengimų: 
koncertų ir

Vasario 16 d. 
prakalbos, kurias surenge i jo' Vilijos Choras sudaina- T K T J 1 • T • j • • y

reikėtų dau-

būna 
balių,
taip 1 

čia

visokių 
teatrų, 
toliaus. 
i buvo

tomobilių, privažiavo prie išmoko iš rankraščio. Kad 
valdžios rūmų ir pykšt! po teatro drg. Bartulis už- 
pykšt! iš revolverio. Ar tai klausė publikos ar jai veika- 
taip reikalinga? Sako, jie las patiko, vienbalsiai užrei- 
nepripažista jokios valdžios, kšta, kad taip. Bartulis tuo- 
ir jie patis nežino 1“ **. _ A- 1 1
kaip ir Stilsonas su Šukiu, torringtoniečiai pagelbėtų 
Girdi, tiedu žmogų suėdė rankrašti išleisti knygelėj, 
jau apie $10.000 ir da apie Publika tam tikslui suauka- 
tiek reikės. Jie nepripažįsta vo 9 dolerius su centais, 
ir darbininkų palšųjų mi-j jeįgU vakaras butų davęs 
nių,” bet tuo pačiu laiku pelno, tai jis butų buvęs pu- 
kreipiasi i tas "palšąsias mi'isiau padalintas tarp lošėju 
nias” aukų. jr LDLD. kuopos. Bet įr>

Tai taip p. Bagočius už- laukė tik 25 doleriai ir 15 c 
baigė savo prakalbą. ,tai LDLD. kuopa visus ati-

Aukų surinkta Waterbu- davė drg. Bartuliui, o už 
rio Progresyviškų Draugijų svetainę 18 dol. apmokėjo 
Sąryšio iždan $95.00 su cen-Įpati iš savo iždo, 
tais. Tie pinigai bus laiko-. Tiesa, mes lietuviai turi
mi ižde, o kaip atsidarys ĮI me Šv. Vincento Drjos sve- 
Lietuvą keliai, jie bus nusių-! tainę, bet dėl stokos scene- 
sci Lietuvos darbininkų pa-, rijų teatrams ji netinka. At- 
šalpai.

Žmonių i prakalbas prisi
rinko pilna svetainė — £00- į 
600 asmenų.

Tą pačią dieną vakarei 
buvo Vilijos Choro koncer
tas, kuris susidėjo iš dainų, 
skambinimo pianu ir smui- 
kos. Dalyvavo ir p-lės Ma
rė ir Laura Karužiutės. Ma
rė sudainavo keletą dainų, o 
Laura paskambino ant pia-_ 
no. Jaunas J. Prusalaitu- 
kas (J.S. Prusalaičio sūnūs) 
puikiai pagriežė smuiką, už 
ką jam publika karštai plo-

ljJCirHOUC* jUIiiVo valuti voj vuiio luv’i

ir jie patis nežino ko nori, ,met padavė sumanymą, kad i

sakantesnę svetainę nusi
samdyti irgi labai sunku.

Visos tos aplinkybės ap
sunkina mums veikimą vi
suomenes švietimui bei kul
tūros labui. Tečiaus jei bus 
tam reikalui pasišventimas, 
tai ir kliūtis išnyks.

Mokėj-mokytas.

Waterburio Lietuvių Pro
gresyviškų Draugijų Sąry
šis. Kalbėtojas buvo adv. F. 
J. Bagočius iš So. Bostono. 
Kalbėjo apie Lietuvą ir jos 
padėjimą. Nupeikė lietuviš
kus "diplomatus,” kurie lan
džiodami po raštines su vi- "Lietuva tėvynė musų, 
šokiais memorandumais, visi atsistojo, o kada uždai- 
daug pinigų išeikvojo, o Lie
tuvai nieko gero nepadarė. 
Toliaus kalbėtojas nurodė, 
kad vokiečiai užėmę Lietuvą 
sutvarkė ūkį, prigabeno 
daug visokių žemdirbystės 
mašinų, su kurių pagelba 
apdirbo Lietuvos laukus ir 
gavo sau gero pelno, o Lie
tuvos žmones turi dabar ba
dauti. Paskui kalbėjo apie 
nuvertimą karalių, ypatin
gai Rusijos Mikę ir Vokie
tijos kaizeri. Išgyrė visus 
revoliucionierius ir tuos, 
kurie rėmė revoliuciją. Pa
skui sakė, kad dabar Lietu
voje nėra bolševikų, tik lie
tuviai patįs pradėjo organi
zuoti sovietus ir dalintis 
dvarus. Todėl Lietuvos 
buržuazijos vahjžia, žinoda
ma, kad bolševikai turi blo
gą vardą, nuvažiavo pas len
kus prašvti armijos ir len
kai sutiko mušti .
kus” kurie ištiesų buvo neimet pasirodė, kada artistai

vo apie tuziną dainų. Žmo
nių į koncertą prisirinko pil
na svetainė. Tiktai labai 
stebėtina, kad Waterburio 
darbininkai nemoka pa
gerbti savo dainų. Kada 
Vilijos Choras uždainavo 

” tai

navo revoliucijos himną, tai 
vos tik 3 atsistojo. Jeigu 
jau Waterburio publika nei 
tiek nesupranta, tai reikėjo 
nors pirmininkui paaiškinti, 
bet ir to nepadaryta. Kad 
nore socialistai butų atsisto
ję, kurių, kaip girdėjau, yra 
virš 100, bet ir tie neatsisto
jo. Čia jau socialistų apsi
leidimas.

J. P. Kuzborskis.

TORRINGTON, CONN. 
Pirmas teatras.

Vasario 8 d. čionai buvo 
pirmas LDLD. vietinės kp. 
surengtas teatras. Vaidino 
keturių aktu drama "Spig- 
iiuotais Takais.” Artistai 
buvo iš Waterbury. Atvai
dinta gerai, tik gaila, kad 
publikos buvo nedaug. Prie
žastis to yra tame, kad ap-

kai sutiko mušti "bolševi- garsinimo plakatai tik tuo
kus’" kurie ištiesų buvo ne met pasirodė, kada artistai 
bolševikai, bet Lietuvos dar-I atvažiavo; jie juos su savim 
bininkai. ->r atsivežė, vadinasi negali-

Paricui p. Bagočius kalbė-lma buvo išgarsint kaip rei- 
jo anie Amerikos Lietuvių'kėjo, tai ir tuo žvilgsniu va- 
Visuotina Seimą. Sako, sei-ikaras nepavyko.
mas Amerikos lietuviams y-| Tarpe vaidinimo veikalo 
ra reikalingas. Bet, sako, Į aktų buvo damų ir deklama- 
Amerikoj atsirado tokių ele- 'rijų. Visa tai į susirinku- 
mentu kurie "serga protonus padarė gilaus Įspūdžio. 
lięa tai yra Amerikos Geistina, kad tokių vakarų 
lietuviai "bolševikai”. Jie, musų kolonijoje butų dau- 
sako, nieko nežino, neturi giau.
jokių principų nei idealų, i Berods mes patįs toring- 
Tie vaikėzai, sako, nemoka toniečiai da neįstengtume 
da nei pavardės pasirašyti, savo spėkomis panašų vaka- 
tiktai kaip gaidžiai ant tvo- rą surengti. Vaikinų prie 
ros atsitūpę rėkia, ir patįs šitokių darbų gal ir galima 
nežinodami ko. Girdi, jie butų gauti, tik su merginom 
nugalabino "Kovą,” jie su-tai jau bėda. Nors jų čia 
ardė LSS., ir tt. randasi apie tuzinas, tečiaus

Po prakalbų vienas atsi- lavinties viešam veikimui jų 
stojęs paklausė, kodėl Vo- nei už pinigus negautum, 
kietijos dabartinė Eberto- Taip bent buvo iki šiol. Da- 
Scheidemanno valdžia neiš- 11 
dalino dvarų. Ponas Bago
čius atsakė, kad Vokietijoj 
tai yra socializmas, o Rusi
joj bolševizmas. Bet, sako, 
mes neturime jo bijotis, nes 
jisai ilgai neviešpataus: tik
tai kaip ta influenza — už
eina ir vėl praeina. Paskui

bar kada musų publika pa
matė, ką reiškia jaunimo 
veikimas musų kultūros ir 
dailės labui, gal ir pas mus 
torringtoniečius rasis noro 
organizuotis ir bendromis 
jiegomis budint musų bro
lius vargdienius iš miego, 
vest juos pri e prakilnesnių 

sako, kad mums nereikia troškimų ir gražesnio gy- 
Luxemburgų, nei Liebk- venimo.
nechtų, Išnirtų nei Trockių,1 Veikalas ”Spigliuotais ta- 
Stilsonų nei Šukių. Girdi, kais” da nėra spaudintas. 
Liebknechtas atsisėdo j au- Suorganizuota lošėjų kuopa

SPRINGFIELD, ILL. 
M. X. Mockaus prakalbos.
Vasario 8 d. čionai buvo 

Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos 20 kuopos surengtos 
M. X. Mockui prakalbos.

Mockus kalbėjo per tris 
vakarus.

Per visus tris vakaruss 
žmonių susirinkdavo tiek 
daug, kiek niekad jų nesusi
rinkdavo jokiame pirmeivių 
susirinkime. , Matomai,, kad 
to baisaus '"bedievio” pra
kalbą žingeidavo išgirst v- 
pač katalikai. Ir tas yra ma
lonu, kad pirmą vakarą pa
siklausę ėjo ir antru bei tre
čiu kartu.

Mockus kalbėjo daugiau
siai apie tikėjimą, išparody
damas, kaip kunigija žmo
nes mulkina.

Mockaus prakalbos tarpe 
springfieldiečių lietuvių su
kėlė daug ginčų; dabar dis- 
kusuojama kiekvienoj stu- 
boj ir kiekvienoj gatvės ker
tėj; vieni sako, kad jis sakė 
šventa teisybę, kiti gi prie
šingai'. Davatkos mano, kad 
Mockus jų šventą vierą iš
niekino, tečiaus ir joms su
keltos mintis ramumo ne
duoda, dėlto šneka ir, nėra 
abejonės, daugelis jų svars
to.

Kalbėtojui Mockui pasa
kius paskutinę prakalbą ii 
užklausus publikos, ar ji su
tinka, kad jis da sykį čia si 
prakalbomis atsilankytų,pu
blika rankų pakėlimu vien
balsiai užreiškė savo norą 
Berods iš visos publikos at
sirado vienas, kuris apreiš 
kė, kad Mockus į čia dau
giau nevažiuotų. Tasai 
Mockaus priešas ir rašo ši
tą pranešimą į "Keleivį."

Taip ištikrujų, galima pa
sidžiaugti, kad Springfieldo 
lietuviai jau atbunda. Moc
kaus prakalbos šitą atbudi 
mą žymiai pagreitina. Mu
sų dvasiškam tėveliui jai 
dabar daug sunkiau gąsdint 
savo aveles visokiais kunigi 
jos sutvertais baubais. Biz 
nis jam ėjo prastai, dabai 
galima laukti, kad da pablo 
gės.

i

i

ROCHESTER, N. Y. 
Lietuvių darbininkų judėji

mas.
Nuo tūlo laiko čianykščių 

lietuvių darbininkų įdėji
mas gana sustiprėjęs. Kaip 
jau yra žinoma, to judėjimo 
impulsu yra LSS. 7 kuopos 
veiklumas.

Vasario 2 d. vėl buvo vie
šos diskusijos, surengtos 
socialistų kuopos. Disku- 
suojama tema buvo "Kas at
statys Lietuvą — socialistai 
(bolševikai) ar tautininkai 

su klerikalais?”
M. Duseika atidarymui 

minėtu klausimu diskusijų 
pasakė prakalbą. Diskusi
jose ėmė balsą kas tik norė
jo. Diskusantai statė rimtų 
argumentų, tečiaus tauti
ninkų ir klerikalų argumen
tai buvo socialistų argumen
tais skaudžiai sumušti.

Vasario 8 d. buvo Aido 
Choro surengtas maskaradų 
balius. Vakaras gerai pa
vyko ir aidiečiai da gavo ir 
materialio pelno.

Aido Choras rengia dide
li koncertą kovo mėnesyje.

Vasario 9 d. buvo LSS 7 
kuopos surengtos prakalbos. 
Kalbėjo M. Duseika, temoje 
"Amžinas medegos keitima
sis.” Kalbėtojas aiškino, 
kaip materialiame pasaulyje 
viskas keičiasi, kaip viskas 
vystosi j kaskart tobulesnes 
formas; kaip ir pačioj žmo
nijoj tas pats apsireiškia ir 
šito progreso jokia spėka su
laikyt negali. Draugijinių 
santikių tobulinimosi pro
grese darbo žmonės yra ta 
jiega. kuri tą progresą stu
mia vis pirmyn ir pirmyn. 
Vienu žodžiu, prakalba dau
geliui nušvietė tai, ko da jie 
nežinojo.

Kad socialistų spėkos au
ga ir darbininkai vis spar
čiau pradeda susiprast, pa
rodo kad ir tas atsitikimas, 
jog i pereitą LSS. 7 kp. su
sirinkimą atėjusių pašalinių 
žmonių prisirašė prie kuo
pos net 12.

Vien tik socialistai atsto
vauja ir gina darbininkų 
klesos reikalus,todėl visiems 
darbininkams tik pas socia
listus turi būti vieta, o ne jų 
klesinių priešų eilėse.

LSS. 7 kuopa 16 dienai 
kovo rengia apvaikščiojimą 
Rusijos revoliucijos. Kal
bėtojai bus pakviesti iš ki
tur.

Rochesterio siuvėjai iško
vojo sau 44 darbo valandas 
savaitei. Po šito savo lai
mėjimo siuvėjai taipgi pa
reikalavo algos pakėlimo 25 
nuošimčių. Kol-kas samdy
tojai nesutinka, bet matos, 
kad bus priversti sutikti.

Senas Kareivis.

Mockaus Priešas

j bo. Bet ir čia nėra tokio 
(pono, kuris jų lauktų ir tuo
jaus pirktų jų darbo jiegas. 
Negana to, kad darbą sunku 

^et reikia daug pra- 
važinėti karais iš gaunamos 
algos, o kur tas laikas, kurį 
čia sueikvojama, vidutiniš
kai skaitant, po 2 valandas į 
dieną, padarant 12 valandų 
į sąvaitę, nutraukiamu nuo 
pasilsio?

Didmiestyje gyvenant ir 
norint vakarais lankyti mo
kyklą, darbininkui žmogui 
beveik negalima. Pametus 
darbą, negalima suspėt pri- 
but į mokyklą laiku, nors ir 
be kvapo bėgtum. O tai dėl
to. kad reikia pervažiuoti vi
są miestą. Gerai, jei moky
kla prieinama be atlygini
mo, nors i laiką ir negalima 
pribut i. Bet-gi augštesnės 
mokyklos nėra prieinamos 
už dyką. O nepribunant į 
paskirtą laiką — darosi nuo
stolis. Bet yra žmonių pasi
šventusių, kurie visą tai 
kantriai paneša. Kiek man 
teko patirci, čia yra daug 
draugų lietuvių, kurie lanko 
mokyklas, ypatingai žiemos 
sezonu. Vieni mokinasi va
karais, kiti gi dienomis. 
Daug yra tokiu, kurie taip 
mokydamiesi pabaigė augs 
tas mokyklas ir gavo profe
sionali užsiėmimą.

Tokis musų jaunimo žen
gimas pirmyn yra pagirti- čionai, Tautiškoj Bažnyčioj,

tis vienybėj, kad laimėjus 
kovą.

Po prakalbų štreikierių 
komitetas paaiškino apie 
streiko bėgį ir ant pabaigos 
da apie streiką kalbėjo vie
tinis kalbėtojas drg. M. K. 
Bolvs. ragindamas laikytis 
vienybėj, o streikas bus lai
mėtas. M. B.

nas!
Anot vieno profesoriaus 

išsireiškimo, "Jeigu moki
nys ateina į mokyklą išsi
miegojęs. sotus, da ir kiše- 
niuj turi gana ant pasilinks
minimo, tai tokių rolę lošti 
bile aktorius pataikys. Je' 
larbininkas tiesiog nuo dar
bo ateina — tai jis pasišven
čia dorai žmogaus!”

Šiuo tarpu viskas. Vėliau 
pranešiu daugiau iš lietuviu 
gyvenimo bei veikimo.

M. Mokinys.

LARENCE, MASS.
Drg. Michelsono prakalbos.

Vasario 16 dieną čionai 
juvo LMPS. 8 kuopos su
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
drg. S. Michelsonas iš So. 
Bostono. Pirmu atveju jis 
liškino moterų reikalus 
Aiškiai atvaizdino moterų 
praeities gyvenimą ir var
gus; taipgi išparodė, ka- 
daugiausia prisidėjo prie 
noterų pažeminimo; pami
nėjo ir bibliją, sulyg kurios 
ir Dievas, išvarydamas pir 
iriuosius žmones iš rojaus, 
moterį pažemino; gi Mai- 
žiaus dešimtyje Dievo prisa
kymų moteris pastatyta vie
noj eilėj su gyvuliais. Nu
rodė. kad kunigėliai taipgi 
prisideda prie pažeminimo 
moterų; girdi, kunigėliams 
ir apsivesti su moteria per 
žema (bet be gaspadinės tai 
negali apsieiti nei vienas). 
Gal iš netyčių kalbėtojas 
prisiminė apie kun. Skryp- 
ka, taip kaip tas kun. Skrvp- 
ka iš netyčių su savo gaspa- 
dine papuolė į "trobelį” Tai
gi musų Virmausko pavapi - 
jonkoms tas labai nepatiko 
ir jos pradėjo rėkti oškų 
balsais. Publika sustojus 
pradėjo šaukti, kad reikia 
mesti davatkas laukan. Pa- 

Kalbėtojas 
pertraukė kalbą. Lermas 
tol tęsėsi, kol tos karštgal- 
vės nebuvo išmestos laukan. 
Tai musų katalikių moterė
lių pasielgimas. Lai būna 
gėda tokioms tamsuolėms!

Publikai nusiraminus, kal
bėtojas tęsė savo kalbą to
liau. , _

Antini atveju drg. S. Mi
chelsonas kalbėjo apie strei
ko dalykus.. J^abai puikiai 
nupiešė priežastis, kurios 
verčia darbininkus streikuo
ti ir kovoti už didesnį duo
nos kąsnį: nurodė, kas yra 
streiko priešai ir kaip laiky*

CHICAGO, 1LL. 
šis bei tas.

Nesenai man iškeliavus iš 
rytinių valstijų ir atvykus į 
didmiestį Chicagą, skirtu
mas pasirodė toks, kad tuoj 
metėsi į akis miesto ne
švarumas. Miesto dalis, va
dinama Bridgeportas, — 
lietuvių kolonija; visa ta 
miesto dalis paskendusi 
dulkių ir durnų debesyje! 
T ai pgi aplinkui tą k raštą 
riijaliui pučiant, tankiai už
neša iš Stock Yardų neska
nų kvapą. O vienok žmonės, 
oripratę prie tokio miesto 
gyvenimo, sako, kad mes ne
galime įsivaizdinti, kad kur 
nors butų geriau gyventi, 
kaip Chicagoje!

čia miestas labai išsimė
tęs, gatvės senoviškos. Daug 
vra tokių augštų šalygatvių, 
kad negalima nei užlipti.

Kaip visur, taip ir čia, 
saliunų pristatyta ant kož- 
no kampo. Vieną vakarą 
man einant Halsted gatve, 
girdžiu, kad užtraukė ant^sidarė lermas. 
kokio tai muzikalio instru
mento Marsaiiefcę. Maniau 
sau, kad čia lietuvių svetai
nė. Prieinu artyn, žiuriu, 
nagi, "lietuviškas hotelis.”

Čia į darbą pėsčiam mažai 
kur galima nueiti. Papras
tai reikia važiuoti karais a- 
pie valandą ir daugiau. 
Ryte prisikemša pilni karai 
žmonių, reikia ilgai laukti.

I ždarbiai čia, palyginus 
su rytinių valstijų, mažesni. 
Girdisi didelis augimas be
darbės. Daugelis darbinin
kų atvažiuoja iš kitų miestų 
į ( hicagą jieškoti sau dar-

PITTSBURGH, PA.
Musų bėgančio gyvenimo 

nuotikiai.
Šiuomi tarpu musų gyve

nimo judėjimas, rodos, kru
ta, virpa. Veikiama kiek 
galima ir kas galima.

Nesenai Pittsburgho apie- 
linkėje buvo drg. Jukelio 
prakalbų maršrutas. Juke
lis kalba daugiausiai apie 
Lietuvos kultūrą, jos praeitį 
ir kunigaikščius. Dabar tie, 
kurie garbino tuos musų 
didvyrius, pasiklausę drg. 
Jukelio faktų, pradeda su 
pasipiktinimu į juos žiūrėti. 
Taipgi aiškino dabartinių 
musų klerikalų politiką. 
Daugelis žmonių graudina
si, kad aukavo klerikalams 
pinigų.

Vasario 8 d. Aido Choras 
turėjo savo koncertą, su
rengtą -Jonui Butėnui. Pro
gramas buvo turtingas. Jo 
išpildyme dalyvavo dainin- 
kai-artistai Jonas Butėnas 
ir J. Žuronas, smuikininkas 
G. Brown ir pianistė p-lė E. 
Brown. Vakaras buvo labai 
Įspūdingas ir nusisekė kuo- 
puikiausiai. Ypač 'Jonas 
Butėnas savo didžiu ir ma
loniu balsu sukeldavo tiek 
entuziazmo publikoje, kad 
jos plojimui, rodėsi, nebus 
galo, iki artistas nepasiro
dys ant pagrindų anti*u kar
tu. Prisiėjo artistui atkar
toti bent po tris kartus 
kiekvieną išėjimą.

L. M. Dr jos susirinkime 
9 vasario nutarta atimti nuo 
Birutės Choro L. M. D. var
dą ; iki šipl tas choras dang- 
siydavos L. M. D. Birutės 
Choro vardu. Nuo šiol L. M. 
D. nepavelvja birutiečiams 
dangstytis draugijos vardu.

Priežastis šito nutarimo 
yra tame, kad birutiečiai 
pradėjo bičiuliuotis su kleri
kalais ir 26 sausio aktyviai 
dalyvavo vyčių parengtame 
koncerte.

! Tame pačiame L. M. D. 
V. likosi 

•aščiuose retai terasi kokių i atimtas "notatoriaus”, — 
pranešimų, lig kad čionai; kaip jis save vadino — par- 
'ietuviu nebūtų. Lietuvių gi;eigos ir pavesta jas L. M. D. 
nonai galima priskaityti a- Į namo gaspadoriui. Mat, ta
me 500. Tiesa, apart baliaus įsai buvęs L. M. D: sekreto- 
nieko daugiau nesurengia-: rius buvo paliktas svetainės 
:na. tai, mat. ir laikrašČiuol samdymo reikalų vedėju,bet 
se nėra ką rašyti. • neilgai ir ta garbe džiaugė-

Darbai čionai daugiausia į si.
gyvulių skerdyklose, pri
klausančiose Armour, Swift 
bei Cudahv Co. firmom. Lie- 
:uviai daugiausia skerdyklo
se ir dirba.

Darbininkų klesinis susi
pratimas auga. Da prieš.— --- ------ -—
2 metu čionai nebuvo jokios >nos irgi nepadare gilesnio į- 
iarbininkiškos unijos, šian-Įspūdžio. Kad patriotiskiau

SCRANTON, PA.
Draugiška vakarienė.

Vasario 8 ir 9 čionai buvo 
Lietuvių Tautiškos Bažny
čios surengta draugiška va
karienė. Valgiai ir gėrimai 
buvo surinkti iš žmonių. 
Svečių atsilankė daug ir va
karienė davė T. Bažnyčios 
naudai 197 dol. su centais.

Vakarienėse taipgi daly
davo daugelis ir svetimtau
čių žmonių. Vakarus pra
leista labai gražiai ir drau
giškai.

Pereitą sekmadienį musų 
klebonas Tautas nuoširdžiai 
padėkojo dalyvavusiems va
karienėj ir ypač tiems, kurie 
:ai vakarienei aukavo val
gius ir gėrimus-.

Romiškas lietuvių kuni
gas Kuras kas nedėldienį 
pasakoja savo parapijo- 
įams, kad tautiškoj bažny
čioj viskas atbulai ir tikėji
mas ir pamaldos. Gali būt 
ir teisybė bent tame, kad

parapijoms valdo, o ne ku
nigas, kaip kad Romiškoj 
bažnyčioj. Tai visas skirtu-, 
nas. Žmonės jau mato tei
sybę ir kun. Kurui vis sun
kiau ir savo aveles ganyti. 
Kad jų nepraganius.jis daug 
ko prasimokina nuo T. B. 
parapijos. Neužvydime. 
Musų tikslas tik ir yra, kad 
kunigai žmonėms tarnautų, 
j ne žmonės kunigams.

Bočių Juozas.

SIOUX CITY, IA. 
Iš musų kampelio.

Iš šios kolonijos musu laik-- susirinkime iš J.
YY-_____ ...X.- X_____ J "i.-l ‘ ”„~4-«4-^

Vasario 9 d. vakare buvo 
i Birutės Choro koncertas. 
Programas susidėjo iš dai
nų, muzikos ir atvaidinimo 
komedijėlės "Aptiekorius." 
Vaidinta gana silpnai, išsky
rus B. Kazlausfciutę. Dai-I

dien gi kuone visi darbinin
kai jau organizuoti. Darbi
ninkų padėjimas neužvydė- 
tinas, bet šiandien darbinin
kai, turėdami organizuotas 
spėkas, drąsiau žiuri i savo 
rytojų.

Tai tiek šiuo kartu iš mu
sų kolonijos. -į

Lietuvos Jaunikaitis.

PROVIDENCE, R. I. 
Prakalbos.

Sausio 26 d. čionai buvo 
DLK. Gedemino Dr-stės pa
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
J. Neviackas iš Worcesterio. 
Reikia pasakyti, kad d. Ne
viackas da pirmu kartu kal
bėjo Providence. Jo prakal
ba apie draugijų reikalingu
mą ir apie dabartinį Lietu
vos ir abelnai darbininkų 
padėjimą buvo nuosaski ir į- 
spudinga.

Kadangi DLK. Gedemino 
Dr ja auklėja likusius naš
laičius, tai buvo renkamos 
aukos tam tikslui. Surinkta 
$9.85.

Naujų narių prie draugi
jos prisirašė 10. Aukavu
siems varde Gedemino Dr- 
jos tariame ačiū.

Rengėjai.

išeitų, net ir revoliucinė dar
bininkų daina pas birutie- 
čius vietoj "o pamatys 
vargingas svietas laisvės ir 
laimės rubežius*’ — skamba 
"tat mes kariausim už savo 
tėvynės rubežius.” Kaip ma
tosi, ir žodžių ritmas ne tas 
pats, tai visai nedvvai, kad 
dainuojant išeina mišinys.
Abelnai tarpe choristų my

limas gabus chorų vedėjas 
d. J. Žuronas apleidžia 
Pittsburghą. Išvažiuoja į 
rylūs. Nors chorai labai 
apgailestauja, tečiaus turi 
kuo ir susiraminti. Mat, d. 
žurono vietą užima. Jonas 
Butėnas, iš kurio tikimasi 
taipgi daug naudos musų 
chorams. Drgas Žuronas 
mokino Pittsburgho apielin- 
kėje net keturis chorus.

‘Laisvės” choras 16 die* 
nai kovo rengia puikų kon
certą.

Anglai socialistai pradėjo 
laikyt prakalbas kas nedėl- 
dienį po piet Acadamy Teat
re, 812 Liberty Avė. Darbi
ninkams patartina lankytis, 

čia augęs.

Jei nenori sausai būti,
Tai turėk savo karvutę!..

A. J. Jokūbaitis.
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KAS KALTAS?

sušu-

bet stačiai į fak-

v •

ar ordinarščiko vaikas išei-

jonų Sovietas, tai prieš jų

t

ta tik
* 4

turi j 
kareiviai

(Mažas feljetonėlis.) 
įskaitant man laikrašti,

Kareiviai su

niekas būt su
augančios kar- 
mokinasi nuo

k lesa yra 
Kapitalistų

Buržuazija pakėlė ši
tą riksmą tuo tikslu, kad su-

_ j —Barškate., lyg ratai ne- 
mirčiai tepti, — įsimaišė gaspadinė. 

Kunigėlis iš sakyklos aiš-

ŠIAUČRJS DIPLOMATAS

sau gyvenimą daryti.
Taip tai buvo iš pradžių,! rems, nes jie neverti užsiti-

v

—Nesuprantu. Aiškiau.
—Ponas Česnulis išrink

tas slaptu balsavimu ant di- 
kuriuo ve- plomato į Washingtoną. O 

jis yra geras vyras ir patai-

. Mat ir jis tikisi gar
bingo dynsto parvažiavęs

kes. nušveičia prabaščiui ba
tus _ ir jis jau kur-kas di
desnis žmogus už ūkininką, 
ką turi kelis margus žemės. 
Na. o kada Lietuvą užvaldys

tatai netolima ateitis paro
dai- dvs ------- i._ j r _

teršė socializmui vardą, te-

I tas pasakas darbininkai Grigaitį nuo 1^5 Senumas" yra pragaištingu
atsakyti taip pat, kaip met jis atvykęs i? ( ? a’ (la,’bininkiškam iudėiimui. 

ncu kiviai ir jurininkai atsa- do universiteto 
kė į advokatų kalbas, kurieibuotis Lietuvoj. yPac Bolševizmas kad ir su
stengusi atkalbinėti juos kijoj. teršė socializmui vardu, tp-

į1“ P“1-i "streiką sukėlė svetimtau-1 nuo streiko. Kareiviai su •
... jurininkais j tuos atkalbinę- atmenama vilingą mamfęs- neįstengia. ■...............

jimus tiktai nusijuokė ir ta per visas tris laisvės die- socializmui lemta užtrium-
26, 1919, as reęuirea by the Act of i Č131.
October 6. 1917. »f

[Vakaruose dabar eina mir- kursčius tautinę neapykan- 
tina klesų kova. Buttej vario 
kasėjai sukilo prieš savo plieši- 
kus vario baronus. Buttej taip
gi eina tikras darbininkų laik
raštis "Bulletin,” kuris paduo
da Įdomių žinių apie tą kovą. 
Mes čia perspausdinam iš jo 
vieną straipsni, kad ir „Kelei
vio” skaitytojai žinotų apie tai, 
nes iš kapitalistu spaudos tei
sybės patirt negalima, žemiau 
šoka straipsnys iš Buttes dar
bininkų dienraščio.— Red.j

Kaip ir galima buvo tikė
tis. streikui prasidėjus tur
čiai ir jų mokinimais suklai
dinti žmonės tuojaus pradė
jo aimonuoti, kad "streikas 
pradėta ne laiku.”

Visų pirma mes norėtume 
žinoti, kodėl dabar yra "lai
ku" apkapoti darbininkams 
algas?

Nuo kapitalo išnaudojimo 
darbininkai privalo gintis; 
jei darbininkų klesa nesigin- ____ ________ ,
tų, ji liktų be nugarkaulio ir, jančioji klesa ” nepaisėT'ko- 
tariant Markso žodžiais, kios tautos jie yra, kuomet 
nupultų iki vienos sunai-j ji viliojo juos išnaudojimui, 

kintų vargšų masės, kurią žadėdama rojaus gyvenimą, 
išgelbėt butų jau negalimas Arba paimkime vėl kapi- 
daiktas.”

Kapitalistams didžiausių 
pelnų būna tik tuomet, kuo
met darbininkai dirba il
giausias valandas ir gauna 
žemiausią užmokestį, kokia 
tik galima palaikyti jų gy
vastį ir pakankamai spėkų 
to’imesniam turtų tvėrimui. 
Šitokios sąlygos kapitalistų kad prisiplėšus pelno. Tą'pa- 
klesai yra dangus ir nuola- tį jis daro ir savo senatvėj, 
tinis jų siekis. j tik su didesniu atkaklumu.

Ancondo vario kasyklų Kapitalas yra tarptauti- 
kompanija taipgi užsimanė nis. Jis nežino nei šalių, nei 
apkapoti savo darbininkams tautų rubežiu. Jis plėšia ly- 
algas, kad jai liktų daugiau giai krikščionišką Ameriką, 

i kaip ir pagoniškus Kvnus; 
jis išnaudoja su tokiu pat 
godumu čiagimusius darbi
ninkus, kaip ir atvažiavu
sius iš Finlandijos žmones; 
jis apvagia lygiai vaikus, 
kaip ir senas moteris; jis 
niekuomet nepaiso, ar jo au
kų oda yra balta, juoda, gel
tona ar raudona — jis plėšia 
lygiai visus! Kapitalo pa

triotizmas, etika, moralybė 
ir tikėjimas gali būt sutrau
kti į vieną žodį — pelnas.

Kas yra tie akcionieriai ir 
kuponu kirpikai vario kom-

• tą tarpe darbininkų. Kada 
darbininkai pradės tarp sa
vęs kovoti, tuomet kompani
ja lengvai galės numušti al
gas ir tuo budu visus juos 
apiplėšti.

Kapitalas išnaudodamas 
darbininkus nepaiso nei 
spalvos, nei rasės, nei tau
tos, nei lyties, nei tikėjimo. 
Viskas kas jam rupi, tai tik 
pelnas.

j Kas gi leidžiasi į kasyklas, 
nepaisant mirties? Kas gi 
triūsė ir prakaitavo, kad 
per šią karę uždirbus vario 
kompanijai tuos $82,000, 
000 ? Kas gi sukrovė tą 
1,000,000,000 svarų vario, 
kuriuos kompanija dabar 
turi ant rankų? Juk vis tai 
darbininkų triūsas. O kas 
tie darbininkai? Ogi finai, 
švedai, amerikonai, francu- 
zai, britai, rusai, lietuviai — 
darbininkai iš visų kraštų ir 
visokių tautų. Viešpatau-

Arba paimkime vėl kapi
talistų riksmą apie "forei- 
nerius.” Mes norėtume ži
noti. kada kapitalas žiurėjo 
šalies rubežių?
Nuo pat savo užsimezgimo 

jis ėjo visur, kur tik matė 
progą plėšimams. Nuo pat 
savo jaunystės jis žudė ir 
liejo kraują visose šalyse,

pelno. Šitam neprisotintam 
jos godumui darbininkai pa
sipriešino ir susivieniję sus
treikavo.

Viešpataujančios klesos 
bernai pradėjo tuojau aiš
kinti, kad šitas streikas "ne 
laiku." Sulyg kapitalistų, 
darbininkams niekad nėra 
"laiku" vienytis ir kovoti su 
savo išnauduotojais. Karės 
metu jie sakydavo: "Palau
kit iki pasibaigs karė.” Da
bar. kuomet karė jau pasi-’ 
baigus, jie šaukia: "Palau 
kit iki kito rudens." O kaip 
ateis ruduo, tai jie sakys: panijoj? 
"Palaukit iki žiemos." Jeigu j 
sninga, tai palaukit pakoL 
gėlės žydės, o jeigu gėlės žy
di, tai palaukit pakol snigs. 
Vis laukit ir laukit. Niekuo
met nedarykit nieko šiandie, 
l»et laukit rytojaus, o tas ry
tojus niekad neateina.

Kuomet darbininkai ir 
kasėjai laikas nuo laiko rei
kalaudavo daugiau algos 
arba sutrumpinimo darbo 
valandų, ar pasakė kada 
nors Vario Kompanija, kad 
"ne laikas" atmesti darbi
ninkų reikalavimus? Ne, jai 
visuomet buvo "laikas" at
mest darbininkų teisingą 
reikalavimą ir, jei galima, 
numažinti moksetį.

Ką dabar pasakė vario 
karalių apgynėjai, kuomet 
darbininkai pareikalavo su 
trumpinimo darbo valandų, 
idant palengvinus laikiną 
bedarbę ir aprubežiavus plė
šikų pelną? Ar jie pasakė, 
kad "dabar žiema, reikia su
trumpinti valandas,kad dar
bininkų k’esa turėtu dau- 
giau laiko mokintis ir švie
stis?" Ne, jie pradėjo ger- 
klauti: "Agitatoriai!" "sve
timtaučiai" ir tL

Darbininkams visuomet 
yra "laiku" kovoti prieš sa
vo išnaudotojus. Netik "lai
ku," bet ir neišvengtina ko
voti. jeigu darbininkų klesa 
nori pasiliuosuoti iš aliginės 
vergijos.

Kapitąlistai rėkia, kad

Kas yra tie ponai, kurie 
pasidalijo tuos darbininkų 
uždirbtus $82,000,000? Kur 
jie yra gimę? Kokios jie yra 
tautos?

įvairių tautų.
Kalbant apie tautumą. ko

kios tautos yra ponas Oskar 
Rohn? Kur jo simpatijos 
krypo laike šitos karės?

Nėra mažiausios abejo
nės. kad vokiečiai, austrai, 
bulgarai, nekalbant jau apie 
ki.us, traukia iš šios kompa
nijos pelną. O jeigu taip, 
tai kodėl darbininkai negali 
pasakyti, kad "foreineriai” 
plėšia Buttcs darbininkus ir 
da nesigėdi nurodinėti,”kaip 
ši šalis turėtų būt valdoma."

Darbininkų 
tarptautinė, 
klesa yra taipgi tarptautinė. 
O kad tai]) yra. tai geriau
sia parodo Rusijos ir Vokie
tijos revoliucijos. Nuversti 
taip vadinamą autokratiją, 
buvo gerai,; bet kaip tik dar
bininkai pradėjo imti į savo 
rankas pramonę, tai visų ša
lių kapitalistai pakėlė di- 
džiausį riksmą ir pradėjo 
vienytis, kad šitą proletari
ato judėjimą užgniaužus.

Šauksmas apie svetimtau
čius yra taip senas, kaip se
nas yra obalsis apie "tvar
ką.” Kapitalistų klesa nega
li sugalvot nieko naujo, to
dėl prie kiekvieno streiko ji 
vis "atšildo vakarykščius 
barščius.”

jvj. .. v. voiujį, ■ - ---------

Rusijos carui išleidus tą ciaus sunaikinti socializmą Bibliojoje randame, kad
.....  n1 ““ . Tik tikrajam pirmieji vyras ir moteris bu

vo lvgųs vienas kitam savo 
gyvenime ir dalinosi jiedu 
visuomkuom lygiai. Gyve- 

=^=|no nekaltybėje ir nepažinojo 
gėdos. Kada žaltys Jievą, o 
ši Adomą, įgundė paragaut; 
uždrausto vaisiaus, ABU- 
DU lygiai jautėsi prasikal-, _______ f_____ ___ _
tę ir ABUDU slapstėsi kru- pasakyti savo dukterims,kas 
muose iš gėdos. ABLDU vra gyvenimas, ypatingai 
lygiai kentėjo pasekmes to, atkreipti atydą — kas yra 
— buvo išvyti iš rojaus ir,vyras. Pasakyti dukterims, 
turėjo prakaite ir kančiose kad tik pačios tegali apsi- 

Įginti; kad neužsitikėtų vy-

stojo į savo streikuojančių nas* Grigaičio prakalbų -uoti,J*t niekad anarcho- 
draugų eiles. Taip turi elg- klausėsi minia žmonių ai- aidoblizmui. Darbininkas, j 
tis risi darbininkai: eiti sa
vo keliu ir pajuoka varyti 
kapitalistams kinkų drebėji
mą.

Darbininkai, pirmyn! Fi
nas su jankiu, krikščionis su 
žydu, juodveidis su baltvei- 
džiu, vyrai su savo pačiomis, 
motinos su vaikais!

Tik vienas tegali būt skir
tumo rubežius — tai klesų 
rubežius. Todėl, darbinin
kai, be tautos, lyties ir tiky
bos skirtumo, pirmyn į per
galę, pirmyn į laisvę!

TULĮI MUSU KAIRIŲJŲ 
APKVAIŠIMAS.

Delei kėlimo miniose re
voliucinio ūpo net ir tūlų so
cialistų pūtimas Rusijos bol
ševizmo "didžių nuveiki- 
mų" proletariato naudai, be 
abejonės, sutvėrė toms mi
nioms iliuzijų tiek, kad net 
ir ne vos socialistais besiskai- 
tantįs žmonės neteko lyg
svaros. Patįs tų bolševizmo 
nuveikimų nematę, o supra
timą apie jį išsidirbę iš tų 
visų "pūtimų”, daugelis mu
sų sąjungiečių tiesiog iliuzi
jose apkvaišo ir jie netik jau 
nepajiegia svarstyt — tam 
eikalingas visapusiškas ži

nojimas — bet stačiai į fak
tus nenori ■ nei pažvelgti. 
Vargas tam, kas faktus 
jiems primena. Tokiam pas 
tuos apkvaušusius mūsiš
kius bolševikus jau gatavas 
vardas: išdavikas, parsida
vėli?, socialpatriotas ir 
daug, daug da gražesnių.

Taip ve, turiu mintyje d. 
Pijų Grigaitį ir jo šmeiži
kus. Sakau šmeižikus, nes 
kritikais jų nieku budu pri
pažinti negalima. Jų visi 
niekinimai niekad nepa
remti faktais. Jų užsipuo- 
imai ant žmogaus, kuris 
proletariato išliuosavimo i- 
iėjai yra. nuo daug seniau ir 
daug nuoširdžiau atsidavęs, 
įegu bent vienas iš tų, kurie 
drįsta jį niekinti. Tie šmei
žikai savo apkvaišime net ir 
risokios gėdos yra nustoję.

Esu paprastas darbinin- 
cas. Man kapitalizmo rete
žiai nemažiau sunkus. Išsi- 
liuosavimase iš vergijos 
kuoveikiausiai nemažiau 
geistinas. Ir turiu pasaky
ti, kad už tą savo sąmonę, 
už tuos savo troškimus pri
valėčiau būti dėkingu d. P. 
Grigaičiui.

Jo kova 1905-6 metais už 
Lietuvos žmonių teises ir 
’aisvę, jo pasišventimas so
cializmo idėjai, jo kraujas 
pralietas už idėją ir žmonių 
.teises, uždegė ir mano sielą 
naujais jausmais, naujais 
troškimais. Jo prakalbos 
sakytos žmonėms, kuomet į 
jį buvo atkreipti caro dur
tuvai, jo šaukimas "darbi
ninkai vienykitės,"kada jam 
už tai gręsė kartuvės — pri
pildė mano dvasią naujo
mis mintimis, nauju tiesos 
supratimu.

Nuo to laiko esmi kovoto
jas už pavergtųjų teises.

Taigi pažįstu d. P. Grigai
tį nuo 1905 metų. Jo praei
tis man aiški, kaip aiški ji 
visiems tiems, kurie jį šian
dien šmeižia.

Pažinodamas jį 
rąjį revoliucionierių — ir 
girdėdamas, kaip begėdiš
kai, besąžiniškai, tiesiog 
niekšiškai jį šmeižia tie bu
vusieji mano idėjos draugai, 
negaliu iškentėti netaręs ke
letą žodžių apie d. P. Gri
gaitį, o skaitytojas pats lai 
sprendžia apie tuos, kurie jį 
smerkia.

Kaip minėjau,

džiojoj gatvėj Mananipoiėj.
Jis žmonėm? buvo 
žvaigžde, jis jiems isr< 
ganytojumi. Jis sKelbe so
cializmą. jis šaukė žmones 
kovon prieš despotiją vai-, 
džią ir poniją. Jis įsrodme- ... .--- --------
jo žmonėms jų vargu ir ne- subildėjo duris.
laimių priežastis.nereisybės — Kamyn — piktai sušu- 
ir skriaudos didumą beže- kau. Tik Kajinas taip bel
iniams ir darbininkams. Jo džiasi naktimis...
prakalbų klausėsi netik —Naujiena! Svarbi nau- 
žmonių minios, bei kareiviai jiena mums, šiaučiams! — 
ir oficieriai. Grigaičio var- šukavo įmaklenęs girtas A- 
das suskambo po visą Suval- domas.
kiją. jis buvo su savo drau- Iš karto nežinojau, kas su 
gaiš socialdemokratais vi- juo pasidarė. Aišku buvo, 
sur. kad jis arba pasigėręs, arba

Gerai atsimenu tą žmo- apkvaišęs. Iš greitumo ant 
nių minią, kuri vedama vii- galvos jis turėjo užmautą 
ties da dienai neišaušus tra- skrybėlę, bet ne savo, o gas- 
ukė į Butką. kur sakėme padinės, ir tai da su špilko- 
rinksime socialistų valdžią, mis. Panašus buvo į Don 
Grigaičio vardas buvo kiek- Kišctą, bet jis to nepaisė, 
vienose lupose. Žmonelės Buvo linksmas ir didžiavosi, 
net tikėjosi, kad jis dvarų —Kvaily, kaip tu apsiren- 
žemes išdalysiąs jiems. Su- gęs! — pastebėjau aš jam. 
sirinko žmonių jura. Lau- —Nevermai mano apsi-
kiarne Grigaičio. Šaltis kan-rengimą. Žiūrėk, kas pa- 
kina. nieks jo nejaučiame, šaulyje dedasi. Tu niekad 
Daugiau kankino raus lu- netėmiji svarbiausių atsiti- 
kestis, kad tasai musų išga- kimų.
nytojas nepasirodo. Žmo- —O kas atsitiko?
nės dairosi ir laukia, net štai —Atsitiko svarbiausia va- 
pamatome plentu toli atstu- landa šiaučių istsorijoj! — 
moj juoduoja ilga eilė.Kazo- šaukė Adomas. — Mes turi- 
kai! Visus apėmė baimė, me savo diplomatą Washin- 
Minia leidosi bėgti kur ką gtone.
kojos nešė. Raiteliai čia-jau, 
vejasi, trempia kapoja. Gri
gaiti su jo draugais atvežė 
rogėse. Kelias, 1 
žė, buvo sušlakstytas kar
štu kovotoją krauju, kuris kys šiaučius pasaulyje atsto- 
iš rogių varvėjo. vauti, nes tą amatą gerai

Ir ne vieną tą syki jis bu- moka.
vo sumuštas, ne vieną tą sy- —Ką tu žinai, kad jis iš' 
kį jis kentėjo už mum bran- rinktas slaptu balsavimu?— 
<rią idėją. Nejaugi gali būt paklausiau aš jo.
smogus, kuris spjautų j

Grigaičio vardas buvo kiek- Kišctą, bet jis to nepaisė, 
vienose lupose.
net tikėjosi. 1
sirinko žmonių jura. Lau-

žmogus, kuris spjautų į vi- —Kitaip jis negalėjo būt
?a tai, už ką savo kraują lie- renkamas, nes mes, šiaučiai, 
jo? Nejaugi d. Grigaičiui kuriuos jis atstovauja, nieko 
tos idėjos ir Įsitikinimai už apie jo išrinkimą nežinojo- 
kuriuos kentėjo, nėra šian- rr.e. 
dien lygiai bhngųs, kaip ir, 
anuomet, kada ir i ’ ‘ ‘
drąsiai Į akis žiurėjo už tas 
idėjas ir įsitikinimus? kino, kad Česnulis yra jų at-

Taip, tik niekingi ir žemi stovas, o ne šiaučių. 
charakteriai gali išdrįst nie- Kilo lermas. Vieni rėkė, 
kinti žmogų, kuris savo ži- kad Česnulis kunigų, davat- 
nojimu ir patyrimu vado- kų ir zakristijonų Sovieto 
raudamos gina tiesą ir pro- atstovas, o kiti — šiaučių. 
letariato idėjas nuo darky- —Beibės jus, daugiau nie.
-°jy- ko — atsiliepė Pilypas. —

Negut tik tas. kuris iki juk kiekvienas užima pride- 
šiol nieko bendra su socialis- ramą vietą. Ar jus manot, 
tišku judėjimu nėra turėjęs, kad kunigai tokiose vietose 
gali nežinoti, kad Grigaitis gali vaikščiot purvinais, su- 
niekad nepritardavo jo- plyšusiais batais? Žinoma, 
kiems anarc’nstiškiems šal- kad ne. O kas gi juos nu- 
dravimams. Žinome, kaip jis valys, jeigu šiaučiaus prie jų 
kovojo prieš aidoblizmą, iš- nebus? Šiaučius reikalin- 
parodydamas aidoblistų ta-'gas! Na, ir išrinko Česnulį. 
ktikos darbininkiškam fudė-.Euti augšto diplomato ar 
imui pragaištingumą. Ir ministerio šiaučium, tai ne 

tuomet musu sąjungiečiai baikos. Tik atsiminkit se- 
neskaitė Grigaiti oportunis- nesnius laikus Lietuvoj. Bu
tu. dešiniuoju, menševiku ir davo, paprasto kampininko 
kitokiu. ar ordinarščiko vaikas išei-

Dabar laiko salvgonm susi- na ant zakristijono, tik iš- 
dėjus taip, ka i anareho-ai- šluoja bažnyčią, uždega zva- 
doblistiškas <aldravimas ’------- ra k,,
su socializmu nesusipažinu- 
siems reiškia revoliucioniz- 
mą’, atsiranda sąjungiečiai,' 
kurie smerkia Grigaiti. Irj----------------------- , .-.
už ką? Už tai. kad Grigai- kunigu, mimskų ir zaknstr J -_ _ CavIoIoc toi nripį III

kaip liudija Biblija. Bet vy
ras išrado geresnį sutvarky
mą.

Šiandien, kada tokia "nuo
dėmė" tampa papildyta, mo
teris viena yra baudžiama ir 
moteris viena slapstosi iš gė
dos, o vyrui jau nereikia 
slapstytis, jis gi gali da pa
sididžiuoti. Jis, įgijęs visas 
tiesas, sutvarkė dalykus taip 
puikiai, kad visa kaltė puo
la tik ant moteries.

Per tūkstančius metų vy
rai ir moters gyveno po šito
kiu sutvarkymu, taip paran
kiu vyrams ir taip karčiai 
sunkiu ir neteisingu mote
rims.

Padėjimas moteries da ir 
šiandien nepersikeitė. Mo
teris yra auka neteisybės, ir 
taip vadinamos civilizacijos, 
kuri laiko ją nežinėj, pa
smerkia ir išmeta iš savo 
tarpo kaip katę, kuri prasi
žengia stropiausiam auklėji
mui.

Tik vieną kartą randame 
užrašuose, kur vyras užtarė 
už moterį, parodydamas di- 
džiausį neteisingumą tokio 
patvarkymo. Tą atsitikimą 
kiekvienas krikščionis žino, 
nes kunigai, rodosi, gana 
tankiai pasakoja apie tai sa
vo pamoksluose. Kada vy- 
rai buvo pasirengę akmeni
mis užmušti Magdaleną, 
Kristus liepė pirma mesti 
akmenį į apkaltinamąją 
tam, kuris yra pats be nuo
dėmės. Ir vyrai vienas po 
kitam išsiskirstė.

Bet vyras vistiek nepasi
mokino ir neperkeitė savo 
atsinešimo linkui tos "nuo
dėmės", kurios papildymui 
turi būti vyras ir moteris, ir 
už kurią tik moteris turi at
sakyti, būdama nei kiek ne
kaltesnė už vyrą.

Prieš šitą neteisingumą 
laisvos moters protestuoja, 
reikalaudamos lygių teisių 
su vyrais daryme šalies į- 
statymų.

Visi gana gerai žino, kad 
vyras yra daug kaltesnis už 
moterį. Vyras visada yra 
kaltas pradžioje tos "nuodė
mės”, kuri sunaikina moterį 
ant visada, o vyrą nepalie
čia.

Prieš šitą neteisingumą 
protestuoja nelaimingos au
kos, darydamos saužudystę. 
Parašo jos kelis žodžius, iš
geria nuodus,arba pasiskan
dina.

Moteris už "nuodėmę" sau 
gyvastį atima, o vyras, bū
damas lygiai kaltu, da kal
tesnių "pradžioje”, ką daro? 
Išgeria nuodus? Skandina
si? Ne! Jis to nedaro, nes 
jis pagal įstatymus ir papro
čius nesijaučia kaltu, tik ap
gailestaudamas gal pasako:

Da viena nelaiminga, 
netekus kantrybės, 
Visai neišmintingai 
Pražudė gyvybę.
Gal neišpuola daug kalbė

ti apie tą neteisingumą, per 
tiek tūkstančių metų prasi- 
traukusį ir da širdingiau už 
vyrus užlaikomą per pačias 
moteris. Vieną ką mes ga-

kurie smerkia Grigaiti. Iri v ’ “
tis nesiblaško, nesimėto nuo 4—, . .vjpnos progos prie kitos, liet šiaučių ištolo jau reikes nu- 
kai uola stovi tvirtai ant so-‘siimti kepurę, 
cializmo principų ir nelei-j Noroms-nenoroms pripa- 
džia tų principų bile nesu-'žinome Pilypui teisybę.
brendėliui kraipyti. Vadi-' Mes lyg susigėdę nutilom, 
naši, tame yra draugo Gri- o Pilypas pasididžiuodamas 
gaičio "oportunizmas”. Ir [užtraukė pypkę ir išpūtė 
šitas jam priekaištas, kaip,tirštą kamuolį durnų palu- 
matote, yra nieks daugiau bėn.
kaip šmeižtas. |

Tai va, kaip tikrai išrodo Lietuvon, nes jis taipgi šiau. 
musų bolševikų revoliucioni- čius.
zmas ir d. Grigaičio "parsi-l Adomas turėjo atsiprasy- _
davimas.” ti savo gaspadinės uz skry-, hme, tai svarstyti, kad sura-

Ne, vyručiai šmeižtais belę ir užmokėti jai tris dus būdą laipsniškam naiki- 
tik patįs*ant savęs išduodate'kvoderius už pamestas špil .nimui to nelemto neteisingu- 

pažįstu teismą. Kad jusu "revoliu-'kas. J. Rėdą. jmo.

Be abejonės, kol kapitali
stiška tvarka tęsis, tol nega
lima nė tikėtis visiško panai
kinimo to neteisingumo, bet 
visgi galima sumažinti, su
švelninti tą "nuodėmę”, taip 
neteisingai naikinančią, y- 
patingai j'aunų merginų sto
vį draugijoje.

Motinos privalo atvirai

K ėjimo; kad vyrai duoda vi
sokių prižadų, bet jų nepil
do. Tada mergina paguo
dos tikrą vyrą, kada sau vie
ną pasirinks.

Tėvas privalo įkalbėti sū
nui, kad suviliojimas mote
ries — tai didžiausis prasi
kaltimas ir kad tai yra neat
leistina nuodėmė.

Tėvai privalo vengti my- 
steriškų kalbėjimųsi Su savo 
vaikais. Privalo kalbėti su 
jais apie gyvenimą atvirai, 
teisingai, taip kaip kalbėtų 
apie pusryčius, pietus, dra
panas, ir tt. Tos mvsteriš- 
kos kalbos, slėpimas gyveni
mo atsitikimų, tik sukelia 
jaunuose didesnį žingeidu
mą, kurį užganėdina irgi 
slaptais budais ir tvirkinan
čiais jausmais jauną augan
tį protą.

Motina privalo painfor
muoti dukterį, o tėvas sū
nų, pilnai ir aiškiai, neslėp
dami nieko, apie keitimąsi 
gyvenimo, apie santikius 
tarpe vyrų ir moterų, apie 
įjasekmes, kaip iš morališ
kos, taip ir iš fiziškos pusių.

Skaitymas gerų knygų ir 
’aikraščių, klausymas gerų 
prelekcijų ir prakalbų, pata
rimai daktarų ir kitų moks
lo žmonių pagelbsti apsipa- 
žinti su gyvenimu kaip tė
vams, taip ir augančiai kar
tai. Merginos išmoksta ap
siginti nuo vyro nuožmumo, 
o vaikinai išmoksta praša
linti tą nuožmumą.

Tiktai per mokslą ir svei
ką protavimą žmonija į- 
stengs išnaikinti tą neteisin
gumą vyro linkui moteries 
ir brutališkuma moteries 
priešais savo nelaimingą se
serį.

Tiesa, žmonija progresuo
ja, bet labai lėtai, šiandien 
vyrai jau nebaudžia nelai
mingą moterį,akmenimis jai 
gyvastį atimdami, kaip tai 
darydavo senovėj, bet dalei- 
džia jai vesti gyvenimą ar
šesnį už mirtį. Vyrų pačios 
gi bando padaryti nelaimin
gosios gyvenimą da kartes
nių.

Jeigu vilkas, šokant per 
grabę. arba nuo kranto, išsi
laužia koją, arba kitaip kaip 
susižeidžia, kiti vilkai jį su
drasko ir suėda.

Kada moteris suklumpa 
musų taip vadinamoj civili
zacijoj. mes įstatymais ir 
papročiais morališkai su- 
draskom ir suėdam ją.

Bet tas neteisingumas lin
kui moteries savo laiku iš
nyks, taip kaip kiti neteisin
gumai, kurie pasiliko tik is
torijoj.

Neprivalo 
piama nuo 
tos. Tegul 
mus ir tegul išmoksta pa- 
guodoti save, savo kunus ir 
gamtos planus, ir tegul iš
moksta paguodoti savo par
eigas ateinančioms kartoms.

A. M. Kaitienė.

Klausimai, kuriais darbi
ninkai daugiausiai intere
suojasi, yra — ekonominiai 
ir draugijiniai klausimai. 
Socializmas — proletariato 
filosofija.
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Pajieškau »P®*y^i.nLuj merginom Pajieškau savo kūmos Elzbietos 
arba našlės, nuo 25 iki metų am- Mondaikės-Rozenienės, gyveno Har- 
žiaus, sutinkančios imti civiliškų sliu- yey, 111. Jos pačios atsišaukti ar kas 
h* Su pirmu Mišku meldžiu prisius- jų žino meldžiu pranešti, 
ri savo pavaikai*. Paveikslus ant, Petras Delkaus

'pareikalavimo grąžinsiu. \ yru pra- 315 Michigan st., La Poru, Ind. 
> nerašinėU. (10)

Box 3^4, Frankfort, Heighu, III. 
____________ ______________ ________uieiuva, 
. . rvjna Gauliutė-Paitienė pajieškau kreiptis
vo vyro Mikolo Paičio, kuris prieš 1

1 metus išvažiavo, palikdamas mane

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio, kuris myli apšvietą ir šva
rų gyvenimą. Platesnes žinias su
teiksiu per laišką. (10)

Sofija Leonsilė
P. O. Box 92, Cliffside, N. J.

Pajieškau apsivedimui vaikino, ku
ris mylėtu gyvent ant ūkės, arba tu
rinčio savo ūkę. Meldžiu atsišaukti, 
su pirmu laišku prisiunčiant savo pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nam.

Z. W.
3433 So. Laurel avė. Chicago, III.

Pajieškau draugo Antano Miežio, 
iš Bendoraičią sodos. Lygumų parap., 
Šiaulių pav.. Kauno gub., gyveno 
Philadelphijoj. Jo paties atsišaukti 
ar kas jį žino meldžiu pranešti.

Franas Vanagas (10)
Rd. 34, Box 93, Kenosha. Wis.

Pajieškau savo sesers Olesės Bu
čienės. prieš 4 metus gyveno Chica
goj. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
jos pačios atsišaukti ar kas žino ma
lonės pranešti.

Mech. A n to n Semen
Co. F. 57-th U. S. Inf.

Camp Pike. Arkansas.

Pajieškau biolių Vincento ir Anta
no Melinskių. iš Periu sodos, Vabal
ninku parapijos, Panevėžio pav. Kau
no gub. Taipgi Aleksandro Mielins
imo, Meldžiu atsišaukti, už ką busiu 
dėkingas.

Jonas Mielinskas 
Cosmopolis, Wash.

Pajieškau giminių ir pažįstamu aš 
uaeinu iš Vilniaus gub. Trakų pav. 
Užuvaščių parap. Meldžiu atsisaukt 

A nele J uodyčė (11)
63 Malden st., Malden, Mass.

PITTSBURGH, PA.

BAUUS
t NO. MANCHESTER, 
jCONN. — Nesenai čionai 
J mirė Kazimieras Abraitis, 
Į prigulėjęs prie SLA. ir SLR- 
’k. Velionis paliko moterį 
su 8 mažais vaikais.

Tų kuopų nariai nelaimin
gos našlės pašalpai surinko 
apie 60 dol. ' aukų. Tik 
moteris jų negavo, nes kuni
gas (airys) už palaidojimą 
paėmė 40 dol., o už mišias 15 
dol., našlė su vaikais gali 

kunigui

į

DR-STĖS SALĖJE 
Pittsburgh. Pa.

ujo 2 po pietų ir 
nakties.
nuo 7:30 vai. vaka-

Mikolo Paičio, kuris prieš Dckvienai.

I

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės, s.............
Lietuva. Platesnių žinių 

> laišku, atsakymų

W. Sorkis
Box

(/ aoi., nasie iRas man rašoma. į kad ir badu mirti
' tas nerupi.

Dagi paėmęs už mišias 15 
dol. ir apie tas mišias visai 

_  užmiršo. Kad moteris ant- 
kun.“ Škn-p“kaprZtaimėio ™ kartu pareikalavo mišių 
pirmų savo legalės kovos žy .u?, ve i0,m0 kun|ga3
gi. Jis bandė savo būvėsią1??1 atsake užmiršęs ir de-: 
gaspadinę Dele Mockaičiutė aĮ>4ave moteriai, o.
apskelbti nesveiko proto y- ’ ??!• Pasiliko uz savo uzsi- 
pata. Tečiaus aprobatos tei-'mirsimus- 
sme teisėjas Hulbert aps
kelbė kunigo Skrypkos

DETROIT, MICH. — Pa- 
rapijonų. sumuštas ir išmes
tas iš šv. Jurgio bažnyčios

Rengia Lietuvių Mokslo Draugystė

1 KOV0-MARCH, 1919.
LIET. MOKSLO

142 Orr St..
Balius prasidės 

trauksi*: iki vėlai
Šokiai prasidės

re
Muzikantai bus pakviesti geriausi 

iš viso Pittsburgho, kurie grajins 
puikiausius lietuviškus ir angliškus 
šokius. Taipgi bus skanių valgiu ir 
saldžių gėrimų.

Lietuviai ir lietuvaitės, .Jauni ir 
seni, nepamirškit atsilankyti ant to 
puikaus baliaus, nes tai bus paskuti
nis prieš užgavėnes balius.

Kviečia KOMITETAS...

pirmą savo legalėš kovos žy-.už.velio.nio duši^m kunigas 
gį- <T‘ ’ ” ‘ ‘

Pajieškojimai
, Ęj-asi šalino mano pati J. Venskienė 
su ženotu vyru Vilemu Miliausku.

Viską žiantis.

skundikę pilnai protiškai PITTSBURGH, PA. 
sveika. Vadinasi, kunigui! Vasario d- čionai buvo an- 
nepasisekė. Mockaičiutės'.glu socialistų sušauktas A- 
skundas pripažintas teisin- j cademy teatre viešas susi- 
gu. Kunigėlis turės stot rinkimas paminėjimui žuvu- 
prieš teismą ir išduot at-’sių laisvės kovotojų Kari 
skaitą. I.Liebknechto, Rožės Luxem-

---------- Įburg ir kitų. Žmonių susi- 
BENLD, ILL. — Superior,rinko virš 3 tūkstančiai. Po 

Coal Co. anglių kasyklose 4,atgiedojimo Internacionalo, 
vasario likosi užmuštas Jo-,sekė prakalbos anglų, vokie- 
nas Skirskis. Nelaimė atsi-.čių, žydų, italų ir ukrainų 
tiko d. Skirskiui bedirbant kalbose. Gaila, kad lietu- 
elektriška mašina, anglis ir(rių kalbėtojaus nebuvo, 
uolos krito ant nelaimingo ir Šilų V ergas,
užmušė ant vietos.

Velionis išgyveno Ameri
koj 16 metų. Paliko moterį, Kaip dabar klerikalai dar- 
8 metų dukterį ir 4 metų su- buojasi, kad Seimo nebųtų. 
nų, brolį Valterį Skirskį, pa-j Kada klerikalų naudai bu-

Šilų Vergas.

CAMBRODGE, MASS.
čia ir jos paveikslas. Šiuomi aš 
viešai pranešu, kad ji daugiau neg
rįstų pas manės, nes mano namų du
rys jai uždarytos.

Izidorius Menskus
108 Bank st., Elizabeth. N. J.

imtą kariumenėn, ir du bro- Vo reikalingas seimas, tai 
liu, 2 seseri ir tėvus Lietu- visur susirinkimuose bal- 
voj. Paėjo iš Skersnemunės suodavo šitaip: "’Kas norite, 
parapijos, Palšių kaimo. , kad Lietuva butų laisva ir

Žuvo dėl kapitalistų godu- neprigulminga, ir kad butų 
mo. Kaz. Skaistis. ! seimas, tai pakelkit dešineseimas, tai pakelkit dešinę 

ranką.” Kadangi nėra nė 
FAIRHOPE, PA. — Apie vieno lietuvio, kuris nenorė- 

2 angliškų mylių atstumoj tų matyti Lietuvą laisva, 
ant nors seimui ir butų priešin- 

vadina- gas. kėlė ranką.
* j Dabar, kada klerikalai bi- 

apie jo seimo, tai štai ką jie daro:

Pajieškau apsivedimui merginos 
lietuvaitės, nuo 18 iki 25 metu am
žiaus, as esu 25 metų. Geistina, kad 
su pirmu laišku prisiųstų savo pa
veš1 .‘In. atsakymą ir platesnes žinias 
suteigsiu per laiškų. Vyru meldžiu 
ne rašinėti.

M. I*. K-gi-is <10>
Box 453, Aberdeen, Wash.

nuo Fayette City, Pa., 
kalno yra kaimas, 
mas Fairhope. Jame lietuvių 
gyvena 15 šeimynų ir ;
10 pavienių. i Vasario 16 dieną po baž-

Yra čia SLA. 120 kuopa nyčia vyčiai padarė susirin- 
ir LSS. 254 kuopa. Vadina- kimą. Susirinko apie 15 vy
si, esame organizuoti visi, čių, 30 moterų davatkų ir a-

Visi dirbame anglių kasy pie 50 vaikučių, nuo 4 iki 14 
klose. Gyvenimas angliaka- metų. Ateina ”Darbininko” 
siu sunkus, o ypač šiais lai- redaktorius Gudas, net ir 
kais, kada vos pragyvenimą ant estardos nelipęs, sako: 
uždarbiu apmoki. Darbinin- ”Kitų kolonijų katalikai bal-uždarbiu apmoki. Darbinin- ”Kitų kolonijų katalikai bal
kiukas susipratimas pas mus suoja, kad seimo nebūtų, to- 
auga. Ajitanas Babužis. dėl ir čia turime balsuoti.

---------- . (Bus leista per balsus ir
ALLIANCE, OHIO.— tiems, kurie nori seimo, bet

Vasario 2 d. čia susitvėrė fas .nerrikalinga, ir dabar: 
LSS. kuopa iš 16 narių. Lie- kune nori kad seimo nębu-l 
tuviu čionai gyvena 27 šei- Pakelkit dešinę ranką. , 
mynis ir apie 70 pavienių, v'"' va,ka' 
daugelis vien kaziravimu 
užsiima. Į

Darbai sumažėjo. ’ , nradėio
ferių” dabar pilna, o poli- 
cija jau neklausia: L___- 
nedirbi ” žmaičių Maikis.

Ajitanas Babužis.

tų, pakelkit dešinę ranką.
•Vici vaikai su džiaugsmu, 
kai-kurios davatkos ir kelia

mas vyčių pakėlė rankas, ki- 
”Lio-'tos — net P° ^ ai”
po u- -------- 1------j ■* skaity ti

”Kodel ^sus- ket pamatęs, kad tik 
vaikučiai balsuoja, susisar- 
matino ir sako: ”Aš nega
liu suskaityti—susimaišiau.” 

. |Tad vietinis kunigas suskai- 
Vietos moterų progresiscių Įg Leista per balsus, kurie 
kuopa 4 d. kovo rengia Ko- norj geimo; nors nė vieno 
žiu Balių. Skiriamos ir do- balso nebuvo, bet užrašė 3. 
vanos.

Abelnaįšiuo laiku pas mus 
tik progresistės moterįs 
darbuojasi, kitos organiza
cijos apart savo mitingų nie
ko neveikia. Senas Smgelis.

MINERSV1LLE, PA

nori seimo; nors nė vieno

I

AKRON, OHIO. — Vasa
rio 2 d. LDS. 64 kuopa turė
jo savo vakarą. Lošė farsą 
”Daina be pabaigos.” Lošė 
vyčiai.

Prakalbą pasakė kun. Ci
bulskis. Vargas, kada kal
bėtojas pats mažiau, negu 
klausvtojai, išmano. Galima 
sakytį kad kunigo prakalba 
buvo antrai to vakaro farsu.

Jis barėsi, kad žmonės ne
tikėtų i pilvus, bet pats savo 
pilvą gerai įsiganęs. Kad 
žmonės smagiai šaipėsi iš tė
velio prakalbos, jis Įsižeidęs 
užreiškė: "Matau, kad čia y- 
ra stulpų, kurie mano žodžio 
visai neklauso. ’ Neklydo.

Po viso to teatro buvo ba
lius; alus ir degtinė upe te
kėjo. Ten buvęs.

Ir štai, žiuriu, ^Darbininke” 
garsina, kad Cambridge’aus 
kolonijos lietuviai nenori' 
seimo, nes laike prakalbų 
nubalsavo 92 balsais,kad sei
mo nereikia, o tik 3 balsai, 
kad reikia.

Ar bereik didesnės kome-' 
dijos? Nepilnamečiai vai-( 
kai kalba vardu visų Cam
bridge’aus lietuvių ’.

Tą patį klerikalai daro ir 
kitur.

Kas-Bus.

WATERRURY, CONN.

DIDELIS TEATRAS
Teatrališka Dr-ja Aušra stato gar

sų veikalą DU BROLIU. Tai įdo
miausi* perstatymas iš lietuvių gy
venimo Amerikoje. Perstatymas 
įvyks NEDĖLIOJĘ. 2 KOVO. 1919m.

Svetainėje po num. 48 Green St.
Svetainė atsidarys nuo 6:30 vakaro, 

perstatymas prasidės nuo 7:30 vak. 
Veikalas vertas pamatyt kiekvienam, 
todėl gerbiama lietuvių visuomene 
ypatingai iš Waterburio ir apielinkės 
meldžiam atsilankyt.

Pertraukose grajins J. Janušakio . 
orchestra.

Kviečia visus " M šRIEČi \I.

I

merginos
sutinkančios važiuoti į 

į meldžiu 
duosiu 
(10)

Chicago, 111.su trimis vaikučiais. Ik. šio. as juos 
auginau, bet dabar tulesniai nepajie- 
riu juos ir «*ve išmaityti deltų krei- 
niuosi prie t»ves’ P° Uvo’ kad Pa" . .-------- ------------- -
oUmtnm bent Magdutę ir Albertuka, parapijos, Kauno ^ub., meldžiu jo pa-

*

i

su likusiu g> «s gyvenimų sau pasi
darysiu. Meldžiu atsišaukti ir paim
ti vaikus, ar kas žinote malonėkite 
man apie jį pr**»stl-Anna Gaubs
433 Sixth sU Milvvaukee, Wis.

Pajieškau ypątos, kuri rašo "Kelei
vyje” eiles pagrasydamas M. MOKI- 
VV« Bus malonus atsišaukti.

P. Ja — tė
441 Solfisburg avė., Aurora. Iii.

Pajieškau darbo lietuviškoj pie- 
karnėj už duonkepį. Moku kept duo-

Antanas Lukoševičius
296 Athens St.. So. Boston. Mass.

-\š Katarina Juškiutė pajieškau 
dėdės Karolio Bankausko, Kiedainių 

ties atsišaukti ai žinančių pranešti 
labai greitai, nes turiu svarbų reika- 
U- (10)
Katarina (Juškiutė) Ramanauskienė. 

Į 7 Hubble Avė., Ansonia, Conn.

Pajieškau savo pusbrolių Jono ir An
tano Juškevičių, iš Pilviškių mieste
lio, ir Jono, iš Paežerių, Vilkaviškio 
pav., visi Suvalkų gub. Kas apie 
juos žino malonėkit pranešti arba 
patįs lai atsišaukia šiuo adresu: •

Katrė Kalakąuskąjtė (10) 
879 Bank st., VVaterbury, Conn.

Pajieškau pusbrolio Adonio Uzo. 
iš įkaičių kaimo, Vėsintų parap.. \ il- 
k mergės pav., Kauno gub., 
Chicagoj. Jo paties atsigaut 
ji žino meldžiu pranešti.

B. Pukenis.
Box 757, Roebling,

Vii- 
gyveno 

ar kas

N. J.

Pajieškau brolio Pijušo Brazausko 
ir sesers Onos Brazauskiutės. Paeina 
iš Suvalkų gub., Vilkaviškio pavieto, 
Stepunų kaimo. Abudu ženoti. Meld 
žiu atsišaukti, nes turiu labai svarbų 
reikalą. Jiems priklauso daug pini 
gu.

Juozas Brazauskas
341 Harding st., Worcester, Mass.

Pajieškau draugų ir pažįstamu, aš 
ką-tik sugrįžau iš Franci jos nuo ka
rės lauko, paeinu iš Kauno gub. Tel
šių pavieto, visų mane pažįstančiųjų 
meldžiu rašyti man sekančiu adresu: 

Pt. I.-eo. Katarski 
General Hospital, Detroit. Mich.

Pajieškau giminaičių Pet. Schvartz 
gyvenusio Leaventwortn, Kansas. ir 
Jurgio Schwartz. gyvenusio Camden. 
N. J. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar 
kas žino malonės pranešti.

Alex Sehwartz
1394 E. 66-th st.. Cleveland, Ohio.

i

Pa.iieškau dėdės Antano Saločiaus. 
i iš Dubravos kaimo, Aujrstosies Pane
munės parapijos, Mariampolės pav., 

■ Suvalkų jrub. Jo paties meldžiu at- 
I sišaukti ar kas žino malonės pranešti. 

J. Z. Palubinskas,
Box 282, Mineraville, Pa.

Pajieškau draugų Kazimiero Bal- 
čakonio ir .Jono Gaspariuno, Kauno 
gub. Jie patis lai atsišaukia arba kas 
apie juos žino malonėkit pranešti. 

Rapolas Lamaitis
526-—3-rd avė. 35-th St..

New York, N. Y.

Pajieškau savo moterės Malvinos 
Pranckienės, kuri apleido mane 26 
sausio išvesdama 7 metų sūnų ir se
na motina. Ji yra šviesių akių ir 
plauku. Kas apie ją žino, meldžiu 
pranešti arba pačiai sugrįsti, o aš 
viską dovanosiu. Jeigu iki 1 balan
džio 1919 nesugrįžk, busiu priverstas 
divorso jieškoti. (10)

Kostantas Pranokus
719 Main st., Cambridge. Mass.

Pajieškau pusbrorių Jurgio ir Vin
co Pocių. Papilės parapijos, Trikšių 
kaimo, ir Stanislovo Ukso, Viekšnių 
parapijos. Ramuniškru kaimo, visi 
Kauno gub. Kas anie juos žino teik
sis man pranešti. (10)

J. Yukna,
62 Front st., Montello, Mass.

Pajieškau giminaites Liudvisės 
Čiužilaitės, 15 metu atgal gyveno 
New Yorke; Kauno gub., Telšių pav., 
Kontaučių parap. Kas apie ja žino 
malonėkit pranešti, arba pati lai at
sišaukia. r.es turiu svarbų reikalų.

Mrs. Zupkevičienė
220 First st., Elizabeth. N. J.

Pajieškau -Juozo Miskevičiaus, su 
kuriuom per 15 metu išgyvenova 
draugėje. Malonėk tuojaus atsišau
kti arba sugrįsti pas mane. Lauksiu 
greitai parašant ar sugrįšiant.

Mrs. Stankevyčienė
I 95 — 9-th st. New York. N. Y.

LIETUVIŠKI REKORDAI

E-2356 >

Dainos karias kiekvienas lietuvis labai myli.
10-inch 85c.

’ LIETUVA TĖVYNĖ MUSŲ.
Lietuvių Tautiškas Himnas, taipgi numylėta sena Liaudies daina, abi Įdainuotos 
garsaus lietuviu dainininko Miko Petra>ko. akompanuojant orchestrai.

[ TYKIAI. TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA.

' SAULELĖ NUSILEIDO.
Lietuvių liaudies daina, gražiai įdainuoji kvarteto, ir parodos maršas, kurį labai 
prakilniai gra.iina Columbios benas.

PARODOS MARŠAS.
E-2228

Pasiklausyk ir šiuos Rekordus:
(Tyki mėnulio naktis. Vaicas. 
( Du labai populiariski vaitai. 
(Mėlynos akialės, Vaicas.

E 2(i.>6 (Ant bangų Dunojaus, Vaicas.
( Vairą ir Mazurkų gra.iina or- 
( chcstra.
(Jūrių Melsvumas. Mazurka.

E-2580 (šalies Grožybė. Vaicas. 
' i ikrai Jus mylėsit 
( tuos armonikos Duetus, 
(žuvininkų Vaicas.

Paprašyk pas jūsų pardavėja Kataliogo Tarptautiškos
. • ♦ ’ " r i

E-2704

Pajieškau brolavaikių Juozo ir Po
vilo Karpieių. iš Papečių sodžiaus, 
Lazdijų parapijos, Suvalkų gub., gy
veno Shenandoah. Pa. Jų pačių pra
šau atsišaukti ar kas juos žino malo
nės pranešti. (9)

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

Pajieškau Stanislovo ir Viktoriaus 
Viečorku. iš ŠauKų pav . Kauno gub. 
srvveno Scmerville, Mass. Ju pačių at 
sišaukti ar kas juos žino meldžiu 
pranešti.

Joe Millis (9)
Irocjuois Falls, Canada.

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Vilkišiutės. po vyru Kazlauskienė, 
Vilniaus gub.. Trakų pav , Vaikštėnų 
sodžiaus. Girdėjau, gyveno Amster- 
4am. N. Y. Noriu susižinoti, mel
džiu atsišaukti.

Joe Wilkish, (9)
144 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

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.

Feliv Staradomskis. .. (9)
636 K. 7-th St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Petro čepanausko, 
pusbrolio Jono Šimkaus ir Jono Veik- 
šo. visi nuo Kuršėnų, Kauno gub. Jų 
pačių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Apolionija Varavičienė. (9) 
46 River St., Rumford, Met

Pajieškau pusseserės Marijonos Ba- 
caitukės, iš Gaurės parap.. Raseinių 
pav.. Kauno gub. Jos ir kitų savo 
pažįstamų meldžiu atsišaukti.

Mrs. France Augaitikė- (11) 
Sabaliauskas.

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

Pajieškau Juozo ir Felixo Whitų, 
turiu labai svarbių reikalų ir meldžiu 
jų pačių atsišaukti ar kas juos žino 
pranešti, už ka busiu dėkinga.

Mrs. Sophia J. VVhite. (9) 
1341 Sherman St_ Denver, Colo.

Pajieškau brolio Zenono Termeno, 
iš Pakepstėnų sodos, Kuršėnų vals
čiaus, Šiaulių pav., Kauno gub. Jo 
paties atsišaukti ar kas jį žino ma
lonės pranešti (10)

W. Termen.
Box 260 Maundsville, W Va.

APSIV ĖDIMAI.
Pajieškau vaikino apsivedimui, ne- 

senesnio 33 metu, aš esu 27 metų, tu
riu nejudinamo turto apie 3,000 dole
riu vertės. Atsišaukite šiuo adrisu: 

L. Z.
3238 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitė.- 
meiginos, ne senesnes 28 metų, gei
stina, kad atsišauktu iš Chicagos ar 
iš artimos apielinkės dėl ypatiško su
sipažinimo. Aš esu 28 metų. Pla 
tesnių žinių meldžiu kreiptis laišku.

M. D. (10)
2435 lx?avitt st., Chicago, III.

Ptjieškau apsivedimui merginos, 
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
vienai.

F. C. Lingin. (9)
1835 W. North Avė , Chicago, III

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 20 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, mvlinčios dorą šeimy
niška gyvenimą, geistina, kad butų 
pasiturinti. Aš esu 30 metų, moku 
gera amatą, galiu užsidėti savo biznį. 
Meldžiu atsišaukti su pirmu laišku 
prisiunčiant savo paveikslą, atsaky
mą duosiu kiekvienai.

J. A. Medelis
213 Warren St., .. Jersey City, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 10 metų arnžišus, eš esu 
40 metų. Mergina, sutinkanti su ma
nim apsivesti, malonės atsišaukti. Aš 
esu farmerys ir mergina turi sutik
ti gyvent ant farmos.

A. Y.'R. (101
Rd. 2 Box 37. No. Judson, Ind.

Senyva mergina ar našlė be vaikų 
atsišaukite. Norėčiau pasikalbėti a- 
pie apsivedimą. Arčiaus susipažinsi
me pe riaiškus. Parašykite greitai.

K V. Domeika. (9)
255 Broadvvay, So. Boston. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
įuo 19 iki 28 įlietų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo,, mylinčios gražų, šva- 
•ų gyvenimą. Meldžiu atsišaukti, su 
pirmu laišku prisiunčiant savo pavei
kslą. (10)

C. K. P., ....
1215 Maple Avė., Los Angeles, Cal.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
turinčios palinkimą prie fotografis- 
ės biznio. Aš esu 35 metų amžiaus, 
jali atsišaukti ir našlė t>e vaikų. Mel- 
Ižiu kreipus šiuo adresu:

Photo Studio. (9)
760 Marion St., Waukegan, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos 
trba našlės, aš esu 28 metų- moku 
'erą amatą ir gerai uždirbu. Sutin- 
cu apsigyvent tame mie ste, kur mer- 
jir.a norės Meldžiu atsišaukti, at- 
akymą duosiu kiekvienai.

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
įuo 18 iki 26 metų, aš esu 25 metų. 
Mergina turi būt Jinksmaus būdu, 
nylinti gražų gyvenimą. Platesnių 
:inią meldžiu kreiptV, prisiunėiarjt 
iavo paveikslą. Vaikinų prašau nc- 
ašinėti.

S. G V (9)
Box 384, Rockford, Ilk

REIKALAVIMAI
Moteriške ar mergina, galinti pri- 

iurėti namus ir tris mergaites 
itsišaukite. Darbas užtikrintas ant 
lgo. Dėl išlygų kreipkitės laišku. 
\tsakysiu kiekvienai.

J Pakaskit hs. (9)
23 Dean St , Norwood, Mass.

REIKALINGI AGENTAI pardavi- 
įėjimui "Saulės Šviesos lempas.” 
Lempos parsiduoda po $12.00; agen- 
am duodame gerą uždarbį. Plates
nių informacijų kreipkitės pas

K. Intas, (9)
P.O.Boy 73, Chicago, III.

PRANEŠIMAI.
Šiuomi atsišaukiu į brolius lietu

vius, darbininkus ir darbininkes, įvai
riose kolionijose, kurie noretumėtjsad 
iš pasakyčiau prakalbą, tai malonėkit 
nusinešt su manim, o aš galėsiu pri- 
but paskirtu laiku. Aš turij daug 
.varbių dalykų iš vietos gyvenimo ir 
įaujų žinių iš Rusijos.

Adresas: ’(•)
NVilimas Stankiewicz.

P. O. Box 101 VVakefield, Mass.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA FORNIČIAI

Dviejų kambarių ir virtuvės ra- 
<andai, tik truputį vartuoti, parsi- 
luoda už pusdykį.

Aleksandra Traknys,
280 D St.. . So. Bostion, Mass.

’ARSIDUODA PIGIAI visai mažai 
•artota KONCERTINA. 102 notoms, 
>1 perlo guzikais, augšto tono, visa 
>erlais papuošta. Kam „reikalinga 
okia koncertina, malonėkit kreiptis 
patiškai arba laišku įdėdami už 3 

•. krasos ženkleli. (11)
JACOB LAPĖNAS. BARBĖK.

094 Vashington St.. Nurwood. Mass.

NEPRALEISKITE PROGOS!
Parsiduoda dveji namai su krautu- 

e. sodu, daržu ir vištininkais; mieste, 
arpe dviejų linijų karų, arti gelež- 
;elio stoties. Grosernės biznis išdir
btas per 7 metus Kreipkitės prie:

J P.. (11)
24 Broad S t.. Montello, Mass.

PARSIDUODA ŠTOKAS. 5 ruimų 
namas ir šantė automobiliui padėti 
Lotas palei kelia 35 pėdų platus ir 85 
pėdų ilgas. Gera vieta bizniui ir da
bar toj vietoj vedamas geras biznis, 
Parsiduoda dėlto, kad likau našlys.

Kreipkitės šiuo adresu: (12)
Jonas Zurįick,

P. O. BOK 254, Great Neck, L. I„ N Y

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 pagelbą. 
CLASSICAL BARBĖK SHOP,

102 Millbury str., (13)
WORCESTER, MASS.

NUSIPIRK MOSTIES
T \I BUSI GR AŽUS! Ją išdirba 

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

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 26 metų amžiaus, sutin
kančios atvažiuoti į Clevelandą. Aš 
esu 26 metų. Platesnių žinių mel
džiu kreiptis, su pirmu laišku pri
siunčiant savo paveikslą.

A. Petrai is. (9)
513 Sperior Avė., N. E..

Cleveland, Ohio

Instrumentališkos Muzikos. 

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

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

Žiūrėk kad

Kaip pirksi rekordus, reikalauk ('oiumbia 
Rekordu ir nurodyk kiekvieno Numerius.

toks \ aizbaženklis butu ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
32 metų, 5 pėdų. 9 colių augščio.mer- 
gina tnri būti iš Kauno ar Vilniaus 
gub., kiek pasiturinti. Aš esu tur
tingas. Meldžiu su pirmu laišku pri
siųsti savo paveikslą.

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

Pąjieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 21 metų amžiaus, aš esu 
26 metų. Meldžiu atsišaukti, su pir
mu laišku prisiunčiant savo paveiks
lą. (10)

JoM-ph Jačikas.
('. H. 10 Inf., Camp Sh'-rman, Ohio.

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolionijoj. Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klauski
te per laišką. įdedant markę už 3 c.

TONA 7.ABEI.A. (13)
P. O. Pa.x 1, I.ąke Co., l'e.-icock, Mich.
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tuviškas gramatikos žino
vas, jums parašo.

Jūsų švento mažiuko Ka- 
1 ziuko susaidės komitetas 
susideda iš visokių tautų 
žmonių. Jie dėdami po žo
dį sufiksino taip, kad visos 
tautos butų plakate repre
zentuojamos.

žodį ’’didieles” rašė že
maitis: ''priakalbos’’ pradė
jo ”priamo” rusas, o ”kal- 
bos’’ užbaigė lietuvis; ma
skolius pasakė "nedelai,” 
džermanas pašaukė vande
nio ”wasar” ir pasakė ”fe,” 
o visų tautų mintis atspaus
dino žydas, pridėjęs visokių 
”kazinų,” "katu,” "mestų,” 
sukapojo kaip bulves lovy
je žodžius ir užbarstęs len
kų ”szais” padarė jovalą 
kiaulėm šerti. Dacol. Sy, 
ką jūsų dokumentas reiškia.

Jurs tiuly,
Džian Bamba.

?>.

GROMATA 
DŽIAN BAMBAI.

Jo mylistai 
šlovingiausiam lojariui 

of Junaitet Steic.
Šlovingiausias geografi

jos žinove ir foist klas sa- 
liunkyperi! Buk lockavas, 
išekspleinvk mums šitą vo- 
žną dokumentą, kurį čia tau 
prisiunčiame juriginališkai, 
bo musų durnos galvos ne
gali sau išvirožvt, kokioj 
kalboj jis parašytas. Butų 
lyg ir lietuviška musų gra
žiausioji kalbelė, tik pasiu
tiškai subiauriota. Turbut, 
kokio nedaverkos žydo ra
šyta. Taip mes norėtume 
vienbalsiai nutart, ale mums 
nedaleidžia to padaryt pak
tas, kad po dokumentu pa
sirašo Švento Kazimiero 
draugystės komitetas, o žy- 

but, bo tai yra švento Kaži- ■ Ko aš liūdžiu, neįspėsi, 
miero, musų karalaičio, su- Nes man skyrtą tokią kan- 
saidė.

O dabar uvožniai skaityk, 
šlovingiausias lojari, šitą 
dokumentą:
DIDIELES _PRIAKALBOS Ten, ramybėj užu sienos... 

brangi rnan0 miela!...
M. Mokinys. 

■Chieago, III.

Nurauta Pušele.
Šalia kelelio prie pat lauke

lio, —
Ūžė giria, bangavo.
Viena pušelė, kaip ta nen

drelė,
Svyro, lankstės, siūbavo...

KAM?
Kam, mergele, širdį glaudi 
Prie Šaltosios man kruti- »

nės?
Kam svajonių ratą audi. 
Kuomet nėra sutartinės?

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

Rudrevičiui Juozui 
Budrevičiaus. 
Budrichui Mikolui

nuo

nuo

nuo

nuo

’ 99. Dzidolikui Kotrinai nuo gda^enos JanČiunas.
Antano Dzidoliko. ‘ Baniuliui Petrui nuo Onos

100. Dzieniui Juozui nuo Mo-.JaniuHs.
(tiejaus Savikaiėio. Įi __ ___ :--------
I 149 E 15-th Su Ne» Vork t,ly*
I 101. Dubrui Jonui nuo Barbo- 
iros Dubra. Zanės Kregzdi^ Jo- 
<no Dubros, Jurgio L žuolio ir
apie Adomą Kutrą.

102. Endrijauskui Kazimierui 
nuo Stanislovo ir Onos Endri- 
jauskų.

103. Endrišui
Mikolo Endrišo.

104. Eščinskiui
Zofiją Eščinską.

105. Esiukaiciui Antanui nuo
Apolonijos Esukaitis.

106. Galeckui Jokūbui nuo 
Juozo Bredzio ir Mikolo Sprin
džio.

107. Galeckui Kazimierui nuo 
Mikolo Galecko ir Onos Petkau- 
skas.

108. Galminui Jonui nuo Juo
zo Galmino.

109. Gasparavičiui Antanui 
nuo Benedikto ir Elžbietos Ga-

jsparavičių, Alexandro Murzos,

Onos Endri-

Į Martinui nuo

Mikolui apie

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

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

kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymų 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 bū
tų pirkti ir darbų gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame per naują arba išmainome ant naujų. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainų. 
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženklelį at
sakymui.

P. VALUKONIS,
_ 255 Broadwav, So. Boston, Mass.

PATARMĖS merginoms 
apie lyties dalykus.

Gnomos lytiškų dalv- 
•5* pomos M. H. SAN-

Fa Kn-V-“ reikalinga vi- 
rnery*po!ns, moterims ir 

. tms. Joje aprašoma lytiškų 
!s.sivvstymas, jų veikmė ir 

svarba visame moteries ii vyro 
Kjvemmc; »psivaisinimas; vai

siaus aujnmas; nėštumo bygiees.
1-vtisk06 S£- 

lyku^> lr daU" kiv* idealių da- 
Knyga turi 120 pusi, ir papucš- 
pyeiKSiais, kurie palens-vina •prašomus dalykus .supLsii.

Kaina tik jų centų, 
įtampomis meldžiam nesiųst, 

nes nepnimam.
MRS. F. STROPUS. 

8 Loring str. So. Boston, Mass.

snvrrš :•» »ik' y*
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DRAUGAS NELAIMĖJE!

51. Bružui Franui nuo Petro
nės Bružas.

52. Bubliauskui Adomui
Petronės Bubliauskienės.

53. Bubolienei Kotrinai
Jono Karoso.

54.
Juozo

55.
Antaną Budrevičiaus.

56. Budrikiui Dominikui
Elžbietos Budrikis.

57. Budriui Antanui nuo
trinos Budris.

58. Budriui Jonui nuo
kos Budris.

59. Budriunui Petrui
Petrą Žuką.

60. Budriui Kaziui nuo
jonos Budrius ir Monikos Jan-|juozo Dapšio. Vinco ir Alexan- 
kauskienės. dro Mataičių ir Helenos Lebens-

61. Rugeniui Petrui nuo Ar.-įkas.
tano Rugenio. f no. Gasparoniui Kazimierui

62. Bukaveckui Viktorui nuo nuo jono Gasparonio.
Jono Zaskiavičiąus. v m. Gaubsi Ignui nuo Ignaco

63. Eukiciui Amelijai nuo Au- Qaubos.
gusto Kukio ir Juozo ir Solome- 112. Gavėnui Jonui nuo Vinco 
os Tiškunų. Gavėno. Juozo Kudlinsko ir Jur-

64. Bulkuvienei Katarinai a- gį0 Bočiaus.
pie Teofilę Zaptorienę. 113. Gebžaitai Solomėjai nuo

65. Bundoriui Augustui nuo Mikolo Gebžos.
Agnieškos Bundorius. 114. Gečiui Vincui nuo Kazi-

66. Eutkai A. K. nuo Kons-Imjro jr Juųzo Gečų.
tancijos Visockiutės, Laurino 115. Gedvigui Juozui nuo An- 
Petrausko ir Kazimiro Butkaus, tano Gedvigo ir Stanislovo ir Jo-

67. Butkui Albinui nuo Mari- n0 Dabkaus.
jonos šautis ir Marija Butkus. H6. Gedvillui Kasparui nuo

68. Butkui Jonui nuo Uršulės | Teklės Gedvilla.
Butkus.

69. Helenai Buivyd apie Moni
ką Buivydavičia ir Praną Užda
vinį.

70. čečinskui Jonui nuo Ame
lijos čečinskas.

71. čeikauskas Marijai nuo
Juozo čeikausko.

72. černauskui V. nuo Jonoi
Valentelio.

73. česnučiui J. nuo Vincen
to česriučio.

74. Čekanauskui Antanui apie Mikolo Gelužela.
Tarną Čekanauską. 123.

75. Čekanauskas Marijai nuo Teofilės šeškauskas ir Juozo Ge-
Adelijos l'rečiokas. raltausko.

76. čepellai Mikolui nuo Jono 124. Gėrikui Klemensui nuo
čepello. , Marijonos Gastaututės.

77. Černiauskui Justinui nuo 125. Gervenui Franui nuo Pe- 
Jono Ramonas ir Veronikos Čer- tro Gervickio.
niauskas. I 126. Ginkui Franui nuo Hele-

78. Černiauskui Antanui nuo nos Ginkus.
Juozo Bruožo. Į 127. Ginočiui Steponui nuo A-

79. černauskui Adomui
Stanislovo ir Monikos Jakonio ir
Liudviko Česnausko.

80. Česnulevičiui Petrai nuo
Antano Česnulevičiaus.

81. Cibui Kleopui nuo Silves-
tros Dilinskio.

82.
Cibo.

83.
Čiro.

84.
Leonoros čiuprinskas, Onos 
škauskas ir Jurgio Izoko.

85. Damicelei čaplik nuo
mo čiapiiko. .

86. Damašauskui Juozui
Juozo Damašausko ir Rozalijos 
Daujiotienės.

87. Dambrauskui Augustui
nuo Doimnil o Dambrausko.

88. Daržinskienei Marijai nuolnės.
Domicėlės Lukošienės. 138. Gureckui Adomui

89. Daubarui Kaziui nuo Kon- Petronėlės Gureckis.
-tantino Daubaro. 139. Gurskiui Petrui

90. Daujotui Jonui nuo Jadvy- zimiro Gurskio.
gos Daujotas. 140. Onai Gutauskas

91. Davidauskui Vincui nuo rijonos Kaupaitės.
Barboros Davidauskas. 141. Rakiui Antanui

92. Davidoniui Antanui nuo rijonos Ilakis.
Adomo Davidonio. 142. Onai Indriuliunas nuo
93. Dereškevičiui Petrui nuo A- Onos Garbužaitčs ir jUozo jn.

nuo

Ko-

Moni-

apie

Mari-

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 faktu; no
rinčiam žinoti paleistuvybės 
pradžią ir visas jos baisybes 
— atsakančiausia; norinčiam 
pažinti lytiškas ligas
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.

rei-
(

KARE IR LIGOS!i

(?)
:

III.

Geraltauskui Vladui nuo

Cibui Petrui nuo Adomo

Čirui Petrui nuo Antano

čiuprinskui Antanui nuo

nuo

nuo

Ka-nuo

Manim

Ma-nuo

<]

i

reikalaukite pas:
A. L MARGER1S, 

2023 Si. Paul Avė., 
Chieago,

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

Geluželui Jokūbui nuo

Ne:tps:i*:<nk pirk Varo-< viešus v.-riš»”s ReJkuiauk ^eriatssrtt. pukši
l’Kin-E^j*g-i!<»r, rink yri IKJ.R.L \ L.’’; a’.T L;»k*ink ■ 3.* ir centai už

InMikutę. %-»*••*•? :«;.e. ar »*• l.tb’-rioj i jos.

F. AD. RICHTER <St CO., 74—80 Wash:ngtor. St., New York, N. Y.

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFOKD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

k 143. Indriūnui Petrui nuo Vi-
nuo Vla-lktorijos Indriūnas.
Rozalijos! 144. Ivaškevičiui Ju<uui nuo 

[Onos Ivaškevičius.
145. Jačiui Franui nuo Hele-

tTavo akis!... jos vilingos,
Kai žvaigždutės danguj žė

ri,
Tylios, bailios ir slaptingos, 
Ką tai spėja, ką tai žiuri? 

uruugysues KvimvcLas, v zy- —
dų tame komitete juk negalimo širdužė mano kenčia.

Čia
Reik kentėti — nepabėgsi I... 

. Dingo mano brangios dienos 
'ir paliko tuščią sielą:

AUROROI
Kurios atsibus nedelai

9 diena-Wasar Feb. 1919 
METE

GERMAN HALL 
No. 10 North Broadvay St.

Taigi Draugiste Sw kaži- 1 
miero ktviecze Wisus Auro
ras Jr. Aplinkinu. Mestu 
Lietuvvius j r Lietu vvaites ko. 
Skaitlingiause apsilankite 
ant sziu prekalbu Dėlto kat 
sios priakalbos ira naudin
gos isgirstie koznam Lietu- 
wiu turim kalbetaius kazi
no Lobai Dauk Svvarbu Da- 
liku isz Lietuvvos ir apie 
Lietuvva tievine Bus Malo- , 
nu Jsgirste inzenga ir Alia 
Wisiems Dikai priakalbos.

Prasidės 2:30 Waianda
Popietu

Duris adaros nok 1:30 
ir kalbės widutiniska 

Laika Supagarba 
KWIECZE KAMITETAS

O dabar mes pasiliekame 
sveiki ir laukiame su di
džiausiu nekantrumu atsa
kymo, ko ir tau žičiname.•/

Gudbai.
Sledavojhne Komitetas.

Šiur-ting, kad Džian Bam
ba žino netik geografiją, bet 
ir evriting oltriu.

Pirmiausiai aš jums pada
rysiu iš to internacionališko 
dokumento triutransleišen. 
Skaitykit šitaip:

DIDELĖS PRAKALBOS 
AUROROJ, 

įvyks nedėlioj, 
9 Vasario, 1919 metais, 
po num. 10 Broaduav. 
švento Kazimiero Drau

gystė kviečia visus Auroros 
ir apielinkės miestų lietu
vius ir lietuvaites kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti į šias 
prakalbas dėlto, kad jos bus 
naudingos išgirsti kiekvie
nam.

Kalbėtojai pakviesti tokie 
vyrai, kurie žino daug svar
bių dalykų apie Lietuvą. 
Tatai malonu bus išgirsti.

Prakalbos prasidės 2:30 
]X> pietų. ✓

Įžanga svetainėn visiems 
dykai.

Kviečia Komitetas.
Dacol. Well, matot, kaip 

gražiai ir pilnai skamba

Šakota, liesi, žaliukė, tiesi, 
Stuobrytėj, augo ji likus... 
Tyso-bujojo, audrų nebojo, 
Kentė šturmui ištikus!...

Tartum mergaitė, vargše 
našlaitė,

: Be tėvų, — liūdi, kad viena. 
Pritvrus audra, žiemužės 

skriaudą —
Kaip naktį, taip ir dieną...

Tarpe smiltelių, augštų 
krantelių,

Kruša ir vėtra besiaučia:
Vien tik eglytė prie jos 

sesytė
šakutėmis savo glaudžia.

Jos kaip seselės, meiliais žo
deliais,

Tarp savęs šnekučiavo — 
Apie, šį būvį, amžių, gerbu-

1 Praeiti apskaitliavo...
I *
”Jog žemė šalta — neprasi

kalto,
rKad tokia jau yr’ gadynė. 
"Girias iškirto— laukais pa

virto ;
"Žmogus prieš gamtą eina!..
"šiaurinis vėjas tik užveldė- 

jęs —
"Likučius nakina, drasko!
"Tik mudvi vienos, nėr’ jau 

kaimynų,
Šaknelės trūksta, braška...
O audra dyka, žiauri ištiko: 
Žaibuoja, griausmas griau

na!
Pušis jau linko, šakelės din

go...
Viesulą ją nurauna!...

Pustynėj krito, žalumas vy
to,

Kur vėjai smiltis pusto!
Tik jos stuobrelis liko ženk- 

lis,
Nuogame lauke džiūsta...

A. J. Jokūbaitis.

117. Gegmou Amalijai nuo A- 
malijos Radvilla.

118. Genaiėiui Jonui nuo An
tano Genaičio.

119. Gelucevičiui Gabrieliui 
nuo Simono Gelucevičiaus.

120. Gelešelei Jokūbui nuo El
zbietos Rila.

121. Gelucevičiui Gabriui nuo 
Alexandro ir Franciškos Nevė- 
ru.

122.

nuo | leysndro Giniotis.
128. Girakiui Wm. nuo Onos 

Giraitis.
129. Glebu i Felixui apie Mari

ją Radzevič.
130. Gražiniui Petrai nuo Pe

tro Graženio ir Marės Mačiulis.
131. Grevinskienei Onai nuo 

Juliaus Didor.
132. Greviškiui Titui nuo Pe

tro Greviškio.
nuol 133. Grikštui Kazimirui 
Pa- Kazimiro Grikšto.

134. Grinkevičiui Wrn.
Ta- Kazimiro Grinkevičiaus.

135. Grinkui Vincentui nuo A- 
nuo| neles Grinkus.

136. Aneli.iai Gudinskas nuo 
Kazimiro Gudzinsko.

137. Guduliauskienci Zofijai 
nuo Stanislovos Karananskie-

gotos Daraškevič ir Magdalenos Įdriuliuno. 
Starčinskas.

94. Deveikiui Juozui 
dislovo Deveikio ir 
Burkauskas.

95. Dobrovolskiui Viktorui T
nuo Vineento Dobrovolskio ir|nos Jančius. 
Jurgio Patinsko.

96. Dotkentui Stanislovui
Vincento DotkentO.
97. Drejeckui Juliui nuo

‘ano Drejecko.
98. Drigotui Vincentui

Barboros Drigotas.

146. Jakševičiui Steponui nuo 
nuo I Stepono Jakševičirus.

147. Jakščiui Petrui nuo Jor- 
An- gio Zalpo ir Marcijonos Jakštis.

148. Jakučiui Antanui nuo 
nuolStepono Mikėno.

149. Jančiunui Juozui ntio Ma-

Mes nžtikrinam, kad Jus sučedysit pinigą 
fr turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pH- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl mtną 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko ime* 
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PAS1UVAM
TAIPGI IŠVALOM

I
$

I
si
Jį<■ > 
'JĮ>

S 
!

tvirtesnL
SIUTUS IR OVER- 
P1GIAI IR GERAI. 
IR IšPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tlkraa Josų brolia Betaria

Ant. Januška
t22 W. BR0ADWAY,
BO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—1101*

Ai, Alena Kostovska, 
dau visai publikai akyse.

Kas mass išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gutgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1-25. 
Galima gauti geresnėse aptiekoje, c 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL IN8T. 
žolės nuo visokių bloguaaą

J. BALTRĖNAS, Prof. 
1717 S. Halated SU Tel. Canal 6417.

Chieago, III.
tttų apgarsinimų turėtų parakafty! 

tiakvioaas. iškirpt Ir pasiliki.

APSISAUGOKITE NUO 
INFLUENZIJOS.

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

Taipgi turime visokių vais
tų, kokie tik vartojami pa
saulyje* -Klausdami pri- 
siųskite krasos ženklelį at
sakymui.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Provizorius,

226 Broadvay,
SO. BOSTON, MASS.

KARt, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk

leliais, iiuo adresu:

Siutus, Overkotus 
ir kitokius RubuS
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Tuksiančiai Daleriij 
praleidžiama teatrams ir įvairios 
rūšies koncertams. Ir kam leisti 
pinigus, kuomet galima namuose 
girdėti geriausių daininkų dainavi
mus ir gražiausias muzikos melo
dijas pastačius musų triubinį ar 
betriubinj fonografų, kuri galite 
nusipirkt, išmokant po

$1.00 MĖNESIUI.
Priedo gaunate 36 dainas bei 

muzikos šmotelius dykai. Kiekvie
na mašina gvarantuota. Rašyk 
mums ir gausi dykai iliustruotą 
katalogą

Eagle Graphaphone Co.
KM EAST 16-th STRKET

Dept 14 New York, N. Y.
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Kis turi pranešti apie i 
savo ineigas.

Komisionierius Aiškina In- 
eigų Taksų Įstatymus.

Kas pagal Suv. Valstijų į- 
statymus turi pranešti val
džiai apie savo ineigas?

Į tą klausimą at?ako pra
nešimas, kurį tik dabar ga
vo "Keleivio ’ redaktorius iš 
Jnternational Revenue Ko- 
misionieriaus, Washingto- 
ne, kuriam yra pavesta su
rinkti valdžios taksus po vi
są šalį.

"Įstatymas apie taksus 
paliečia kiekvieną Suv. Val- 
stijU gyventoją, vis viena ar 
jis pilietis ar ne, jeigu tik 
jo įplaukos per 1918 metus 
buvo tokios, kurios turi būti 
valdžiai reportuotos.

"Kitaip sakant, kiekvie
nas asmuo, turėjęs ✓nema
žiau kaip $2,000' įplaukų, 
skaitant kartu vyro, moters 
ir nepilnamečių vaikų įnei- 
gas, turi eiti ir paduoti raš
tu deklaraciją iš visų savo 
Įneigų.

"Tie pranešimai valdžiai 
turi būti surašyti ant tam ti
krų blankų, kurios yra gau
namos iš International Re
venue kolektorių, arba jų 
atstovų, kurių gaiima rasti 
Įvairiose patogiose vietose 
po Suv. Valstijas. Asmuo, 
kurio Įneigos nebuvo dides
nės kaip $5,000, turi parašy
ti savo raportą ant formos 
1040 A, ir sekti visus paaiš
kinimus ant tos formos ats
pausdintus.

"Visi pranešimai : 
1918 m. ineigas turi būti pri-,(svkiu suimanl 
duoti International Reve- ir'n ,
nue kolktonams arba jų a t- k -• • < niWAnčin
stovams nevėliau kaip suba-į $9 ooo) ar daugiau tai Dra 
toje, kovo 15 d 1919 m. Tai darvS
yra paskut.ne diena, kūną ?;i Į>raįeši pr5pildyti vėl- 
statymai leidžia atlikti sa^o tui padė3 I„-eįų1Taįsų Pa. 
pnedeimę. 'siuntiniai, kurie randasi

"Taksos už 1918 m. įplau- kiekviename mieste ir mies- 
kas turi būti užmokėtos pa-į telyje. Tie patarėjai turės 
duodant pranešimą. Prie gavo ofisus, kame per dieną MAniYVi A ni'lCOO'.   -- - U.--, __ __

i;į teisingai kiek gauta algos'
už darbą ar įplaukas iš biz
nio, perkant ar parduodant 
nuocavybę; gaunant randą, 

‘palūkanas, dividendus ir vi
sas kitas Įplaukas, gautas 
per 1918 m.

Galima neskaityti gautų 
dovanų, atlyginimą už su
žeidimą, ar kokias mokestis 
už darbą Suv. Valstijų ar
mijoje ar laivyne.

Taip visas įplaukas krū
von sudėjęs, gali atimti vi
sas reikalingas išlaidas ve
dant biznį ar amatą; palū
kanas išmokėtas už morgi- 
čius ar kitas skolas, visus 
išmokėtus taksus (išskyrus 
Suv. Valst. įplaukų ir pelno 
perviršiaus taksus) ir mie
sto taksus ųž vietinius pa
taisymus, nuleidžiant su
tras, dirbant šalygatvius ir 
p., o taipgi atimti visus nuo
stolius, už kuriuos negauta 
inšiuranso, nupuolimą ver
tės (depreciation) ant tro
besių ir mašinų, kurios var
tojamos įplaukų gavimui, 
aukas labdarybės, mokslo, 
tikybos ar apšvietos įstai
goms, nepervišijant 15‘č vi
sų įplaukų.

Į tuos išėmimus neįeina 
asmeniškos, pragyvenimo ir 
šeimyniškos išlaidos, taip, 
kaip ir išmokėjimai už pa
taisymą ar pagerinimą val
domosios nuosavybės.

Tą visą apskaitliavus ir 
atėmus leistinuosius išėmi
mus, gaunamos grynos Į- 
plaukos (net income), pagal 
kurias ir reikia mokėti mo
kesčius.

Jei esi nevedęs ar nevedus 
ir grynų įplaukų turėjai ne
mažiau kaip tūkstantį dole- 

. rių ($1,000); arba jei vedęs 
a- 5 i ar vedus ir grynų įplaukų

SAVO SENUS ČEVE r----------------- 1, 
t 
I

I ?- 
<s

i
!Yi
I siunčiame kiekvienam ant 

■l* kalavimo.

dykai.
<<! Jeigu Jus norite žinot, kiek tur- as , 
«(to žmonės prasigyveno su pagal- Įp Į 
(Ii ba naudingu išradimų, tai lasyki- jj) j 
S te tuojaus reikalaudami tos nau-
* dingos knvgutės. T 
ghekspertai) patentų, — bandome j i išradimus DYKAI. Rašykite: jjj, 

i I$ 
i i*

RYKUS NENUMESK
Pasirūpink juos dėvėti kaip ir 
naujus—lyginai kaip šis Ka

nados oficierius dėvėjo

karės

\Villiatnas Pemberton, Kanados 
armijos garsaus Princess’os l’at 
Regimento oficierius pasakojo apie 
nepaprastą batų dėvėjimą, kurie 
buvo du kart Neolin padais pakal
ti.

„Šešis mėnesius apkasų
metu prie pragaištingų aplinkybių 
nuplyšo pirmi padai,” sakė oficie
rius l’cmberton, „gi paprasti padai 
butų nuplyšę kur kas trumpesniu- 
me laike.”

Tokius čeverykus, kuriuos da 
galima pataisyti nenumesk. Duok 
pakalti gerus, tvirtus Neolin pa
dus. Kiekvienas šiaučius juos pri
kals. Kaštuoja ne daugiau už 
paprastus padus, kurie daug grei
čiau nuplyšta. Atsimink —Neolin 
padai pagaminti mokslišku budu su 
prityrimu, kad padai turėtų pado 
vertę. Jie yra lankus, nepermirks- 
tanti ir tvirti. Naujus čeverykus 
galima pirkti jau su šiais Neolin 
padais įvairiose skoniuose-madose. 
Juos pagamina Goodycar Tire & 
Rtibber Berdrovė iš Akron, Ohio. 
Jie taip pat išdirbinėje ir kojaspar- 
ninius užkulnius, gvarantuojamus 
ilgesnį išlaikymą negu visoki kiti 
užkulniai. ,

neolin SolesU.S.PM.OC. V

randasi

duodant pranešimą. ____ _____________
pranešimo turi būti priseg- ar vakare bus galima prie 
tas čekis, ar money orderis, jų prieiti.
parašytas kolektoriaus var-, visi pranešimai turi būti 
du. .'įteikti nevėliau kaip kovo 15

"Kiekviena bendrovė turi dieną.
pranešti savo įplaukas ir iš-į. Toji diena yta paskutinė 
laidas per 1918 m., paduo- diena mokesčiams išmokėti, 
dant vardą ir adresą kiek- Taigi su pranešimu reikia 
vieno nario, taip-pat jam pridėti čekį arba money or- 
prigulinčią dalį pelno ar deri International Revenue 
nuostolių per visus metus, kolektoriaus vardu parašv- 

"Kiekvienas asmuo ar fir-
ma, kuri išmokėjo algos,' 
randos, palūkanų ir p. per. 
1918 m. nemažiau kaip $1, 
000 vienam asmeniui, turi į- 
teikti atskirą pranešimą tie
siai International Revenue 
Komisionieriui, Washing-

ATSIDARO PIRKLYBA 
SU FILANDIJA.

'Rleased by the Committe 
on Public Information.)

____________ , ~ Finlandijos prekyvietės 
ton, D. C*., paduodant vardą,1 bus neužilgo atidarytos A- 
adresą ir kiek išmokėta merikos pirkliams. Karės 
kiekvienam samdininkui, Pirklvbos Bordas praneša, 
savininkui, ar kam kitam, kad dabar eina Finlandijoje 
kuriam išmokėta nemažiau tarybos, kuriomis Amerikos 
kaip $1,000._______________ pirkliams bus lengva Įeiti i

Formos įvairiems prane- tą šąli.
Šimams vra -gaunamos pas Šiandieną Finlandijoje rei- 
Internationaf Revenue ko- kia čeverykų, drabužių, va- 
lektorius. Jų adresą ' ’ * *
krasoje ir bankose.

LIETUVIŠKAS
išradėjas. I i

Tokiu vardu išleidome naują | j 
knygutę dėl išradėjų, joj yra 20 | Į 
paveikslu ir iliustracijų, visokių |{ 
išradėjų ir išradimų, su aprašy-^j 
mais ir paveikslais miesto New-£į

L.1!
aprasy-«: 

“slais miesto New-&i 
orko ir YVashingtono. 
Tą brangią knygutę, mes

parei-
i
)))1

i
'■•Z j

Kaip žinovai )j> j

AMERICAN EUROPEAN (6);^
PATENT OFFICE, Ine.

256 BROADWAY, (Ks.)
NEW YORK, N. Y. |

I; , , 'j
DENTISTAS 's i 

h) »>

*'

Ant 21 
akmens

Gelžkeiio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyris 
k° didumo, aa< 
20 metų aaksuo 
tas su išrašytais 
dubeitavais vir- 
šals. Labai tei
singas, ypatinga

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras lai 
kas žinoti. Gvarantuotaa ant 20 me 

. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš 
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad 
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntime 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.06 
jei pirktumėt kitur. Paikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai st 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenacum Bdg. CIIICAGO. ILL

I
t

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

tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tų naštų, skaudėjimų, arba 
kaip jus jų nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštų 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 pasiiiuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

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

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

k

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVĮ.”

NESIŲK MUMS NEI VIENO CENTODYKA DYKAI
ibr.M.V.Casper| 

(KASPARAVIČIUS) 
i( 425 BROADYVAY, SO. BOSTON 
;!Į Tel. So Eoston
)<( Ofiso valandos:

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

■' Nedėldieniais atiaara pagal 
(jį sutartį.

II DAKTU
TAI RETA PROGA

DĖLTO PASINAUDOK JA.
500 ŠITŲ LAIKRODĖLIU TOKI \ ŽEMA KAINA.

d mums pas 
ai.Ta neeu

PARDUOSIME TiK
Tas atsitinka tik nctikėiai, k: 

dabar galime parduot žemesne k
■ag.sw.TCwę<y

LIETUVIS sekė nu pirkt šitų laikrodėlių daugybę žemiau išdirbimo kainos, 
kitur laikrodėlius parduoda.

ELGIN

J
į

DAKTARAS

|A.LKAPOCIUSl

251

LIETUVYS DENTISTAS. ) 
VALANDOS: Nuo 9 Ud 12 dieną.'Į 

Nuo 2 iki 9 vak. ’ l 
NEDtLIOMIS £ 

iki 1 ▼. po pietų. U,
Ofisas "Keleivio” name.
Broadvay, tarpe C ir D Sta.į) 

SO. BOSTON, MASS. p

------------—---- --------------------

------------------- ---- ----------------- --- ------ -—

Telephone: Back Bay 4209

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas. 

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

West Side offisas: 
9225 So. Leavitt st. 
Valandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4626.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus. <’

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.) 
r'į.įv • - — - -

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ $1.75

t
I 1 

(Ji
I I

i

i
i

i

Telephone: 
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyrą ir motery ligas.
VALANDOS: ' 

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

netoli nuo Hanover it.

V

i

I
1■
III
I

I
r I

BOSTON, MASS. j 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
nasitenkinimu rekomenduoja. Pada- 
•yta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
<ia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi- 

e daugybę tiems panašių dalykų ir 
rietą:sų. Rašykit tuojaus. (?)
FISHLEIGH & CO„ Dept. 924, 

CHICAGO, ILL.
Už Suv. Valst. rubežių kaina $2., pi- 

įgai turi būt prisiųsti iškalno.

PATS.
bet kad pasakius jums teisybę rašome taip. Beveik risi žino, kad tai 

’ .......................1 ’ Turi pir-
Lukš.ai storai auksuoti (gold filled), gražiai greviruoti kiekvienas skir- 

"varantuotas ant 20 metų. Laikrodis už $50.00 niekad jus geriau nepaten-

BANDYK PASIKLAUST KUR NORI IR PERSITIKRINK
Ne dėlto, kad išgvrus musų tavorų, 1 .

geriausias iš žinomu laikrodėlis Jis yra vidutinio didumo, biskutį storesnis už sidabrinį doleri, 
mos klesos vidurius su 23 ak menais, 
lingu deseiūu. Teisingai laiko čėsą, ...--------------- --------------- --------------------- -- ------ ----------„------------------------
kins už šita, jus turit matyt ji, kad apkainuot jo vertę. Kiekvienas juo patenkintas dei tos paprastos jjriežasties, 
kad jis gražus ir laiką teisingai laiko 
Valstijose ir Kanadoj — ir biznieriams, 
konr.s, farmeriams, turtuoliams ir bėdiniems. 
$22.00, gi mes parduodame tik už $12.95. 1 
suotus rarikovgaliams knypkius; 2) Gražius auskarus;
3) Fontaninę plunksną; 4) X-Ray aparatą, per kur; 
galima matyt kūne kaulus ir kitką: 5) Gražią auksuo
tą brarizaietą; 6) Naujai patentuotą britvą; 7) Žiedą: 
8) Šepetuką barzdai; 9i Ccmbi naciją retežėlio rak
tams susinerti; 10) Pinigams mašnalę su slaptingu 
užraktu; 11» Gražų auksuotą laikrodėliui reteželį.

Visus tuos puikius daiktus jus gausite visiškai dy
kai. kada prisiųsit mums užsakymą ne vėliaus 30 die
nų nuo šiol. Nesiųsk mums pinigu nei skatiko, vien 
tik prisiųsk iškirpę? iš šio apgarsinimo kuponą, para- . 
šęs savo tikrą vardą, pavarde, adresą ir kiek laikrodė
liu užsisakai. Pinigus S12 95 užsimokėsi atsiėmęs

'’-iktus. Jeiv» butum nepatenkintas, bėgiu 30
dienų grąžink mums laikrodėli ir kitus daiktus, <> 
iries grąžinsime pinigus, kuriuos užmokėjai juos at
siimdamas

Teisinį

u s

Nenuostabu, kad mes parduodam visokių klesų žmonėms Suvienytose 
r konduktoriams, ir inžinieriams, kareiviams, jurioinkains, darbinin- 

. Jie visi pataria pirkt nuo mus, nes laikrodėlis vertas mažiausiai 
Gi priedo da duodame ąisiškai dykai sekančius 11 daiktų: 1) Auk-

UNION NOVELTY' COMPANY, Dept. 707,

1016 Mihvaukee Avė, Chieago. III.

KUPONAS GERAS TIKTAI PER 
DIENŲ.
Dept.
Avė.,

30
l'nion Novelty Co„

1016 Mihvaukee
Tamistos: —

Meldžiu prisiųsti _ . _
ta kaina parduodama 23 akmenų auksuotą 
”Geld Filled” laikrodėli “ ’
žadėtų dovanoms daiktų, 

rą aš užmokėsiu $12 95.
patenkintas, laike 30 dienų sugrąžinsiu 

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

Vardas .............................................................

707. 
Chieago, III

man jusu nupigin-

su 11 jusu pa- 
Aplaikęs tavo

je! nebusiu

Adresas

kuriam ★

*

★

♦

♦

♦

♦
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♦

♦

*
♦

♦

♦
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Malariia viešpatauja.
Nuga-Tone suteika Sveikatą. Stiprumą ir 

Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuesą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduono- 
mą išblyškusiam veidui ir žibamą akims.

Skaitykite ką tie žmones saka a>ie Nusa-Tooe.
NATIONAL LABORATORY. Chica«o. m. ENrood Ory. Pa.
GerC^vau‘w<n USk* ir Nu»v-Ton« ir torio pvukvti. įce ara visai ut«an«!inta» Jūsų
vaistas. Meldžiu prisiųsti dv» bonku-.žs Nugs-Tone P'.Uutiu. AJ davM.u laaletana.utiu s-v* 
prete1>ų dėl pabandyma ir jam labai patika. Ai steliuju vieną bonkutė d«l po, rruaunč-.u 
s.uskitc vaistus ka srov.auscs. GASPAR BERSEK. Boi 547.

NATIONAL LABORATORY. Chieago. Dls. Saenandoah. P*.

M«uSuiganedintas nuo jus,

Nuga-Tone yra sudėti : Stellukite vaistas ant tuo kuponą.
parankioje bonkuteje. Jie j NATI0NAL LABORATORY, 123 W. Madison St.. Chieago, Itt.
yra apvilkti su cukni: ; Ocrbjamicji: Prisiunčia $......... ir meldžiu prisiųsti man........
priirr.no skoni; ram€ dėl : f,onųutė Nuga-Tone.
vartojimo; neatitrauka •
nuo darbo ar linksmumo. ; Vardas ir pavardė .....................
Bandykite. Jus reko- J Q>tv5 .f N<> ar R> F. D.............
menduosite tuos vaistus :
visiems sava pretelems. : Miestas...

: »

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Gaivą, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 
Vyriškumą ir Moteriškumą.

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

AR GI KARĖ JAU UŽ
BAIGTA?

Jus nusišypsote, kuome 
išgirstate Harry Laudert 
dainą? "Hurrah, karė jai 
užbaigta, hurrah, kova lai 
mėta.” ' Betgi yra karė, ku 
ri niekad nebūna pabaiga 
— musų nuolatinė kovi 
prieš nuodus, atsirandan
čius musų viduriuose i 
priežasties kenksmingi 
bakterijų veikmės, naikini 
musų kūno sveikatą ir jot 
apsaugai mes vis vedame 
.karę. Kuoveikiausiam nu- 
veikimui tų nuodų Triner’io 
Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixeris yra pasek- 
ningiausiu vaistu, kuris iš
valo vidurius, štai yra na 
i-yzdis to, ką jis suteikia 
daugybei sergančių žmonių: 
"LeadVille, Colo., Sausio 28 
1919. Jei nebūčiau turėję? 
Triner’io Amerikoniško 
Kartaus Vyno Elixerio, bu 
čiau jau mirusiu. Jūsų Gi- 
ovanni Pietti.” Visose ap- 
tiekose kaina $1.10. Reu
matizmui, neuralgijai, strė
nų gėlimui, raumenų suki
mui ir tiems panašiem, 
skausmams prašalinti yra 
Keriausiu vaistu Trineru 
Linimentas. Aptiekose kai 
na 35 ir 65c. Išsirašant — 
45 ir 75c. Joseph Triner Co.

turi tos, įvairių mašinų, kaip ir 
• 'automobilių, traktorių ir ki

tokių ūkės Įrankių.
_______ _____ Kalbama, kad bus sudary- 

naosavybę, bet už Įplaukas, tas Helsingforse tarpalijan- 
Iplaukų mokesčiai, ku- tinis komitetas, kuris duos 

riuos dabar Suv. Valstijos visus užsakymus dėl įvežimo 
renka, nėra mokesčiai už u- įvairių prekių Finlandijon iš 
kės, dirbtuves ar namus. Jie alijantų valstybių. Kaip tas 
taipgi nėra mokesčiai už su- viskas bus vedama, dar ti- 
taupytus pinigus, kuriuos krai nežinoma. Tai bus 
taupus žmonės turėjo pasi- pranešta už kelių dienų. Pa
dėję bankose, Liberty Bond- kol tai įvyks, patariama A- 
suose ar kitaip kaip turi su-'merikos pirkliams susižinoti 
sitaupę._________________ !su s®70 korespondentais to-

Jie yra tik mokesčiai už ’ je šalyje, reikalaujant suži- 
1918 metų įplaukas. Jie de-^noti nuo Amerikos konsulio 
darni ne ant ūkės, bet ant to, Į apie tikrą dalykų stovį. A- 

- - - - ’ ” ’ merikos konsulis Helsing-
forse tuose tarimuose turi 
artimus santikius, ir norin
tiems pirkliauti su Finlandi- 
ia suteiks visus patarimus, 
kas reikia daryti. Taip ap
sižiūrint. manoma, jog Ame
rikos pirkliai sutaupys ne
mažai laiko ir galės greitai* 133&-1343 So. Ashland Avė.. 
pradėti darbą. Chieago, III.

Mokesčiai mokami ne
Vuz

riuos dabar Suv. Valstijos 
renka, nėra mokesčiai už u-

su savo korespondentais to-

ką ūkininkas uždirbo; ne j 
ant gyvenamą namą, bet i 
ant randos,kurią savininkas: 
paėmė; ne ant pinigų pade 1 
tų bankoje ar kur kitur, bet 
ant palūkanų už tuos pini- 
gus.

Pranešant savo Įplaukas 
reikia sekančiai skaitliuoti:

Pirmiausia, suskaitliuok

KARĖ PABAIGTA.
Ar nori matyt buvusius karės mu

lus Francijoj. Rusijoj. Italijoj, Ga- 
cijoj ar Turkijoj? Ar nori matyt 
■•laivių susirėmimus ir kovas ore? 
, r nori matyt submarinų kova )>o 
andeniu? Visą Ui galit matyt sa- 
o namuose, išleidžiant tani kelis ska- 
kus. Mes turime pagamintų dan

ty karės paveikslų steroskopui. 
Kuomet žiuri j tuos paveikslus per 

steroskopą, rodosi, kad esi ant karės 
lauko, maUi gvvus žmones ir kovos 
įaisenybes. Steroskopas, kurį vir- 
.ui matot, kaštuoja tik vieną dolerį.

No. 1 200 skirtingų karės paveik
slų — $3.00. * F

Mes taipgi turime ir kitokių steto
skopui paveikslų $Ui surasas jų se
rijų. Kiekvienoj serijoj po 25 paveik
slus — .35c. už seriją.

SERUŲ UtVARDIS.
No- Kaina.
101. Istonskos vietos Amerikoj.
102. Apsilankymas Washingtone 
103 Niagara Falls vandenpuolis
104. Kelionė po Dixie Land ą .
105. Kelione po Vakarus
106. Kelionė po Pacifico kraštą . 
101 Didieji Amerikos miostai .
108. Apsilankymas Philipinuosc
109. KnsUus gyvenimas .. .
110. Aplankymas Palestinos ...
111. kvnijos ir Japonijos žemė .
112. Roma ir Venecija
113. Italijoj ir Šveicarijoj
114. Anglijoj ir Francijoj .........
i!? ?,vc< ,J?.J lr Norvegijoj .... 
' 16. Pasaulio stebuklai .. 
117. Vestuvių varpas (juokas')".'

8. Lepūnai gyvuliai (juokas 1 .
19. Y alkai vis vaikai (juokas) .

120. Automobihum kelionė
aplink New Yorką .................. ..

ĮKellon? per Panamos kanalą 35 
' (j uokas r. V’s

Nesiųsk mums pinigų,' tik 25c 
tus užmokės, atsiėmę, užsakymą.

K. PIASECKI. (1 
149 E 15-th St, New York Cit y.

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

Tone. ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devintos- 
dešimtys <W) pilių, vienam mėnesiui gydymą, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši mėnesci gydymo, šešes bonkutės už penktus : $5.00; dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebuattc pilna* uzganedin- 
ti pasekmių, su^rąžikite lyktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai suyr<žisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą. je*Ku vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes^ negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Valrtija U3

priirr.no


■«*

t

i

9 RELE I Vlį.
ve e Reikalauja Visuotino Lietu-

Vietinės Žinios v.Žo“±..BI
• ----------- . mo Lietuvių šv. Kazimie-;

Nepaprasta Bostonui diena, ro” dr-ja savo susirinkime 
Panedėlis, 24vasario, Bo-' svarstė Amerikos Lietuvių 

stonui buvo nepaprasta die- Suvažiavimo klausimą. Po 
na. Grįždamas iš Europos apsvarstymo vienbalsiai nu- 
apsilankė čionai prez. Wil-! tarta, kad reikalingas toks 
sonas. Jo pasitikimui ir pa-! suvažiavimas, tik minėtoji 
sveikinimui netik bostonie- draugiia stovi už Visuotiną 
čiai ta dieną švęsdami išėjo Amerikos Lietuvių Seimą, o 
gatvėsna, bet ir iš kitur'ne už atskirus vienos ar ki- 
tukstančiai žmonių suvažia- tos srovės suvažiavimus, 
vo. Oras buvo puikus, gat-

DIDELIS KEPURIŲ BALIU

26

RENGIA L. M. P. S. 49 KUO PA, BRIGHTOA »ASS-

Užgavėnių vakare,

Utarnike, 4 Kovo-March, 191®
Lietuvių Svetainėje.

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

«

tl

♦

£ $ £=

Taipgi griežtai reikalau- 
vės grūste užsigrudo. Var- jame, kad visos srovės savo 
gu bau koks nors karalius vadus priverstų liautis 
iškilmingesnį ir širdingesni 
pasveikinimą yra kada-nors 
turėjęs. AVilsonas minioms 
likos tiesiog idolu. Tečiaus 
laivą "George Washington,” 
kuriuomi prezidentas Wil- 
sonas atplaukė, lydėjo kariš
ki laivai ir orlaiviai, kuriii 
visas amaras ant Bosto
no skraidė, dabodami Wilso- 
ną nuo tų, kuriem jo gyvas
tis kenkia.
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on February 
26, 1919, as reęuired by the Act of 
October 6. 1917.

Prisipažino ėjęs užmušti 
prezidentą Wilsoną.

Apsiginklavęs 32 kalibro 
revolveriu ir ”blackjakiu” 
Andrius Rogowski, iš Wor- 
cesterio, pereitą panedėlį 
bandė įsiversti Copley Plaza 
\-iešbutin, kuriame prezi
dentas Wilsonas buvo apsi
stojęs. Jis likosi areštuotas 
ir po gana smarkios kovos 
su policija nuginkluotas.

Iškart manyta, kad tai pa
mišėlis, bet klausinėj’ant jį, 
jis pasisakė, jog tikrai atvy
ko iš Worcesterio į Bosto
ną, kad užmušus prezidentą 
Wilsoną. Tuojaus buvo už
klausta Worcesterio polici
jos apie Rogowskį, kad ji 
ten surinktų platesnių žinių 
apie suimtąjį, nes jis pats 
atsisako ką-nors daugiau 
pasakyti.

Rogowskis yra apie 33 
metii lenkas, 5 pėdų, 8 colių 
augštas, šviesaus gymio, 
gerai apsitaisęs ir gerai kal
ba angliškai.

Areštavo 22 sufragistes.
Kad neorileidus prie pre

zidento Wilsono moterų su- 
fragisčių. kurios prieš Statė 
House namą bandė padaryt 
demonstraciją, kad tuomi iš
reiškus Wilsonui savo reika
lavimą pripažinti moterims 
lygias teises, 22 jų likosi a- 
reštuotos. Areštuotos nak
tį praleido kalėjime, rašyda
mos sa\’o prakalbas teisėjui.
Lietuviai gražiai pasižymė
jo tarptautiniame koncerte.

Didžiausioj Bostono salėj, 
Mechanic’s Buildinge, perei
toj sąvaitėj buvo surengtas 
tarptautinis koncertas,kuris 
tęsėsi per kelis vakarus. 
Koncerte dainavo milžiniš
kas choras, susidėjęs iš 1,400 
įvairių tautų žmonių. Beto 
da dainavo atskiri įvairių 
tautii chorai. Subatos va
kare šitam koncerte dalyva
vo ir lietuviai. "Gabijos” 
„choras, komp. Petrauskui 
vadovaujant, sudainavo ke- 
liatą dainų ir pašoko keliatą 
lietuviškų šokių. Kaip dai
nos, taip ir šokiai lietuviams 
puikiai nusisekė ir svetim
taučiams labai patiko.

Gražiai taipgi dainavo ir 
šoko švedai, italai ir kitizbet 
nežiūrint, kad tų tautų žmo
nės yra daugiau pagarsėję 
savo kultūra, lietuviai atli
ko savo užduotį nei kiek ne
prasčiau už juos.

Ten buvusi.
Moterų lavinimosi vakarai 

perkelti utarninkuosna.
So. Bostono LMPS. lavi

nimosi vakarai, kurie buvo 
laikomi pėtnyčiomis, likos 
perkelti utarninkuosna.Vie- 
ta ta pati, Lietuviu Salėj. 
Todėl moteris, kurios buvo 
pradėjusios tuos vakarus 
lankyti, malonės lankytis ir 
tolinus.

Visi jauni ir seni atsiiankykit į šį linksmą balių, R.^h^tr n*J
šokiai Aitams <P7nni. *Poin<ri idnmiimii Lnlcm ItT •*. _ .

> ar
džius šiuo momentu musų 
vienybę ir reikalautų visų 
musų visuomenės trijų fon
dų suvienijimo į vieną ben
dra fondą. Tiktai šitą pa
darius, musų draugija prisi
žada veikti ir remti bendrą 
fondą.

V. Račkauskas. Pirm., 
J. M. Pečiulis. Sekr.

Nepamirškit moterų ba
liaus.

Nepamirškit, jog subatos 
vakare, 1 kovo, So. Bostono 
Lietuvių Salėj bus iškilmin
gas kostiumų balius, kurį 
rengia LMPS. II Rajonas. 
Už gražiausius ir navat- 
niausius kostiumus yra pa
skirta daug dovanų: penkių 
svarų dėžė geriausių saldai
niu (chocolates), graži sida
brinė špilka, apdaryta mok
sliška knyga, laikraštis ”M. 
Balsas” metams ir tt. Ka
dangi balius rengiamas viso 
Rajono moterų, tai daug 
svečių bus ir iš kitų miestų.

I

PRANEŠIMAS.
LSS. 60 kuopa rengia 

gražų vakarą 8 kovo, š. m., 
Lietuvių Svetainėj, So. Bo
stone. Bus atvaidinta 3 ak
tų komedija "Farmazonai.” 
Vaidins Cambridge’aus LS- 
S. 71 kuopos artistai.

Taipgi ta pati kuopa ren
gia 5 balandžio, Lietuvių Sa- 
ėi, So. Bostone, puikų balių. 
Bostono ir apielinkės drau
gijų ir kuopų prašom, kad 
tomis minėtomis dienomis 
savo parengimų nerengtų.

Rengėjai.

Cambridge'aus LSS. 71 
kuopos nutarta surengti 5 d. 
balandžio dideli koncertą, 
todėl prašome vietinių ir a- 
pielinkės draugijų tai dienai 
savo vakarų nerengti.

LMPS. II Rajono kuopoms.
LMPS. II Rajonas pirmai 

dienai kovo rengia gražų 
Kostiumų Balių, Lietuvių 
Labdarystės salėje, So. Bo
stone, todėl šiuomi praneša
me visoms apielinkės LMPS. 
kuopoms ir šiaip draugi
joms, kad tą dieną savo va
karų nerengtų, bet teiktųsi 
atsiankvti Į mussų pareng
tąjį balių.

Kadangi LMPS. organiza
cija rūpinasi darbininkų rei
kalais, ypač moterų, tai tiki
mės, kad darbininkai ir dar
bininkės maloniai parems 
LMPS. II Rajoną, skaitlin
gai atsilankydami į pareng
tąjį balių.

Visus nuoširdžiai užkvie- 
čia Komitetas.

LMPSA. 13-tos kuopos su
sirinkimas atsibus utarnin- 
ke, kovo 4,1919, 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėje, 
kampas E ir Silver Sts., So. 
Bostone. Malonėkite visos 
atsilankyti.

GRAŽUS ŽAISLAI!
Pėtnyčioj, 28 Vasario, nuo 

7 valandos vakare, pobažny- 
tinėje svetainėje, bus gra
žus žaislai, kuriuos rengia 
L. T. K. Bažnyčia. Malonė
kit atsilankyti kaip jauni, 
taip ir seni i tą gražų paren
gimą, nes žaislai bus gražus. 
Grajins Cambridge’au^ be- 
nas ir bus jaunimo iš kitų 
miestų.

niai šokiai šitame sezone. Taipgi bus įdomumų, kokių 'ijj 
nėra buvę. Kuris turės gražiausią arba įdomiausią kevur. 
tas gaus dovaną. Dvi didelės dovanos yra skiriamos vyra", 
rims Pirmos dovanos S5.00, antros $3.00 vertės.

Muzikantai bus geriausi, grajins lietuviškus ir any:i'sU 
Taipgi pamatysit navatniausiu kepurių, kuriu iki 

matę. Kviečia

ašitų šokių, 
s ir dvi mote-

i, šokius.
šiol nesst da niekas

KOMITETAS.

JUOKINGAS KOSTIUMŲ

BALIUS
RENGIA LIETUVIU MOTERŲ PROGRESYVIO SUS1V. 11 RAJONAS

Subatoje, 1 Kovo-March, 19»9 m.
LIETUVIŲ SALEJE

Kampas E ir Silver St., SO. BOSTON,
Prasidės nuo 7:30 vakare.

Šiuomi visus kviečiame prisirengti į viršminčtą vakarą, 
taisykitės kostiumus, kad laimėtumėt dovaną.

Dovanos bus skiriamos tiems, kurių bus juokingi ir gražy? 
Taipgi bus daug svečių-jauninio iš kitų mic 

mai laiką praleisti.

MASS.

Kiekvienas

. kostiumai.
:ų, tai turėsit progą links-

Kviečia KOMITETAS.

t*

I

CAMBRIDGE, MASS.

Pisno darbininkai, į 
Sukraskim!

1

Panedėlyje, 3 Kovo, 1919, 
7:30 vakare, svetainėje po 
num. 7 Burieigh St, bus 
mass-mitingas piano darbi
ninkų. Kalbės lietuvių, len
kų ir anglų kalbose ir orga
nizuos darbininkus i uniją 
Piano Workers of Boston. 
Todėl kiekvienas pianų dar
bininkas malonėkit atsilan
kyt.

W. A. F. Scanlon, Prez.

CAMBRIDGE, MASS.

KONCERTAS
IR JUOKINGAS 

TEATRAS 
Rengia šv. .Juozapo l)r-ja 
KOVO-MARCH 2, 1919, 

INSTITUTE SVETAINĖJ, 
277 Cambridge St.,

Cambridge, Mass. 
Pradžia 1 vai. po pietų. 
Atvažiuos komp. M. Pe

trauskas su gabiausiais arti
stais ir visu "Gabijos” Cho
ru, atvaidins dvi juokingas 
operetes: "Lietuviškas Mili- 
onierius" ir "MalūnininkasHYDE PARK, MASS.

1 Kovo-March, 1919, So. | ir Kaminkretis.” Molonėkit 
bostono L. T. K. Bažnyčios kiekvienas atilankyt Į tą 
choras perstatys du veikalu • i gražų teatrą. Įžanga pigi*. 

Kviečia Komitetas.ŠGAMA ir KNARKIA PA
LIEPUS.

Teatras prasidės 6:30 va
kare, MAGNOLIA Salėje. 
Visus vietinius ir apielinkės 
lietuvius meldžiame atsilan
kyti į tą gražų teatrą.

Komitetas.

Parsiduoda 3 kambariu t 
forničiai. visai nauji, parsi- 
.luoda pigiai. Galima matyt 
nuo 4 iki 9 vakarais.

Paulina Bukanti$s
Swallow St., tarpe O ir 
Sts., So. Boston.

39
N

Parsiduoda automobilius, 
Studebaker, septyniomis sė
dynėmis, 6 cilinderiais; par
siduoda pigiai. Kreipkitės 
pas (11)

Chas Butkus, 25 Story St., 
So. Boston, Mass.
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ADVOKATAS

F. J. Bagočius
Notaras ir Taikos Teisėjas. 

\ ėda provas vi.-uose Teismuose. 
253 Broad»ay. So. l>o>ton, Mass. ;

Adv. F. J. Bagočius
253 Broadvvay. So. Boston, Mass. 
CĘRK A Iž Al (,ŠCI ALSIAS 
KAINAS

RUBI.Il S.
RUSIJOS BOADsi s.
IR LIBERTY BONDSUS.

ii n1o,*vt' paropoti juos,
Klauskite kainu na- Adv Ba'ro- 
čių. ‘ °

t.
r

•į

ie.

t.
I 

ts,

i

r bartkevria m os dova- 
M. segutes i ra-kove- < uold filled) 
tertes • 1. tani, kuris prisius jam $3. 

-t? ™us 'a'kiaštj metams — 
• Tėvynę" arba "Sandara.” 

Storo adresas: (H)

Pereitą panedėlį delei pre- 877 Cambridge st,,na’ 
Zld. WilS0n0 atsilankymo, _________ E Cambridge, Mass.

gatvėse buvo didelis žmonių ■ 
susikimšimas, tame susigru- | 
dime Summer gatvėj J. P. Į 
Raulinaičiui ištraukta pini- • Kosulys Vasarvit 
gus, kurių turėjęs prie sa- t 4 , 7

ę v,.’___< ----- ■.,vuu "'■‘■J metų wu-
K ir pran7ks- jei imsi tuojaus
-T" i’iURUViire*

fi

Pavogė $75.00.

vęs 75 dolerius.

Susirinkimas.
Nedėlioj, kovo 2 d., 11 vai. 

ryte, bus LSS. 60 kuopos 
svarbus susirinkimas. Visi 
nariai dalyvaukite, ypatin
gai nariai užtraukę mokes
čius malonėkite užsimokėti.

M. M. Plepis, Org.

L. T. K. B. Komitetas, me dalyvauti.

ŠOKIAI SU DOVANOMIS.
Rengia Lietuvių Jaunimo 

Ratelis 4 Kovo, Užgavėnių 
vakare, Lietuvių Salėj. Pra
džia 7:30.

Visus nuširdžiai kviečia-
Rengčjai.

Severos Gyduoles užteko 
šeimynos sveikata.

■ kiekv‘«>u kitu metų Ui-
IirUv-/^lt\pranyks' «’e! imsi tuojaus 
_ Niekuomet

’881 rnetl4 yra žinomas kaipo 
vardasUyraaiSUS DU° kosul;c* Jo

CEVERA’S
kz R,Um r■■

• Sr~rLBalla~a5p!auii*n”)- Ji’ 
B sur ?*)rdavinSJa:Tas aptiekos® vi-
■ šauti, kuomet tik
■ ret. ioP^nL Ir Uu reiki» to-
■ ranka ^°.nKe:* rarT1|e visuomet po
® Deršalimn S a.pbsa';‘^a nuo kotelio, 
I ™m0- ska«<*»mosgerg e, ir mHlunpni0 kruno. Pa-
} so Ą* šiand:en- Ka^ 2S ir

W F SEVERĄ CO 
CEDAR RĄp|ps |OWA

Veinintėlė žmonių Organizacija.
So. Bostone įsikūrė organizacija, kurios svarbiausiu tikslu bus užganėdinti se- 
jau jaučiamus Lietuvių reikalavimus, ši organizacija užsiims pirkimu ir parda

vinėjimu nejudinamo turto, skolins pinigus ant mortgičio ir taip toliau. Tos orga
nizacijos vardas vra
SO. BOSTON INVESTMENT ASSOCIAT1ON, Ine., jos ofisas randasi po No. 
32 W. BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

rrie šios organizacijos gali prigulėti kiekviena ypata, nes akcijos labai pigios, 
r a^c*'a- So. Boston lnvestment Ass’n. Ine., yra Kooperacija, suorganizuota su- 
hg Mass. Valstijos įstatymų ir turi 50,000 akcijomis, kurios turės būti išplėtotos. Vi
si Lietuviai ir Lietuvaitės turėtų prigulėti prie šios organizacijos, ne tik patiems pri
sirašyti, bet ir savo draugus ir pažįstamus raginti, kad prigulėtų; nes kuodaugiau 
.amstos ir tamstų draugai pirks akcijų So. Boston lnvestment Ass’n Ine. ir atliks vi
sokius reikalus, to didesnę naudą jus patįs turėsite. Kuomet jums reikės pasiskolin
ti pinigu dėl, mortgičių, tad nereikės vaikščioti kitur prašinėti, bet galėsite atlikti 
pas savo žmones. Mes taipgi turim išmokti patįs varyti biznį su savo pinigais, vie
toj atiduoti kitiems, kad jie varytų biznį su musų pinigais. Kuomet jus arba jūsų 
(.raugai perka, maino ar parduoda namą, ūkį ar biznį, visuomet partanautojams bū
na atlyginimas už jų darbą, dabar tas atlyginimas pasilieka vienai ar kelioms ypa- 
toms, o iųs užsimokat bilą ir viskas. Bet jeigu jus prisidėsite prie So. Boston In- 
vestment Ass’n Ine., tai dalį to atlyginimo gausite patis kaipo akcionierius. Mes tu
rim daug visokių NAMŲ brangių ir pigių, taipgi ŪKIŲ ir BIZNIŲ. Jei tamstoms 
reikia, tai kreipkitės pas mus.

332 W. Broadway, S0. BOSTON, MASS.

A. J. KUPSTYS
Manager So. Boston, lnvestment. Ass’n. Ine.

Tel. So. Boston 2101 W.
MES PERKAM BONDSUS
REIKALINGA 10 AGENTŲ PRIE SO. BOSTON INVESTMENT ASS’N, Ine. 

Uždarbis nuo 15 dolerių Į dieną ir daugiau. KREIPKITĖS TUOJAU PAS A. KUPS
TĮ, 332 Broadway, South Boston. Mass.

SE

DAKTARAS

A. F. Christian
401 Marlboroogh Street

(Netoli MassachuBtUs avė.)

UOSTOM, MASS.

i VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte. ,
1 Nuo 2 iki o po pietų, nud 7 iki 9 J 
J vakare. ‘
Į (Šventadieniais ir nedėliomis | 

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

401 Marlborough Street
(Netoli Massachusetts avė.)

BOSTON, MASS.
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MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

teismiškus reikalus visur.Atlieka vusus
OFFICE:
735-736 Old South Bldg.
294 AVashington st.,

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

OFFICE:
332 Broaduay,

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

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

i, Mass.

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

ant 1OO Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- )), 
„L, _ 2____„ " * , nuo užsisenėjusio reu-'į
matiztno, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- 

«{ čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- T 
,>> gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- & 
* terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums palarnau- Sij 
(g sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- 

dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, 
«( ateikite į AFTIEKĄ po numeriu
/

f

į
ant 100 Saieni str, kur rasite visokių nan 

'Si šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo,

100 SALĖM ST BOSTON, MASS

tad
(1)

■>

Tel. Haymarket 4154
Gvvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

(10)

|Dr. L. J. Podder
>1

i) >: ii 
i

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.

• ;Tel.: Richmond 2957-M. ’
E

<>

Dr. David W. Rosen Į
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri

Rusiškai. į
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP-į 

TAS LIGAS. i

VALANDOS: <
Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

321 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.
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BENJAMIN MENDELSOHN
ADVOKATAS

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

931-932 Slater Bldg.
390 Main SU Tel. Park 709

Worcester, Mass.

ATYDA1 TAUTIEČIŲ
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 KJLA.
Perkame ir parduodame Suvienytų Valstijų Laisvės Bondsus (Liberty 

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 LIETUVĘ! BANKAS
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS.

32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS
■>nf LT' ipripnl

RUBI.Il

