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Amerikos kareiviai sukilo
Archangesko fronte.

FRANCUZŲ IR ANGLŲ vadu šiaurės Rusijoj, įšsita- 
KAREIVIAI TAIPGI NE- rė andai, kad visi „kareiviai 

RIMAUJA. tenai nerimauja. Eina pas
kalai, kad panašių atsitiki
mų, kaip dabar su ameriko
nais, buvę jau su francuzų 
ir anglų kareiviais. Ameri- 

i kos oficieriai buvo Įsitikinę, 
i kad amerikonai kareiviai 
G’peraugštai stovi doriškai, 
į kad jie galėtu sukilti."

Kiek prie šito sukilimo y- 
ra prisidėjusi bolševikų agi
tacija, žinios nieko nesako.

iVisi sukilsią, jeigu tuojaus 
- nebusią prižadėta paleist 

juos namo.
Associated Press žinių a- 

gentura pranešė anądien iš 
Archangelsko, kad viena A- 
merikos kareivių kompani
ja tenai sukilo ir atsisakė 
eit Į frontą muštis su bolše
vikais. Kareiviai pasakė, 
kad jie buvo paimti karei su 
Vokietija, o ne su Rusija.

Karės departamentas 
Washingtone 10 balandžio 
šitą žinią patvirtino. Suki
limas Įvykęs 30 kovo. Pės
tininkų kompanija atsisa
kiusi važiuot Į frontą ir ne
klausiusi Įsakymų patol, pa
kol pulkininkas Stewart as
meniškai nei prašęs ją nusi
leisti. Kareiviai atvirai pa
sakę, kad jeigu iš Washing- 
tono nebus aiškaus praneši
mo, kad juos tuojaus grą
žins namo, tai sukilimas bu
siąs visuotinas.

Karės departamentas pra
neša apie tą atsitikimą taip:

"Vakar rytą, 30 kovo, vie
nai pėstininkų kompanijai 
buvo Įsakyta eiti i geležin
kelio frontą. Ji buvo išve
sta iš kazarmės ir turėjo 
krauti roges, kad nuvažia
vus per upę ant geležinke
lio stoties.

"Po-aficierius, kuriam 
buvo pavesta prižiūrėti ro
gių krovimas, neužilgo pra
nešė oficieriams, kad karei
viai neklauso Įsakymų. Tū
li oficieriai tuomet nuėjo pa
lis ir galų gaie kareiviai 
pradėjo krautis roges, tik
tai vienas neklausė ir tapo 
užtai areštuotas. Paskui 
pribuvo pulkininkas Stevv- 
art ir kareiviai susirinko su 
juo pasikalbėti.

"Jie sutiko važiuoti tiktai 
tuomet, kuomet areštuotas 
kareivis bus įleistas. Tas 
buvo padaryta ir kompanija 
nuvažiavo ant geležinkelio 
stoties ir susėdo i traukinį 
važiuot Į frontą. Vienok ka
reiviai pasakė atvirai, kad 
jie važiuosią tiktai Į Obo- 
zerskaja ir Į fronto pozici
jas neisią. Jie taipgi prane-. 
šė, kad jeigu iš Washingto- 
no jie negaus aiškaus^ pra
simo apie atšaukimą iš Ru
sijos visos Amerikos kariu
menės, tai visi kareiviai su
kilsią.”

Šituo atsitikimu Ameri
kos oficieriai esą labai susi
rūpinę, nes tas parodo, kad 
disciplina neužtikrinta.

Bet Paryžiaus laikraščiai 
praneša, kad su franeuzais 
buvęs dar Įdomesnis atsiti
kimas. Jų kariumenės ofi
cieriai Rusijoj perėję bolše
vikų pusėn ir pradėję rašy
ti Francuzijon laiškus, 
kviesdami Francuzijos dar
bininkus stoti su bolševi
kais, kad visą pasaulį pada
rius tobulą.

Anglų generolas Iron- 
sides, kuris yra vyriausiu euzu eskadra jau apieidusi 
sąjungininkų kariumenės Juodąsias jūres.

RUSAI IŠVARĖ SĄJUN
GININKUS Iš ODESOS.
Paryžius patvirtina žinią, 

kad sąjungininkų spėkos 
jau pasitraukė iš Odesos. Ži
nios apie Odesos evakuaciją 
padariusios liūdną Įspūdi 
Paryžiuje. Tik kelios die
nos atgal francuzų genero
las telegrafavo, kad jis esąs 
pasiryžęs laikytis Odesoje 
iki paskutiniųjų, tečiaus už
sienio ministeris Pichon aiš
kina, kad paėmus miestą i 
savo rankas, francuzams 
sunku buvo išmaitinti 800, 
006 gyventojų.

Per pastaruosius du ar 
tris mėnesius francuzams 
Ukrainoje baisiai nesisekė. 
Jie Įsiveržė tenai iš pietų ir 
nuėjo pusėtinai toli nuo ju
riu, kaip staiga prieš juos 
sukilo gyventojai ir susivie
niję su bolševikais pradėjo 
juos mušti.

Išvarvti iš Chersono ir 
Nikolajevo, jie pasitraukė Į 
Odesą. Odesą gynė nuo bol
ševikų francuzų, graikų ir 
rumunų kariumenė susivie
nijus su rusų reakcininkais.

Francužų Odesoj buvo 
tris pulkai, graikų trĮs pul
kai ir rumunų būrys.

Saiungininkai norėjo už
imti Ukrainą tuo tikslu, kad 
badaujanti Rusijos liaudis 
negalėtu gauti iš tenai duo
nos. Todėl dabar sąjungi
ninkai labai susirūpinę, nes 
pasitraukus jiems iš Odesos, 
deriingiausis pietų Rusijos 
ruožas ]x?reina Į bolševikų 
rankas ir Rusijai atsidaro 
dideli šaltiniai javų, anglies 
ir mineralų.

Sąjungininkai turėjo pa
sitraukti iš Odesos, nes pa
vojus jiems kas dieną darė
si didesnis: bolševikai gulė 
iš visų pusių ir labai sunku 
buvo susinešti. Taip bent 
sako Paryžiaus žinios. To
dėl sąjungininkų komen
dantas ir nutarė pasitrauk
ti su savo kareiviais, kurių 
jisai turėjo apie 50,000. Vie
na dalis ju pasitraukė Į Ru
muniją, kita i Konstantino
poli.

SOVIETŲ KARIUMENĖ 
UŽGRIEBĖ 63.000 TONŲ 

ANGLIES.
Tuondonas praneša, kad 

Mariampolėj, prie Juodųjų 
juriu, sovietų kariumenė už
griebė 500,000 pūdų (apie 
63.000 tonų) anglies, kurią 
saiungininkai buvo pradėję 
jau pas save gabenti. Fraii-

True translation filed witn the post- 
master at Boston. Mass., on April 
16, 1919, as rerjuired by the Act of 
October 6, 1917.

SĄJUNGININKŲ KARIU
MENĖ RUSIJOJ ATKIR

STA.
Maistas jai pristatoma tik

tai orlaiviais.
Iš Londono pranešama, 

kad 400 orlaivių dabar ga
bena iš Murmansko i toli- 
miausĮ Archangelsko fron
tą amerikonų ir anglų ka- 
riumenei maistą, nes kitoks 
susinešimas jau perkirstas.

Nuo 1 kovo iš Archangel
sko negauta jau jokios ži
nios krasa.

Be anglų kariumenės ta
me fronte kariauja 4,(KM) a- 
merikonų. Jie paeina dau
giausia iš Chicagos, Detroi
to, Dės Moines, Davenporto 
ir Peorijos.

True translation filed with the post
master at Boston, .Mass.. on April 
jo tpy Xq pajtnbaj se ’6i6I -9I 

October 6, 1917.

Pinske Lenkei snMė
33 “Bofcevikns.”

i

i

Associated Press iš Var
šuvos praneša, kad Pinske, 
netoli Lietuvos Brastos, 5 d. 
balandžio buvo sušaudyta 
33 bolševikai. Jie pienavę 
apveikti lenkų kariumenę ir 
paimti miestą Į savo rankas.

Sąjungininkų komisija.,

True translation filed with the post
master at Boston, Mass., on April 
16, 1919, as reuuired by the Act of 
October 6, 1917.

ČIUS VEDA PATJS DAR
BININKAI.

įsteigus Vengrijoj komu
nistų valdžią, Budapešto 
laikraščiai likos paliuosuoti 
nuo priverstinos iki šiol pa
reigos spausdinti visų savi
ninkų, leidėjų ir atsakomų
jų redaktorių vardus. Re
dakcijų personalai išsirinko 
sau naujus vedėjus, kurie at
stovaus juos Darbininkų ir

I
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susidedanti is angių, fran- Kareivių Taryboje. Žurna-
ir amerikonų, (labar jjstai jr rašvtOjai taipgi su- 

’ tardymą. savo tarybą, kurią val-
• i • • t? S- Z 1 n 11° s džia oficialiai pripažino,

pasiekusios .Varsaią sako, \uo žmonių dabar prigu-

euzų ir ai 
daranti 
K a i - k u r

t

i o s

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on April 
16, 1919, as reųuired by the Act of October 6, 1917.

Amerikos kariumene bus at
šaukta is Rusijos iki 1 birželio.

•v

EGIPTE SUMIŠIMAI.
Oficialės žinios iš Kairo 

sako, kad Egipto sumiši
muose užmušta keliolika 
Anglijos kareivių ir išpus
tyta apie 2,000 namų kai
muose. Kovo 14 minia sude
gino geležinkelio stotis El- 
Reką ir El-Vastą. Greita
sis Kairo traukinis buvo su
laikytas ir apiplėštas. Ko
vo 15 tapo užmuštas val
džios geležinkelio samdinin
kas. Kovo 16 minia užpuo
lė Miniet kempėj jrolicijos 
stotį ir paliuosavo kalinius. 
Paskui ji apnyko geležinke
lio stoti. Kareiviai pradėjo 
šaudyt ir 30 egiptėnų užmu
šė, 19 sužeidė. Keli tūkstan
čiai vietos gyventojų užpuo
lė stoties tanką ir kareiviai 
su policija vėl pradėjo šau
dyt. Dar 20 žmonių likos 
užmušta ir 50 sužeista.

Sukilimas galų gale Kai
ro mieste likos spėka nuslo
pintas. Išviso tenai 69 žmo
nės buvo užmušti ir 80 su
žeista. Žinia sako, kad po
licija darbavosi "šauniai."

! kad J s z H d y1V1!^, Ii visų laikraščių vedimas, 
skaičius siekiąs net 2oO, te- j Teatrus, vodevilių namus 
c'aus pulkininkas Fron- jr kratomųjų paveikslų vie-
czak, buvęs Pinske prie a-'Įas paėmė savo žinion švie- 
įnenkiecių Raudonojo Kry- +;mo ministeris. Jisai ori-
žiaus sako, kad išviso buvo 
užmušta 33 žmonės.

Pulk. Fronczak sako, kad 
subatoj po įlietų 200 bolše
vikų susirinkę priemiesčio 
salėje darė pienus, kaip nu
versti lenkų buržuazijos 

(valdžia. Lenkai tai pajutę, 
apsupo namą. Didžiuma 
bolševikų pabėgo, bet ke- 
iiasdešimts. likos suimta. 
Lenkai tuojaus nuvarė juos 
ant rinkos ir tenai sušaudė. 
Kas sekunda ptolė šūvis ir 
kas sekunda krito vienas 
bolševikas.

Pulkininkas Fronczak sa
ko, kad jisai tuo laiku buvęs 
už kertės ligoninėj ir girdė
jęs gaudymą. Paskui jis 
suskaitęs lavonus ir atradęs 
jų 33. Paliudymas apie tai 
Įteikta militarei Amerikos 
valdžiai.

Pinską lenkai užėmė mė
nuo atgal. Pirma jis buvo 
bolševikų rankose.

LENKAI SUŠAUDĖ ŽY
DŲ KOMITETĄ PINSKE.

Žydų spaudos biuras Sto
kholme gavo nuo žydų šelpi
mo komiteto iš Pinsko ži
nių, kad lenkai tenai išsker
dė daug žydų. Žydų veikė
jas Cukermanas buvo suda- 
i*ęs Pinske žydų komitetą 
teikimui nukertėjusiems žy
dams maisto. Balandžio 5 
d. šitas komitetas sušaukė 
visuotiaą konferenciją, kad 
apkalbėjus teikimą pašalpos 
per kooperatyves krautu
ves. Lenkų kareiviai tą 
konferenciją apsupo, suėmė 
visus, delegatus ir nuvarę 
ant rinkos sušaudė. Cuker
manas kreipėsi Į Lenkijos 
Seimą, reikalaudamas įsi- 
mašymo. Prižadėta šitą at
sitikimą ištirti.

* ** ■ • x T W

timo ministeris. Jisai pri
žiūrės teatrų programus, 
kurių tikslas turės būti švie
sti žmones politiškai.

Tikybos mokinimas visuo
menės mokyklose likos pa
naikintas, o jos vieton Įvesta 
politikos ir ekonomijos iš
guldymas.

VENGRIJOS VALDŽIA 
PASTOVI.

Sąjungininkai buvo nu
siuntę Vengrijon tam tikrą 
komisiją dalykams ištirti. 
Komisijos galva buvo gene
rolas Smuts. Sugrįžus’. Pa
ryžiun šita komisija dabar 
pranešė, kad revoliucinė 
valdžia 'Vengrijoj Įsteigta! 
stipriai ir kad ji yra pasi
ryžusi viską nacionalizuoti. 
Iš pasikalbėjimų su dabarti
niais Vengrijos vadais paai
škėjo, kad Vengrija nenori 
su sąjungininkais jokių gin
čų, bet velytų visus klausi
mus išrišti geruoju.

LENINAS ŽADĄS VEN
GRIJAI 150.000 KAREI

VIŲ.
Iš Paryžiaus pranešama,!

TAIP PRANEŠA KARĖS 
DEPARTAMENTAS.

Prie to privertė kareivių 
sukilimas.

Washington.— Karės De
partamentas užtikrino A- 
merikos kareivius Rusijoj, 
kad jų tarnystė prieš bolše
vikus tenai greitai pasi
baigs.

Generalio štabo viršinin
kas gen. March praneša, 
kad iki 1 birželio bus ištrau
kti visi Amerikos kareiviai 
iš šiaurės Rusijos. Manoma, 
kad šitas užtikrinimas nu
ramins tenai kariumenę, ku
rios dalis anądien jau suki
lo.

Taikos delegatai Paryžiu
je dabar svarsto klausimą, 
ar negeriau butų visiems są
jungininkams pasitraukti iš 
šiaurės Rusijos ir kartu iš
vežti tuos 20,000 ar 30,000 
rusų, kurie kariauja prieš 
Sovietus, paliekant tą kraš
tą Sovietų valdžiai.

Manoma, kad sąjunginin
kai nutars ištraukti savo 
spėkas kartu su ameriko
nais, nes jų kareiviai da 
daugiau nerimauja, negu 
Amerikos.

Anksčiau kaip 1 birželio 
kareivių ištraukti ištenai 
negalima, nes uostai šiau
rės Rusijoj užšalę.

SUKILUSIEJI KAREI
VIAI NEBUSIĄ BAUD

ŽIAMI.
Ką valdžia darys su tais 

kareiviais, kurie 30 kovo su
kilo ir atsisakė eiti muštis, 
štabo oficieriai Washingto- 
ne negali tikrai jiasakyti. 
Technišku žvilgsniu toks

VISA MONGOLIJA ATSI
METĖ NUO KYNŲ.

Visa Mongolija atsimetė 
nuo Kynų ir Įsteigė nepri- 
gulmingą savo respubliką. 
Naujos respublikos prezi
dentu likos paskirtas tūlas 
Gyvas Budria. Šitas per
versmas Įvykęs japonų ir 
rusų revoliucionierių Įtek
me. Mongolų respublika ta
po paskelbta iš Uljansutajo 
miesto.

Mongolija guli pačiam 
šiauriniam Kynų gale ir 
rubežiuojasi su Sibiru. Jos 
plotas užima 1,367,953 ke
turkampes angliškas my
lias, o gyventojų ant to plo
to yra apie 2,000.000, taigi 
neišpuola nei po 2 žmogų 
ant keturkampės mylios. 
Gyvasis Budda, mongolų i- 
sitikinimu, yra žmogus, i 
kuri yra Įsikūnijęs tikrasis 
Buada, kuris Įsteigė budis
tų tikėjimą, kurį dabar iš- 
nažista didesnė azijatų da
lis.;

KANADOS KAREIVIAI 
GRJŽTA Iš SIBIRO.

Iš Vladivostoko praneša
ma, kad Kanados kareiviai 
pradės grįžti iš Rusijos apie 
20 balandžio, kuomet gar
laivis "Monteagle” išplauksi 
Kanadon su 70 oficierių ir, ______
700 kareivių. Tarp tų busią Sa! z burgąs stovi netoli Ba- nesiiis nuo bado tenai mirę 
300 ligonių. Ivarijos nibežiftus. 16,006 žmonių.

kad lab?i- ™nkUS
atstovu ?ul? 8a- &grijon savo

meili, išėjusi propagandos 
mokyklą Maskvoje. Samelli 
pranešęs Vengrijos užsienio 
ministeriui Kunui, kad Ru
sijos bolševikai prisiusią 
150,000 kareivių Vengrijos 
bolševikams Į pagalbą.

Šitai žiniai tečiaus nega
lima tikėti, nes ji išeina iš 
Paryžiaus, iš kur platinami 
visi melai apie Rusiją.

JUGOSLAVAI NEGEL
BĖS SĄJUNGININKAMS.

Jugo-slavų spaudos biu
ras Paryžiuje paskelbė, kad

Žydų iaik- Belgrado valdžia atmetusi 
raščiai Varšavoj paskelbė, sąjungininkų reikalavimą, 
23 pavardes sušaudytu de- kad jugo-slavai duotų są-
legatų. Kitų vardai da ne
sužinoti.

is Varsavos lenkai bu- nistų valdžią. Sakoma, kad 
vo paskelbę pasauliui, kad jugo-slavai atmetę sąjungi- 
Pinske likos sušaudytas ninku reikalavimą dėlto, 
kilsevikų būrys, kuris bu- jOg sąjungininkai da r.epri-

jungininkams savo kariu
mene prieš Vengrijos komu- 

\ ’ J
kad jugo-slavai atmetę sąjungi- 

sušaudytas ninku reikalavimą dėlto,

vals-yęs pagautas darant šuo- pažino Jugo-Slavijos 
kalbi nuversti lenkų vald- tvbės. 
žią. | • ---------

----------- 16JMMI ŽMONIŲ MIRĖ PE-
AI STRIJOJ ĮSTEIGTA TROGRADE NUO BADO. 

TARYBŲ RESPUBLIKA, sulyg gautų Londone ži-
ai diKiJOJ ĮSTEIGTA TROGKAUfc inuu kauv. 

TARYBŲ RESPUBLIKA. SuIyg gautų Londone ži-
I ondone gauta iš Amster- niu, Petrograde esą didelis 

damo žinių, kad Salzburgo nepasitenkinimas delei mai- 
mieste, Austrijoj, likos aps- sto stokos. Sakoma, kad 
kelbta tarybų respublika, per gruodžio ir sausio mė-

liną ir prie paprastų sąlygų 
bausmė butų neišvengiama. 
Tečiaus šitam atsitikime 
bausti sukilielius nebusią 
galima, nes už juos stovi vi
suomenės opinija.

MARTENS REIKALAU
JA GRĄŽINIMO TURTŲ.
Bachmetjevas turi senosios 

Rusijos valdžios $150,000, 
000 pinigų.

Rusijos Sovietų atstovy
bės sekretorius Norteva pa
skelbė New Yorke, jog at
stovas Martens reikalaus, 
kad pinigai ir kitokie seno
sios Rusijos valdžios turtai, 
kurių Amerikoj dabar esą j 
$150,(00,000, butų perduoti 
jam, kai pa naujos Rusijos 
atstovui. Šitas reikalas pa
vestas socialistui advokatui 
Hilkjuitui. Jis tuojaus krei
psis į Valstybės Departa
mentą ir tesmus. Tuos tur
tus dabar kontroliuoja bu- 
vusis 
rius 
turi 
nion.

Kerenskio ambasado- 
Bachmetjevas, dabar 
pereiti Martenso u.

ITALIJOJ STREIKAS 
LIEBKNECHTUI PA

GERBTI.
Italijos socialistai, kurie 

buvo priešingi karei, nutarė 
surengti generalĮ 24 valan
dų streiką pagerbimui kri
tusių "raudonoj' sąvaitėj” 
kovotojų Vokietijoj, o ypa
tingai Liebknechto ir Rožės 
Luxemburg, kaip lygiai ir 
Lenino gimimo dieną pami
nėti.

Tuo tarpu sacialistai, ku
rie stojo už karę, nutarė į- 
taisvti priešingą demonstra
ciją. Kad nekiltų iš to riau
šės, valdžia uždraudė ir 
streiką ir demonstraciją.

lėks per Turės.
Greitu laiku bus didelės 

orlaivių lenktynės per jūres. 
Lenktynėse dalyvaus trijų 
šalių lakūnai: Anglijos, 
Francuzijos ir Amerikos. 
Pirmutiniai lėks anglai iš 
Newfoundlando Į Airiją, 
1,860 mylių atstumo. Paskui 
franeuzai lėks iš Paryžiaus 
Į New Y'orką, 4,000 mylių 
atstumo. Paskui ameriko
nai ketina lėkti nuo Bermu- 
dos salos i Airiją, 2,600 my
lių atstumo. Pirmutiniam 
lakūnui, kuris perlėks per 
jūres nenusileidęs ant van
dens, vienas Londono laik
raštis paskyrė $50,000 dova
nų. Tą dovaną anglai nori 
laimėti. Jie daro didžiausių 
prisirengimų.

KETINA-UŽKRAUTI 
NUO $30.000,000,000 IKI 
$50.000.000.000 MOKES
ČIŲ ANT VOKIETIJOS.
Iš Paryžiaus pranešama^ 

kad taikos konferencija jau 
nustačiusi, kiek Vokietija 
turi mokėti sąjungininkams 
kontribucijos, būtent, nuo 
150,000,000,000 iki 250,000, 
(MM),000 frankų. Šituos pi
nigus sąjungininkai ketina 
kolektuoti po tiek, po kiek 
Vokietija galės mokėti.

500,000 ITALŲ IŠKOVOJO 
8 VALANDŲ DARBO 

DIENĄ.
Oficialis Italijos socialis

tų organas "Avanti” prane
ša. kad Italijos Darbininkų 
Konfederacija išplėšė iš Ita
lijos kapitalistų pusei mili- 
ono metalo darbininkų 8 va
landų darbo dieną. Kapita
listai pasidavė ir pasirašė 
po darbininkų reikalavimu 
20 vasario.
BRAZILIJA NEJSILEI- 

DžIA SOVIETŲ ATSTO
VO.

Olandų garlaiviu "Gelria” 
atplaukė i Rio Janeiro rusų 
sovietų valdžios atstovas L. 
Chinnit. tečiaus policija ne-# 
leido jam išlipti. Laivas 

! paskui išplaukė Argentinon 
>?.r|ir tenai nusivežė bolševikų 
Ži- jifutnvji

I

I
4

I

Kansas mieste d-ras Hy- 
de apskundė vietos anglų 
dienrašti "Kansas City 
Star” ant $2,500,000 už ap
šmeižimą.

atstovą.
ISPANIJOJ AREŠTUOTA 

2,000 AGITATORIŲ.
Washingtone gauta žinių, 

kad Barcelonoje, Ispanijoj, 
valdžia areštavusi apie 2,000 
agitatorių.



I Į APŽVALGA Į ū
Troe translation filed with the post- 
master at Boston, Mas&, on April 
9, 1919, as requircd by the Act of 
October 6, 1917.

"DEMOKRATIJOS VY
KINTOJAI" IR JAPONI

JA.
Japonija kariavo sykiu 

su sąjungininkais už "vyki- 
nimą demokratijos," už "pa- 
liuosavimą pavergtų tautų." 

Dabar prieš tos Japonijos 
plėšrumą pasipriešino jos 
pavergtoji Kohėja. Šarvuo
ta Japonijos militarizmo 
kumščia tuojaus pradėjo 
grūsti Korėjos žmones i ka
lėjimus ir tūkstančiais juos 
skersti. Ir tai darosi tuo 
pačiu laiku, kuomet sąjungi
ninkų diplomatai sėdi tai
kos konferencijoj su Japoni
jos bąšibuzukais ir kalbasi 
apie "tautų laisvę."

Pasipiktinęs šitokia politi" 
ka, "Boston American” 2 
balandžio mumeryje sako:

‘Tikra teisybė apie Japoni
ją ir Korėją yra tame, kad Ja
ponija užėmė Korėją gudriais 
diplomatiškais išsisukinėji
mais; kad po priedanga savo 
patarėjo, kuri ji sakėsi ski
rianti prie Korėjos valdžios, ji 
užkrovė ant Korėjos tikrą des
potą; o kad nuraminus Ameri
kos ir kitų šalių nepasitenkini
mą, Japonija viešai ir iškilmin
gai paskelbė, kad kaip tiktai 
Korėja išmoks sulyg naujo bu
do pati valdytis, ji, Japonija, 
tuojaus savo spėkas iš tenai 
atšauksianti; tečiaus po tam 
be jokio pasiteisinimo Japoni
ja nuvertė Korėjos valdžią. 
pradėjo skersti žmonės lir i- 
vedė tokį biauru ir nuožmų de
spotizmą, prieš kurį nublanks
ta net ir buvusio Rusijos caro 
tironija.

”Todel mes nesuprantam, 
kaip civilizuotų šalių pasiunti
niai Paryžiuje gali žiūrėti vie
nas kitam Į akis ir rimtai kal
bėti apie mažųjų tautų apsi
sprendimo ir laisvo susitvar
kymo teises, kuomet jų tarpe 
sėdi kaipo taikos konferencijos 
delegatai atstovai tokios des
potiškos šalies, kurios krau- 
juotoj kumščioj sugniaužta al
psta beginklė Korėja?

"Kaip tautų lyga gali įvy
kinti ir ginti demokratijos, ap
sisprendimo ir laisvo žmonių 
susitvarkymo doktriną, kuo
met Korėjos žmonių atsto
vams uždrausta net koją Įkel
ti Paryžiun ir musų pačių vals
tybės sekretorius Įsako tele
grafu neduoti jiems pasportu 
nei per jūres perplaukti?

"Ponas Lansing telegrafavc 
savo tarnams W«sbingtone 
kad dabar esąs "neparanku > 
laikas’ Korėjos delegatams ro 
dytis Paryžiuje.”

Bet da puikiau šituos "de
mokratijos vykintojus" cha 
rakterizuoja Anglijos rašy
tojas George Bemard Shaw 
kurio straipsnis tilpo 5 va
sario "Boston American" 
numeryje. Tame straips
nyje jis pastebi, kad — 

”Visos koalicijos, kurias ka 
rė pagimdė sąjungininkų vals
tybėse, paskelbė didžiausį pa 
sibiauiėjimą militarizmui ii 
autokratijai, sakydamos, kad 
jos nori 'apsaugoti pasaulyje 
demokratiją.’

”Bet į visas tas koalicijas 
ineina taip pat militaristiški, 
taip pat monarchistiški intaip 
pat priešingi demokratijai ele
mentai, kaip atkakliausis H°- 
henzollemas arba Hapsburgas.

"Kadangi tie elementai yra 
ultra-militaristiški, tai karės 
metu neišvengiamu budu jie 
ima viršų ir net demokratin- 
giausiose šalįse naikina žmo
nių laisvę, o įveda militarizmo 
viešpatavimą.

"Nereikia nei sakyti, kad 
monarchiškose šalįse tie ele
mentai yra griežtai priešingi 
respublikoms ir jie kariavo ne- 
delto, kad panaikinus Vokie
tijos ir Austrijos monarchijas, 
bet kad pralenkus jas. Kaip

i dienų apsupti pasidavė. 
------- 1------K.........— , —o Ginkluoti žmogžudžiai iši

ri jos miestus iš orų ir mėty- veržė Į vidų, 90 Darbininkų 
* **'- Tarybos narių areštavo ir

jungininkų orlaiviai užpul
tų Budapeštą ir kitus Veng-

darni bombas tiek žmonių iš- '__ ________ x
žudytų, kad likusieji butų šešis užmušė. Tų tarpe kri-

1 • *1 J • t • • . « ...

SAKO MARSAS
APGYVENTAS.

Profesorius V’illiain Hen
ry Pickering paskelbė naujų 
prirodymų, kad ant Marso 
gyvęna žmonės.

Marsas yra toks pat dan
gaus kūnas, kaip ir niusiSkė 
žemė, tik truputi už ją ma
žesnis ir toliaus nuo saulės. 
Saulinėj sistemoj jis stovi 
ketvirtoj vietoj: pirmas nuo 
saulės yra Merkuras, antras 
Venus arba Venera, trečia 
Žemė, ketvirtasis .Varsas. 
Nuo saulės iki Marso astro
nomai skaito 141,500,1)00 an
gliškų mylių.

Nuo žemės Marsas mato
si kaipo nedidelė rausva 
žvaigždė.

Apie buvimą ant Marso 
žmonių spėjama jau nuo se
nai. Astronomai, tyrinėda
mi tą žemės kaimyną per 
žiūronus, patėmijo ant jo 
paviršiaus daug tamsiu lini
jų. Tos linijos tęsiasi įx> ke
lis šimtus mylių ir taip tai- 
siklingai išvadžiotos,kad pa
čios savaimi pasidaryt, ro
dos, negalėtų. Taigi pradė
ta aiškinti, kad tos linijos y- 
ra niekas kita, kaip tik ka
nalai, ir kanalai ne patįs per 
save pasidarę, bet žmonių ar 
kitokių protingų sutvėrimų 
iškasti. Iš to ir susidarė 
nuomonė, kad Marsas yra 
apgyventas.

Šitai nuomonei tečiaus sti
go aiškių prirodymu. Net 
ir tie astronomai, kurie sa
kė, kad ant Marso yra gy
ventojai, nebuvo tame labai 
Įsitikinę. Pavyzdžiui, Ed- 
ward Pickering, IVilliamo 
brolis,būdamas anais metais 
Harvardo universiteto ob
servatorijos vedėju, buvo iš-’ 
dirbęs planą su
sižinojimui su 
Marso gyventojais. Jisai ap- 
skaitliavo, kad su pagalba 
veidrodžių ir saulės spindu
lių galima butų nusiusti ant 
Marso signalą: tečiaus kada 
atsirado žmonių, kurie pa
siūlė jam pinigų tokiems 
bandymams, jis atsisakė 
juos priimti, paaiškindamas, 
kad visgi da nėra tikrų ži
nių. ar ant Marso yra gy
ventojų, ar ne, o daryti ban- 
dvmus neturint tikru žinių 
butų neišmintingas pinigų 
eikvojimas. Jisai pasakė, 
kad verčiau tuos pinigus, 
kokius reikėtų išleisti suruo
šimui signalų, sunaudoti to
limesniems Marso tirinėji- 
mams.

Marsas daugiausia buvo 
tirinėjimas 1914 ir 1916 
metais, kuomet jis bu
vo arčiausia prie žemės. Ir 
tais tirinėjimais pasiremda
mas prof. W. Pickering da
bar paskelbė, jog nėra jo
kios abejonės, kad ant Mar
so gali būt gyventojai.

šitie tirinėjimai parodė, 
kad ant Marso buna tokios 
pat metų permainos, kaip ir 
ant žemės :tenai buna žiema, 
buna sniegas, paskui būna 
pavasaris ir per žiūronus 
galima matyt, kaip balti 
sniego plotai ant vasaros iš
nyksta; paskui tos vietos 
pasidaro žalios, o pagaliaus 
raudonos, kas aiškinama 
kokių nors gėlių žydėjimu.

Paskutiniai tirinėjimai a- 
tidengė ant Marso išviso 131 
kanalą ir 14 ežerų.

Kanalai, sakoma, ant 
Marso pravesti vandens iš
vadžiojimui. O toki darbą 
galima atlikti tiktai su labai 
gerai išvystyta technika. 
Todėl manoma, kad Marso 
gyventojai yra kur kas aug
ščiau pakilę kultūroje, negu 
mes.

Milionas parašų Lietuvos 
valdžiai paremti.to ir drg. Aleksa.

Bet klerikalų organas ne
nori to pripažinti, nes nu
žudyti buvo ne jo plauko 
žmonės. Todėl šitas juod
varnis teisina žmogžudžius,, 
spėdamas, kad bolševikai 
"turbut patįs nusižudė.

priversti sudaryti tokią val
džią, kokios nori tarptauti
nė junkeri ja. Prancūzu laik- '_ Y v • _ •____ ♦
jas Mangin busiąs nusiųstas 
ant Balkanų tikslu užpulti 

' Vengriją, su didele sąjungi
ninkų armija ir sutriuškin- 

■ti naują darbininkų respub
liką.

Taigi imperialistai yra 
pasiryžę pradėti naują sker- 
dynę. Ar jų advokatai tai
kos konferencijoj užgirs ši
tą pasiryžimą? Įsiveržimas 
Vengrijon italų ir čeko-slo- 

jvakų jau parodo jų pienus. 
Pichonai, Orlandai ir kiti se
nosios mokyklos imperialis
tai, kurie turi taikos konfe
rencijoj labai didelę Įtekmę, 
gali padaryti viską.

Jeigu prasidės nauja ka
rė, tai ji bus karė ne "už de
mokratiją,” bet atvira jun
kerių karė prieš darbininkų 
kiesą. Pragaištingas jos pa
sekmes sunku Įsivaizdinti, 
bet nėra abejonės, kad ji 
paskandintų civilizuotą pa
sauli Į toki pragarą, kokio 
žmonijos istorijoj da nėra 
buvę.

JIEMS IR BIRŽIŠKA NE 
BIRŽIŠKA.

Vilniaus bolševikų orga
nas "Komunistas" No. 12 
išspausdino pranešimą, kad 
V. Biržišką bolševikai pas
kyrę Lietuvos švietimo ko
misaru (ministeriu).

tiktai jų karė netyčiomis pa
gimdė Rusijoj respubliką, jie 
tuojaus stojo prieš Rusiją n« raškai praneša, jog genero- 
dabar veda prieš ja TIKRA - -- - - -
KARĘ.

"Kuomet jie atsiekė tokių 
pat rezultatų centralėse vals
tybėse, tai jie pradėjo varto
ti blokadą kaipo Įranki vokie
čių respublikai smaugti.

"Kuomet jie nuvertė Grai
kijos karalių už tai. kad jis bu
vo prielankus Vokietijai, tai 
paprasčiausis pasaulyje daly
kas butų buvę Įsteigti tenai re
spubliką ir paskirti Venizelosą 
jos prezidentu. Bet jie ne re
spubliką steigė.

"Jie pasodino ant sosto ka
raliaus sūnų! Kuomet Vokie
tijoj kaizeris puolė, tai vienin
telis klausimas pas juos buvo, 
kam geriau tiktų užimti kaize
rio sostą: ar jo sunui, ar anū
kui.

"Visus republikonus, išsky
rus tiktai Amerikos ir Francu- 
zijos republikonus, jie vadina 
bolševikais; o jeigu jie drįstu, 
tai jie.ir apie Wilsoną kalbėtų 
lygiai taip, kaip jų tėvukai kal
bėdavo apie \Vashingtoną.”
Jeigu jau šitaip piešia 

"demokratijos vykintojus” 
pačios buržuazijos spauda, 
tai ar galima stebėtis, kad 
visam pasaulyje kįla revo
liucija?
PATĮS SAVE~SUMUŠA.

Brooklyno "Laisvė," kuri 
mėgsta taip garsiai šaukti 
apie revoliuciją, bet nemoka 
nieko pasakyti, pasirodė vi
siškai "negramotna" iiogi- 
kos žvilgsniu.

Pastaruoju laiku ji kas 
numeris koliojo Lietuvos j 
socialdemokratus Janulaiti 
ir Biržišką, manydama, kad 
ji tuomi atlieka baisiai "re
voliucingą" darbą ir kad są- 
įungiečiai geriau pirks jos 
Šerus.

Ji šmeižė -Janulaiti ir Bir
žišką neva dėlto, kad jie ’in- 
ėjo koalicinėn Lietuvos mi
nisterijom Bet štai ateina 
iš Lietuvos žinių, kad Birži
ška pasilikęs Vilniuje likvi
davo Valstybės Tarybos rei
kalus ir pavedė kultūros 
darbą revoliucinei valdžiai, 
o Janulaitis sutiko net dirb
ti su bolševikais.

Ką gi ant to sako "Lais
ve?”

Ji vėl šmeižia Biržišką su
Janulaičiu.

Pirma ji vadino juos soci- 
ališdavikais už tai, kad jie 
dirbo su klerikalais, o dabar 
ji yftista juos už tai. kad jie 
padeda bolševikams.

Vadinasi, "Laisvė * pat i 
nežino kas ji yra ir ko ji no
ri. Ji muša ]>ati save.
True translation filed xvith the post- 
master ai Boston. Mass., on April 
9. 1919. as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

IMPERIALISTAI ATA
KUOJA VENGRIJOS RES

PUBLIKĄ.
Nežiūrint visų melų ir 

šmeižtų, platinamų iš Len
kijos, Čeko-Slovakijos ir ki
tų propagandos centrų, ži
nios iš Budapešto parodo, 
kad Vengrijos tarybų respu
blika buvo Įkurta be jokio 
triukšmo ir kraujo pralieji
mo; kad visi gyventojai jai 
pritaria ir kad paskalai apie 
areštavimą sąjungininkų 
pasiuntinių Vengrijoj netu
ri jokio pamato. Rodos, vi
si turėtų sutikti, kad Ven
grijos gyventojai turi pilną 
teisę pasirinkti sau tokią 
valdžios formą ir taip savo 
gyvenimą tvarkyti, kaip 
iems geriau patinka (taip ir 
prezidentas Wilsonas yra 
pasakęs).

Bet kaip ištikrųjų yra? 
Žinios sako, kad vienoj vie
toj Vengrijon jau Įsiveržė 
čeko-slovakų kariumenė, o 
kitoj vietoj Italijos valdžios 
pulkai. Anglijos džingų 
spauda reikalauja, kad są-

n'

i

_____ "Ke
leivis” šitą pranešimą per- 

tataispausdino. "Laisvė" 
pamačius, 27-tam savo nu
meryje jau rėkia, kad "Ke
leivis," apie Lietuvos daly
kus "apsoliutiškai nieko ne- 

Ižino.” Lietuvoje nesą "nie
ko panašaus." Ir ji tuojaus 
parodo, kad ji geriau "žino" 
apie Lietuvos dalykus. Ji 
užreiškia, jog Lietuvos ko
misaru dabar esąs... Vaclo
vas Biržiška!

Vadinasi, pagal "Laisvės" 
"žinojimą,” Vaclovas Bir
žiška, tai ne V. Biržiška.

Ir sakysit, kad tie žmonės 
ne idijotai!

i Z. ALEKSĄ NUŽUDĖ 
LENKŲ LEGIONIERIAI.

i Galų gale išeina aikštėn, 
kad drg. Aleksa ne pats nu
sižudė, bet gindamas Lietu
vos sostinę krito lenkiškųjų 
razbaininkų auka.

įdomių apie tai žinių pa
duoda atėjęs dabar iš Vil
niaus klerikalų organas 
"Tiesos Kardas." Nors ši
tas laikraštis nenori pripa
žinti Darbininkų Taryboms 
kredito, bet visgi pasirodo, 
kad Darbininkų Tarybos tik 
ir apgynė Vilnių nuo lenkų. Į 

Prieš bolševikų atėjimą 
Vilnių jau buvo užėmę len
kų legijonai.po tūlo Mok- 
rzeckio vadavvste. Bolševi
kai tuojaus sudarė Darbi
ninkų Tarybą ir pradėjo or
ganizuoti spėkas, kad išva
rius lenkų legijonus. Apie 
Darbininkų Tarybos kovą 
su lenkų legijonais "Tiesos 
Kardas" paduoda šitokių 
faktų:

"Areštuota Darbininku Ta
ryba. Sausio 1 dieną po pietų 
darbininkų tarybos nariai su
sirinko pasitarti f buvusių gelž- 
kininkų namą Varnų gatvė
je. y - 
darbininkų tarybos pareikala
vo atiduoti ginklus. Legio
nieriai apsupo visą miesto dali 
ties Varnų gatve. Prasidėję 
šaudymai. Sausio 2 dieną ry
te lenkai griežtai pareikalavo 
pasiduoti. Po pietų darbinin
kai sutiko pasiduoti. Arešta
vo apie 90 žmonių.

moterys. J 
mens negyvi. Jų tarpe esąs ir' 
Aleksa-Angarietis.”
Čia, rodos, ir vaikui gali 

būt aišku: Lenkų razbainin- 
kai apsupo Darbininkų Ta
rybos susirinkimą. Prasi
dėjo šaudymas. Po dviejų

BET LIETUVOJ DABAR 
YRA DVI VALDŽIOS.

Kurią mes remsime — revo
liucinę, ar reakcinę?

Balandžio 12 dieną viso- 
Tik pakulinis latras gali ^ Amerikos lietuvių koloni- 

taiD kalbėti v bus renkam! parašai po
Bet vis dėlto Darbininkų ^Lietuvos neprigulmybės pe- 

Tarvbos nors su vokiečių Šito darbo orgamza-
lenkus iš Vilniaus ^“.rūpinasi .klerikalų ir 

išvijo.
INFORMUOJĄS! KLERI

KALŲ ŽINIOMIS. __ „
Apie Bostono socialistų I Tuo tikslu buvo atvažiavęs 

veikimą "Laisvė" informa-1 pas mus tautininkų klerika- 
cijas visuomet semia iš vy- j ių komiteto atstovas ir Ša
čių vedamo "Darbininko." i kė, kad parašai bus renka-

tautininkų tarybos. Jos no
ri surinkti 1,000,000 parašų.

Prie šito darbo norėta 
: pritraukti ir socialistus.

Apsišvietusi iš klerikalų or- mi tik kaipo protestas prieš

Miestą paėmė lenkai ir iš įuojg

gano, ji visuomet duoda 
"Keleivio" redaktoriui, pa
mokslų. Pavyzdžiui. "Dar
bininkas" anądien pasakė, 
kad Bostono draugijų kon
ferencijoj, kurioj dalyvavo 
visos srovės, "Keleivio re
daktorius kalbėjęs socialis
tų vardu. Brooklyno "su- 
sipratelė." perskaičius iš 
vyčių laikraščio evangeliją, 
drožia "Keleivio" redakto
riui šitokį pamokslą:

"Kas Mkhelsoną įgaliavo 
kalbėti vardu socialistu? Ko
kius socialistus iis atstovauja? 
Ar ji išrinko Mass. valstijos 
VI Rajonas... Kodėl LSS VI 
Rajonas viešai nepaskelbia, 
kad St. Michelsonas neturi Įga- 
liavimu visuomet atstovauti 
socialistu sriovę ir kad socialis
tai su juomi nieko bendro ne
turi
Skaitant tokius isteriš

kus šukavimus, ir juokas 
ima, ir gaila darosi tų žmo
nių, kurie be jokio reikalo 
taip nervuojasi ir strakčio- 
ja.

Visų pirma. Michelsonas 
niekados visų socialistų 
vardu nekalba, jeigu jisai 
nėra tam Įgaliotas, ir jis ne
kalbėjo visų vardu minėto; 
konferencijoj. Pradėdamas 
savo kalbą jisai aiškiai pab- 
riežė kalbėsiąs tiktai už sa
ve. Visi socialistai, kurie 
buvo atėję ton konferenci- 
jon taip kaip ir Michelso
nas, gali tatai paliudyti. 
Taigi, jei "Laisvė" nori ži
not teisybę, tai tep.il ji pa
siieško tinkamesnių būdų 
žinioms rinkti, o ne vyčių 
plepalais vaduojasi.

Paskui mes norėtume ži
noti. kas paskyrė "Laisvei” 
žandaro rolę, kad ji taip 
drąsiai kalba, kas socialis
tams valia, o kas ne? Kas 
ją Įgaliojo visur kišti savo 
nosį ? Kas jai pripažiiTo to
ki autoritetą? Mes žinom, 
kad socializmo klausimuose 
ji nėra joks autoritetas. So
cializmo mokslo aiškinimu 
ji nei neužsiima. Vienas jos 
redaktorelis yra amžinas 
isterikas, o kitas paprastas 
anarchistelis. Prie socia
listų jis per savo gyvenimą 
nėra prigulėjęs (jei bent da
bar prisirašė) ir apie tą ju
dėjimą neturi jokios nuovo
kos. Taigi, vyručiai, geriau 
žiūrėkite savo panosėn, o ne 
"Keleivio" redaktoriais rū
pinkitės. "Keleivio" redak
toriai žino ką kalba ir vyčių 
informacijomis nesiorien-

True translation filed with the post- 
master at Boston, ?1ass., on April 
9, 1919. as required bv the Act of 
October 6, 1917.

JAPONAI GRŪMOJA KY- 
NAMS NESKELBTI SLA

PTŲ DOKUMENTŲ.
Iš Pekno pranešama, kad 

Japonijos ambasadorius pa- 
i valdžiai,Areštuotų tarpe buvo ir 4; grūmojęs Kvnu

Be to rasta 6 M- kad jejįu ši paskelbs slap-

bartinę! Jeigu tai butų se
noji Rusijos valdžia, tai bu
tų visai kitas dalykas. Ar
ba jeigu ateityje Rusijoj Į- 
sivyrautų reakcija ir sugrį
žtų biurokratijos valdžia, 
tai ir vėl butų viskas gerai. 
Bet prieš dabartinę Rusijos 
valdžią; prieš valdžią darbi
ninkų, beturčių ir kaimie
čių; prieš valdžią, kuri mu
žiką sulygino su ponu ir ku
nigu; prieš valdžią, kuri pa
naikino žmonių išnaudoji
mą ir privertė visus dyka
duonius dirbti — prieš tokią 
valdžią mūsiškė buržuazija 
rengiasi Į karę.

Ir tuo tikslu ji rupnasi, 
kad kitos valstybės pripa
žintų dabartinę Lietuvos 
valdžią. Tuo tikslu ji nori 
ir milioną parašų surinkti 
po augščiaus paduota petici
ja. Ji sako: "Mes nuolan
kiai prašome... suteikti Lie
tuvos Valdžiai formalį pri- 
jažinimą..."

Bet Lietuvoj dabar yra 
ivi valdžios.

Viena — revoliucinė val
džia — valdžia Lietuvos 
iarbininkų ir ūkininkų ta
rybų, kurios išvijo iš Vil
niaus lenkų legijonus ir da
bar jau valdo pusę Lietuvos.

Kita valdžia, tai reakcinės 
Valstybės Tarybos valdžia-- 
valdžia Dovydaičių, Alšaus- 
kų ir Karevičių, kurie buvo 
au apskelbę Lietuvą mo
narchija ir pasikvietę kai
zerio junkeri Į karalius.

Tai kurią gi Lietuvos val
džią mes remsime, rašvda- 
niesi po augščiaus paduota 
oeticija?

Peticija prašo Lietuvos 
valdžiai pripažinimo, kad ji 
"galėtų geriau priešintis da
bartinės rusų vyriausybės 
pastangoms.”

Iš to jau-aišku, kad rašy- 
iamiesi po ta peticija mes 
-emsime ne revoliucinę Lie- 
uvos valdžią, bet reakcinin

kų ir monarchistų šaiką*
Lietuvoje atžagareiviai, 

matomai, jau neturi para; 
mos, todėl jie atsišaukė Į 
savo vienminčius Ameriko
je. Gavę iš Amerikos 1,000. 
J00 parašų, Lietuvos reak
cininkai galės parodyt juos 
:aikos konferencijai kaipo 
faktą, kad lietuviai juos re
mia. Tai bus stipriausis jų 
ginklas prieš revoliucinę 
Lietuvos valdžią. Pasirem
dami šitais parašais,. sąjun-' 
gininkai galės pripažinti 
iuodą Dovydaičio kabinetą, 
duoti jam pagalbos ir tada 
saujalė kunigų ir dvarinin
kų lengvai galės sumušti 
Lietuvos darbininkus.

Taigi Amerikos lietuviai 
dabar turi pagalvoti, ar 
jiems geriauremti Lietuvos 
darbininkus, ar buržuaziją.
LIETUVOS BOI^EVIKAI 
DIRBA SU LIAUDININ

KAIS.
Atėję dabar iš Lietuvos 

laikraščiai praneša, kad 
Lietuvos bolševikai dirbą iš
vien su socialistais liaudi
ninkais ir socialdemokra
tais. Advokatas V. Požėla 
esąs paskirtas bolševikų rei
kalų vedėju, o inžinierius V. 
Bielskis — ūkio reikalų ko
misaru. Advokatą G. 
Liutkevičių bolševikai taip
gi pasikvietę Į talką.

Apie tai rašo pačių Vil
niaus bolševikų organas 
"Komunistas."
IŠĖJO "PROLETARAS."
Chicagoje pradėjo eiti 

"Proletaras," Pasaulio Pra-

tus dokumentus, kuriuos Ja
ponija andai Kynus privertf 
padaryti, tai Kynai turėsią 
už tai Japonijai atsakyti. 
Dėl šitokio grūmojimo Ky
nų valdžia susilaikė nuo tų 
dokumentų skelbimo.

lenkų kėsinimąsi an-eksuot’ 
Lietuvą. Anot jo. lenkų 
imperialistai Paryžiuje 
stengiasi sudaryti toki Įspu 
di, kad visa Lietuva esanri 
apgyventa lenkų, lietuvių e- 
santi tiktai saujalė, ir tie pa 
tĮs norį dėtis prie Lenkijos 
Taigi, sako klerikalų-tauti- 
ninku atstovas, kad tuoj 
lerikų argumentus sumušus 
mes turime surinkti Ameri 
koje 1,000,000 parašų ir pa 
rodyti, jog lietuviai nenor 
būti po Lenkijos jungu.

Šitokiam protestui, žino
ma, socialistai negali bu: 
priešingi. Mes matome,kac 
su lenkų imperialistais ko 
voja jau ir Lietuvos revoliu
cinė valdžia. Todėl mes i? 
"Keleivyje" buvom jau pa
rašę, kad nors su dešinėmif 
srovėmis mes bendro politi 
nio darbo dirbti negalime 
tečiaus šitam atvėjyj mum 
nėra reikalo ir kliūčių jiem' 
daryti. Tegul jie sau renk? 
parašus ir protestuoja prieš 
lenkų intrigas, nes ir mes 
negalim toms intrigoms pri
tarti.

Tai tokia buvo musų nuo 
monė, kuomet mes manėm 
kad tie parašai bus renkam 
ištiesų tiktai prieš lenkų in 
trigas.

Bet dabar pradeda aiškė 
ti kas kita. Šiomis dieno 
mis mes gavome kopiją ta* 
peticijos, po kuria bus ren 
kami parašai, ir iš jos turi 
nio pasirodo jau kitokie de 
šiniųjų pienai. Pasirodo 
kad musų klerikalai su tau 
tininkais ne prieš imperia
listinę lenkų politiką protes 
tuoja~ bet Lietuvos reakci 
ninkams eina i pagalbą. Šta- 
kaip skamba jų peticija:

A PETITION FOR LITHUA
NIAN INDEPENDENCE.
Whereas, Lithuania was foi 

ages an independent Statė 
whose inhabitants, a distinet 
ethnic group, have never re- 
nounced their right to 'inde 
pendence;

Whereas, the establishmeni 
of an independent Lithuaniar 
Statė would add materially'Tc 
the future peače of the wor!d: 

Therefore, we, the under 
signed, ask for the people of 
Lithuania those rights of self 
determination that are the de- 
claired war aims of the United 
Statės, and that have been 
granted to the oppressed peo- 
plės of other countries. 
We respectfully reęuest the 
President of the United Statės 
and the Secretary of Statė to 
extend to the Lithuanian Go- 
vemment formai recognition. 
based not only on those 
grounds of justice. būt that 
through this, they may be the 
better able to withstand the 
attempts of the present re
gime of Russia or any other 

monės Darbininkų Unijos, ...
lietuvių skyriaus organas. Tankiai mes turim žmonių 
Laikraštis nedidelio forma
to, 1

netalpina. ____  ______
50 centų, atskiras numeris
5 c.

alien govemment to impose 
a foreign rule upon them.

Kaip matote, prieš lenkų 
buržuaziją musų dešinieji 
neprotestuoja čia nei puse 
žodžio; bet už tai labai aiš
kiai jie stoja prieš dabąrti- -----------
nę Rusijos valdžią. Jsiterrty- 1001 W. Madison St, Chica- 

1 kit jų užreiškimą prieš da go III.

gerų,
v •keturių puslapių, žinių širdis pilnos gražių norų: 

Įpina. Kaina metams Siūlo ir duoda, meilingai tei
kia,

:. Adresas: "Proletaras,? i Tik tai, ko pačiam visai ne- 
M W. Madison St. Chica-' reikia...

A. J. Jokūbaitis.



CHICAGO, ILL. 
Vakaras dėl Br. Vargšo pa

minklo.
Kovo 30 dieną M. Melda- 

žio svetainėje Keistučio Pa- 
šalpinis Kliubas statė sceno
je Br. Vargšo 4 aktų ir vie
no paveikslo dramą ”Blin- 
d$”, Svieto lygintojas. Re- 
žisieriaujant drg. Dundulie
nei, lošimas išėjo gerai.

Ypač pasižymėjo P. Sto- 
gis Blindos rolėje ir p-lė E. 
Liutkaitė Uršulės rolėje. 
Taipgi neprastai lošė ir čigo
nas — T. Mazienis.

Prie veikalo buvo gerai 
pritaikytos drapanos, tik 
grimas buvo nelabai geras.

Veikalas .gana įspūdingas 
ir publika juomi pasitenki
no.

Po perstatymo sudainavo 
keliatą dainų Keistučio Pa- 
šalpinio Kliubo choras, va
dovaujant M. Gernui. Dai
nos buvo gražjos ir gerai iš
ėjo. Tik reikia pastebėti, 
kad chorui dainuojant, ka
da vieną dainą choro vedė
jui vadovaujant be piano, 
choras peržemai paėmė ir 
negalėjo dainuoti ir ’ kada 
choro vedėjas sustabdė cho
rą, kad paimtų išnaujo, tai 
publikoje atsirado tokių ne
civilizuotų žmonių, kad kiek 
galėdami cypia, švilpia ir 
kojom trypia, tarsi net ply
šta iš džiaugsmo, kad cho
ras sustojo dainavęs. Tik 
vyčiai galėjo taip daryti, o 
ne apšviesti žmonės.

Po perstatymo buvo šo
kiai ir traukėsi iki vėlai.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Nors ir gana didelė 
M. Meldažio svetainė, bet 
vietos jau neperdaugiausia 
buvo.

Matyt, publika užjaučia, 
neužmiršta teatralių veika
lų rašėjo Br. Vargšo. Šis 
vakaras buvo surengtas pa
statymui ant jo kapo pa
minklo. Taigi publika šį sy
kį gausiai parėmė tą pradė
tą darbą, atsilankydama į šį 
vakarą.

Pelno bus gražaus.
M. Mokinys.

KANSASCITY, KANS. 
Iš Kansaso padangės.

Būdamas paimtu kariu- 
menėn, atsiradau Funston 
kempėj, Kansas valstijoj. 
Karei pasibaigus paleista iš 
kempės 50,000, paliko 20 
tūkstančių. Pasilikę labai 
nepatenkinti. Stengiasi pa- 
siliuosuoti. Tūli pradėjo' už
sirašinėti tolesniam tarna
vimui vieniems metams, to
kiems paprastai greit duo
da „discharge” popieras. 
Kiekvienas paliuosuotas ka
reivis gauna ir $60.00 bonu- 
są. Tas paliuosavimo būdas 
kareiviams pasirodė prakti
škiausiu ir jį pradėjo varto
ti taip daugelis kareivių,kad 
ir vyriausybė nežino, ką da
rytu Labiausiai nepatenkin
tus visgi nepaleidžia.

Funston stovykla guli 
tarp didelių kalnų, 150 my
liu atstumoj nuo Kansas Ci
ty. Oras čia netikęs, visuo
met pilnas dulkių, o lietui 
palijus pasidaro neišbrenda
mas purvynas.

Lietuvių kareivių kad ko
kis ir randasi, tai ir tas da
žniausiai sarmatijasi pasa
kyti, kuo jis yra —.pasida
vę rusais ar paliokais. Lie
tuviškai bijosi prakalbėti.

Karta man teko būti Kan
sas Cityj. Stoviu gatvėj, 
laukdamas gatvekario, žiū
riu, eina du vyru, girdžiu, 
lietuviškai kalba. Nudžiu
gęs užkalbinu, norėdamas 
ką-nors patirti apie šios ko
lonijos lietuvius. Užklausiu, 
kur čia lietuviai gyvena? 
Vienas iš jų pažiūrėjęs į ma
ne angliškai atsako ir klau
sia, ar aš lietuvis. Pradedu 
klausinėti apie lietuvių vei
kimą, bet žmogelis pradeda 
man girtis apie savo gyveni-

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
imą, kad uždirbąs po $10.001 Man patikrinus jo spėji- 
dienai. turįs tris stubas, pa-|mą. jis atsako, kad ”mes j u
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rapijoje esąs kunigo myli
mas ir tt. Matydamas, kad 
pataikiau ant tamsaus kata
liko, apsigrįžęs norėjau nu
eiti, bet ištikimas kunigėlio 
parapijonas pasigavo mane 
už rankovės ir sako, kad ei
čiau jo stubon, tuoj pareis iš 
darbo Martukė ir Marukė, 
tai pasišnekėsiu. Svetingu
mą paniekinti nenorėdamas 
sutikau eiti. Inėjus stubon 
tuoj nosin dūrė koks tai ne
malonus kvapas,norėjau pa
stebėti, kad kur-nors palik
tas neužsuktas gazas, be- 
niekur gazo loervadų nema
tydamas susilaikiau ir non 
nemalonus tas kvapas, pra 
dėjau sveikint namiškius 
Namų šeimininkė vietoj 
žiursto prisijuosusi druski
ni, suplyšusį, suskretusĮ 
maišiuką, gamina vakarie
nę. Neapvalyti vaikai, vie
ni motinai i andaroką įsika
binę sukinąs jai po kojų, ki
ti kaišioja savo purvina 
pirštus i puodus, čiupinėda 
mi motinos gaminamus val
gius.

Bet štai pareina žadėto; 
Martukė ir Marukė. Jaunos 
mergiukės, kuriom da pra 
dinėj mokykloj sėdėti, o ne 
dirbtuvės dulkėmis nuodin- 
tis.

—Nejaugi tokias jaunas 
mergaites priima darban ? 
— paklausiau tėvo.

—O yes! Žinoma, reikia 
kartais bosui užfundyt ge
rą cigarą ar gėrimų, bet kai 
ir 7 metų vaiką galima Įsta 
tyt į darbą.

Žvilgterėjau da syki Į tai 
jaunas mergaites. Tikri ku 
dildai. Suvargusios, nusi
kamavusios, išblyškusios. 
Tėvas giriasi uždirbąs po it 
dolerių dienai ir tų nelai 
mingų kūdikių nepataiko iš 
majįinti: už cigarą ar deg 
tinę perka iš samdytojų dar
bo vietą kūdikiams, kad juo? 
žudžius. Ir tokius gaivalus 
kunigėlis myli, manau sau. 
O tamsume, kaip tu reika 
lingas visiems išnaudoto 
jams! Dabar tik supratau 
už ką kunigėlis jį myli. My
li už tai, kad jis girtuokliau 
ja, jaunus kūdikius naikint 
fabriko® rūkuose, neleisda- 

,mas jų mokyklon, kad neap 
sišviestų ir, nepažintų žmo 
giškos vertybės. Nors čio 
nai, Kansas City mieste 
svaiginantis gėrimai drau
džiami pardavinėti, bet tik 
per tilta pervažiavus kiton 
miesto daiin, kuri prigul 
Misouri valstijai, ir ten gal; 
gerti, kiek tik nori. Mane 
svetingas katalikas, mato
mai, tik karčemose prie ba
ro ir dirba; pragyvenimą ii 
šeimynos užlaikymą priver
stos pelnyti tos jaunutės 
mergaitukės.

Galų gale gaspadinė pa
stato vakarienę ant stalo. 
Prašo mane sėstis ir valgyti. 
Noroms-nenoroms sėdausi 
prie stalo, nors Valgyti tą 
valgį, kurio gaminimo šva
rumą teko matyt, nelabai 
norėjosi, kad ir alkanam 
Apspitę stalą vaikai, ranko 
mis pradėjo graibyti po bliu- 
dus viens per kitą. Kilo peš- 
tynė.Sutaikymui motina da- 
v a i bombarduoti 
visus savo d i d e - 
le kumščia. Pasidarė lermas 
ir vaikų bliovimas, taigi ir 
aš nuo stalo pasikėlęs, padė- 
kavojau už svetingumą, bi
jodamas, kad ir man tos 
kumščios netektų paragaut. 
Taip ir pasibaigė mano pasi- 
viešėjimas pas savuosius.

Beje, prieš išeisiant da pa
siklausiau, ar neturi kokių 
lietuviškų laikraščių.

—Ar gazietų tamsta klau
si? — informuojasi kunigė
lio mylimas pavapi jonas.ma- 
tomai, nežinodamas, ką žo
dis "laikraštis” reiškia.

o

žinia kodėl pastaruoju laiku tarė su jokia kita srove.

neskaitom, bo jokios naudos 
iš jų nėra.” Girdi, vakar Ka
ziukas nupirko svarą ”peį- 
perių” mergaitėms ”liunčių” 
suvynioti, mažum ten rasi 
sau gerų”...

Tai ve, da kokių žmonių 
pas mus esama. Pasigirki- 
te jais, kunigėliai.

Ben. Yonaitis.
ROCHESTER, N. Y. 

Musų judėjimas.
Kovo 15 d. čionai buvo L- 

DLD. 50 kuopos surengtas 
vakaras. Vaidinta keturių 
veiksmų tragedija ’Kontro- 
oandninkai.” Veikalas įspū
dingas ir aktoriai savo roles 
atliko kuopuikiausiai.

Po vaidinimo buvo šokiai 
ir visas vakaras gerai pavy
ko; rengėjams ir materialiu 
pelno davė.

Kovo 16 d. buvo LSS. 7 
kuopos surengtos prakalbos 
Rusijs revliucijos laimėjimo 
paminėjimui. Kalbėjo d-ė 
Dora Lohse 
M. Duseika.
?ai pavyko. Syracuse strei
kuojantiems
aukų surinkta $24.75, už ką 
aukavusiems reikia tarti a-j 
žiu. D-ė Lohse yra organi-

iš Syracuse ir 
Prakalbos ge-

rubsiuviams

HARTFORD, CONN. _________ _
Tautininku prakalbos nepa- visai apsnūdo. Ar tik nejau- Socialistai užreiškė, kad jie 

vyko. -- ----
Kovo 23 d. čionai buvo vie

tinių musų tautininkų su
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
J. Strimaitis. Kalbėtojui nei 
pusės prakalbos nepasakius 
publika sukilo ir iš svetainės 
išėjo, palikdama kalbėtoji 
nemaloniame padėjime. Mat, 
kalbėtojui pradėjus niekinti 
bolševikus, buk jų gaujos ei
na ir plėšia Lietuvą, žmonės, 
kuriems jau žinoma, kaip iš- 
tikrųjų yra ir kas tuos šmei
žtus link proletariato revo
liucinio judėjimo skleidžia, 
kalbėtojaus pasaką pasipik
tino. Pradėta nerimaut. Pir
mininkas užreiškė, kad 
klausimų neleis kitaip staty
ti, kaip tik paduodant raš
tu. Pasipylė raščiukai. Kal
bėtojas nesiskubina į paduo
tus klausimus duoti atsaky
mu, publika nerimau ja. P! r-1 . ..
mininkas vėl užreiškia, kadA0S žmonijos išganymo, 
jei kam prakalbos nepatin- Katalikai, vadovaujami 
ka, gali išeiti. Publika suki- klerikalų, kurie savo dvasia 
lo ir demonstratyviškai išė- da nepasiliuosavo iš kudiky- 
jo, palikdama kalbėtoją ir stės vystyklų, darbuojas, 
pusketvirto tutininko. Taip kiek tik išgali, kad tik tam 
tai ir užsibaigė tos prakal- savo augančiam kūdikiui 

i bos.
Kovo 30 d. vietos Šv. Juo-
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J čia, kad visi jų idealai iš
blanksta akyvaizdoje pasau
lio proletariato pergalių. 
Savo begalviai partijai ne
tekę tikslo, ar tik nepradės ( 
daryti pakutos už griekusj 
ir grįžti po kunigėlio skver-l 
nu. Butų labai prasta, kad 
laisvamaniai vėl pradėtų j
garbinti tuos dievus, ku
riuos jie jau buvo kaipo kū
dikystės žaislus šalin metę. 
Juk tai reikštų, kad su
brendę vyrai vaikais virsta. 
•Jei taip, tai musų ”senų-se- 
niausia” tauta pradeda su-į 
vaikėti. Aš visgi sakau: 
Vyrai, nebūkit vaikais! 
Liaukitės žaidę diplomatijo
mis, kurios privedė pasaulį 
prie didžiausios katastrofos, 
o jus pačius paliko be pama
to po kojų. Laikas stoti į 
pasaulio proletariato eiles ir 
eiti progreso keliu prie vi-

LAWRENCE, MASS. 
Kiek klerikalams rupi dar

bininkų labas.
Žinome, kad katalikų baž

nyčia mokina žmones, kad 
jie nesirūpintų žemiško bū
vio gerove: ”kas pono, ati
duoti ponui, o kas Dievo — 
kunigui.” Žmogelis nuo kū
dikystės išmokintas šitaip 
protauti ir mano, kad vis
kas, ką darbininkas ”pono 
dirbtuvėj” pagamina, yra 
pono, o tą trupinį, koks jam 
nuo pono stalo atlieka, reik 
atiduoti kunigui, pačiam gi 
vargti ir merdėt’, nes už tai 
bus po mirties dangum ap
mokėta. Kas pajiegia šiek- 
tiek protauti, tam nesunku 
suprasti, kaip pavergtajai 
žmonijai pragaištinga šito
ms kunigų mokinimas. Tik 
ačiū šitokiam žmonių išauk
lėjimui darbininkų eilėse 
dievobaimingi darbininkai 
yra sunkiausia kliūtis pasie
kimui geresnio būvio darbi
ninkams. Taip ve ir Law- 
renco darbininkams sustrei
kavus ištikimiausi, nežiū
rint, kad ir jiems vargšams 
iš tos algos, kokią gaudavo, 
pragyventi jau nebu/o gali
ma, jie visgi kunigui palie
pus nuėjo streiklaužiauti. 
Lietuviai katalikai, kad ir ne 
visi aklai klauso savo ”tėve- 
lio” paliepimų, tečiaus visgi 
yra ir tokių, kurie stengia
si pakenkti darbininkų ko
vai už geresnį savo ir jų bū
vi-

Kovo 23 d. lietuvių Rymo 
katalikų bažnyčios zakristi
jonas paskelbė parapijo- 
nams. kad „geras katalikas 
negali streikuoti, nes tai di
delė nuodėmė prieš Dievą.” 
Mat, zakristijonas nuėjo 
streiklaužiauti. tai kitas pa
rapijonas J. Saibutis, kuris 
ištikimai tarnauja darbo 
žmonių kovai, savo parap*-' 
jos zakristijoną pavadino 
streiklaužiu. Zakristijonas 

tuomi įsižeidė ir pašaukė 
■ policiją ir savo brolį katali-
• ką atidavė į jos nagus. Strei- 
! kieris Saibutis už tą teisingą 
Įskebo pavadinimą likosi nu- 
i baustas $20 pabauda. Teis- 
! mas atidėta grand-jurei, 
i Saibutis pastatyta po $200
kaucijos. Tai ve kunigiško 
mokslo p>asekmės.

Kovo 25 d. miesto svetai
nėj buvo musų klerikalų su- 

< rengtos prakalbos. Kalbė-
• tojų-mokytojų buvo net keli.
Klerikalai surengė šitas sa
vo prakalbas, kad streikie- 
rius pamokinus. Kunigas 
Jonaitis šokinėjo, kraipęs, 
šaipės ir, rodos, tuomi moki
no darbininkus, kaip reikia 
kovoti už savo būvį. Taipgi 
kalbėjo J. Karosas ir A. Ve
lička. Pasakojo, kaip Fran- 
euzijoj su franeuzaitėmis 
mylėjosi. Tai ve, kaip kleri
kalams rupi badomi mirš
tančių, kovojančių už savo 
egzistenciją darbininkų liki
mas. Net katalkai darbinin
kai tokiomis prakalbomis 
pasipiktinę ėjo lauk iš sve
tainės. Aukuras.

prie to darbo visai nesidės.
Teatras.

Kovo 30 teatrališkas rate
lis Viesulą statė scenoje 4 
aktų dramą ”Gadynės žaiz
dos.’’ Sulošė gana gerai. 
Žmonų atsilankė tiek daug, 
kad netilpo svetainėje. Pa
laikymui ratelio buvo ren
kamos aukos, kurių surink
ta $40.80. Įžanga buvo vi
siems dykai.

Vagystė nepavyko.
Kiek laiko atgal, du geru 

kataliku buvo pavogę nuo 
savo darbdavio iš čeverykų 
dirbtuvės bačką. Bet labai 
blogai pavyko, nes niekaip 
negalėjo susitaikyt tarp sa
vęs ir pradėjo piautis, o po- 
licistas patėmijęs pradėjo 
artintis iš užpakalio, tad bė- 
džiams niekas daugiau neli
ko, kaip tik nunešti ir padė
ti bačką atgal, iš kur buvo 
paėmusiu. Superintenden
to butą geros širdies žmo
gaus, vagiliams dovanojo.

Tai tau ir musų gerieji, 
padarė .sarmatą lietuviams 
ir svetimtaučių akįse suter
šė savo katalikystę. Supran
tama, kad atitaisyt savo ti
kėjimą, reikės eiti jiedviem 
velykinės ir da paskui extra 
velykinės, bet pasirodyt kai- 
po teisingi žmonės, visgi ne
galės.

Pasaulio Pilietis. 

utičaTn7. y. 
Dzūkė skundikė.

Vienas lietuvis, ilgus me
tus drbo už draiverį apati
nių marškinių dirbtuvėj. 
Kadangi jis buvo bėdinas 
žmogelis, o dirbtuvėj pasi
taikydavo rasti įvairių au
deklo galų, tai jis parnešda
vo jų savo moteriai vai
kams marškinėlius pasiūti.

Tūla dzūkelė pamačiusi, 
kad tas žmogelis parsineša 
namo skudurų, nubėgo pas 
dirbtuvės superintendentą 
ir apskundė jį. Dzūkelė ne
mokėjo angliškos kalbos, o 
superintendentas dzūkiškos 
kalbos visai nesuprato ir iš
varė ją laukan. Bet dzūke* 
lė daugiau užpykus, susijie- 
škojo perkalbėioją ir vėl su
grįžo dirbtuvėn ir primelavo 
apie tą žmogų tiek, kiek tik 
ji mokėjo. Superintendentas 
paėmė slaptą policiją ir iš
krėtė to darbininko visus 
kampelius: rado kelis ma* 
žos vertės skudurus, 
kurie buvo išrėžti iš audeklo 
ir numesti kaipo netinkami.

Tai jau antras toks tos 
dzūkelės pasielgimas. Ne
galėdama gaut geresnio 
darbo, bando pataikauti bo
sams ir skųsti kitus, many
dama gaut geresnį darbą, 
bet bosai nėra tokie kvaili, 
kaip tie dzūkeliai; jie duoda 
gerus darbus tiems, kūne 
protingi ir padaro geriau 
darbą. Geriau mokykitės, 
negu skųskite kitus, tad_hus 
didesnė nauda. Blakė.

EASTON, PA.
A. A. Stasys Pikelis mirė.
Kovo 13 d., š. nu, mirė Sta

sys Pikelis. 34 metų amžiaus 
vyras.

Velionis mylėjo savo šei
myną ir ramų gyvenimą. 
Jis prigulėjo prie LSS. k p., 
SLA. kp., LDLD, kp. ir prie 
Philadelphia Life Insurance 
kompanijos. Jis mylėjo skai
tyt moksliškas knygas ir 
pirmeiviškus laikraščius. Jo 
kūno pagerbimui buvo suau- 
kauta penki gyvų gėlių vai
nikai nuo kuopų ir draugų.

V. J. Stankus.

I

augančiam kūdikiui 
į tvirčiau vystyklais suvys- 
čius rankas ir kojas. Tė

čiu. u~k įjunst .via vi$ain-,zapQ Dr-stė turėjo savo pra-'ciaus ir tasai kūdikis vis au- 
zatorė A. C. W of A unijos. kafbas. Kajbėti buvo pakvic —

Kovo 21 d. puvo LSS. i istas j- Bostono J. J. Ko-i spėka

Kusijos kas rašyį£ Tam oficierėliui nuo savęs. Taigi ir klerika-

I

vie-ga ir pradeda mėgint savo 
. ___ _ pradeda tampyt vy-

kuopos susirinkimas, kuris man Apje j0 prakalbą nėra styklus ir mest juos šalin 
ienbalsiai užgyrė ^usijos kas rašytu Tam oficierėliui nuo savęs. Taigi ir klerika- 

komunistų kongresą, buvusi norėjosį agituoti už organi- lų ateitis nekaip išrodo. Pa- 
18 d. kovo, š. m. Tame su- zavimą lietuviškos armijos, šaulio proletariato pergalės 
-drinkime prie kuopos prisi- be£ kaj~ tfk apje užsime- seka viena po kitos, katali- 

a narnai na^ pub]jka tuoj pradeda ne-1 kai-darbininkai taipgi pra-
rimauti, Ramaunauskas tad'deda jau protauti, kad jų iš- 
vėl griebiasi pasakas paša-!ganymas ne kunigėlių pasa
koti ir bovyti žmones savo:koše apie užkapinį gyveni- 
nuotikiais Suvienytų Valsti- mą, bet viso pasaulio darbi- 
jų armijoj, būtent, kaip jis ninku bendrame veikime dėl 
kasės požeminius urvus ir'vieni kitu labo. Vadinasi, 
kitką. ' ‘ ‘
klausytojams nebuvo. Vierinykitės! 
nu žodžiu — tai' nuobodulio' 
pasakos. Tas taipgi parodo, 
kaip mūsiškiams klerika
lams iš po kojų smunka 
pozicijos pamatas.

J. P. Kuzborskis.

rašė 4 nauji nariai.
Kovo 23 d. buvo T. M. D. 

52 kuopos surengtos paskal
os. Paskaitą apie užlaiky

mą sveikatos skaitė Dr. F. 
Matulaitis iš Bostono. Po 
paskaitai buvo diskusijos te- 
noje,koks skirtumas tarp T. 
M. D. ir L. D. L. D. Re
zultatas šitų diskusijų toks, 
kad paleidus susirinkusios 
publikos nubalsavimui, kat
ra šitų musų dviejų apsvil
tos draugijų geriau savo už
daviniui atsako, už LDLD. 
balsavo 31, o už T. M. D. 20. 
Mat, tik tiek publikos šiose 
diskusijose tebuvo.

Senas Kareivis.

Iš to jokios naudos'darbininkai visu tautų vie- 
---------1.---- Reporteris.

MONTELLČ, MASS. 
J Iš paskaitos buvo juokų ir 
! užsikarščiavirao.

! Kovo 23 inžinierius Žiu- 
iris skait^pąskaitą. Iš pa- 
i skaitos nieko svarbaus ne- 
ipatirta, bet už tai išniekino 
į pirmiausiai MonteJlos soci- 

’lalistus, paskui pagarbino 
Norwoodo ir kitų kolonijų 

> socialistus, net priėjo prie
■ Rusijos bolševikų, o tarpais
■ net nati socializmą užkabi

nėjo.’ Mažai musų inžinie
rius pažįsta socializmą, to
dėl gal geriau padarytų,kad 
jis pasimokintų pažinti sku- 
ras, negu eiti prie tokių da
lykų, apie kuriuos neturi 
mažiausios nuovokos.

Tečiaus iš visos paskaitos 
buvo ”good show.” vieni ėjo 

į iš svetainės laukan.. kiti 
išvilpė. treti day^ klausimus, 
kritikavo: žodžiu sakant, 
tai buvo tikras kermošius.
Liuosybės Choro koncertas.

Kovo 29 d. buvo artistiš
kas Liuosybės Choro kon- 

Icertas. Programas buvo di
delis ir Įvairus, šalę choro 
dalyvavo iŠ visos, apieiinkės 

! gabesnieji solistai ir komp. 
I M. Petrauskas. M. Jablons- 

L. , ikiutė iš Worcesterio publi-
Koyi oO (heną vakare mu- koj sukėiė entuziazmą. A- 

sų kliube policija areštavo J • ■ ---- —
28 gemblerius ir 5 kareivius. 
Visi areštuoti turėjo pasi- 
mokėti po $5.00 pabaudos ir 
po $2.00 už Dėdės Šamo ho- 
telį, vadinasi, po $7.00 kiek
vienas. Man rodos, jei tie 
žmonės po $7.00 išleistų kny
goms ir abelnai literatūrai, 
tai naudos turėtų daug dau
giau, negu .iš kazyrų. Kazir- 
ninkas vi*a baudžiamas to-

LOWĖLL, MASS. 
Susitvėrė choras.

JU

Įį

Kovo 30 dieną čionai buvo 
sušauktas musų jaunimo su
sirinkimas, kad pastačius 
jam kokį-nors tikslą. Su- 

choras. Susirašė

BAYONNE, N. J. 
Gyveninio margumynai.
Čionai gyvena nemažas tverta _____

ietuvių būrelis, bet visuo- choran vaikintu ir merginu 
nenišku žvilgsniu progreso - - .. . -
abai mažai tesimato. Rodos, 
gyvuoja LSS. 36 kuopa, tik 
ii ir šitokiu svarbiu momen
tu, kaip pergyvenamos die-j 
nos, galima sakyti, saldžiau
siu miegu sau miega, žie
ma baigiasi, o kuopa vos vie
nas paskaitas surengė. LSS. 
IV Rajonas net prašyte siū
lo kuopai prelegentą d. J. 
Plungį su paskaita, bet mu
sų kuopa nieku budu neuž
miršta tų debatų, kurie vie
ną kart čia buvo tarpe minė
to prelegento ir Trakimo.

Be LSS. kuopos yra čionai 
3 pašalpinės draugijos. Dvi 
jų randasi po globa ricierių, 
viena gi „laisva,” kai-kada 
net ir svarbiausius darbinin
kiškus klausimus svarstanti. 
Tai D. L. K. Vytauto Dr-ja. 
Tik pastaruoju laiku, kuo
met ištikrujų daugiausiai 
reikėtų tuos darbininkų ju
dėjimo klausimus gvildenti 
ir jais indorr.auti, tai ir ši
ta draugija apsnūdo. Tiesa, 
šiemet buvo nutarusi prisi
dėti bent prie kultūrinio 
darbo, net ir komisija buvo 
išrinkta vakarams rengti -- 
teatrams suruošti, bet nieko 
nenuveikta, nei vienas tokių 
vakarų da nesurengta.

Beje, buvo čia susidaręs 
tūlas ratelis, tik nežinia kur 
jis nuriedėjo. Ir taip musų 
progresas užsnūdęs stovi. 
I^aikas butų pažadinti jį. Tik 
klausimas, kas to darbo pa
siims. Mano manymu, soci
alistams ta pareiga pirmiau
siai priguli. G. V. V.

4* J

ir išrinko chorui valdybą, 
i Chorui vardas duota Aidas.
Turi dabar išviso 24 narius 

i ir nutarė tuoj pradėt veikti.
Lavnimosi susirinkimus nu
tarta laikyti antradieniais, 
nuo 7:30 vakarais. Taigi Lo- 
welio lietuvių jaunimas da
bar jau turi gražų veikimui 
tikslą. Visi mylintis dailę 
ir dainas vaikinai ir mergi
nos privalo prisidėti — atsi
lankyti į choro susirinkimus 
ir prisirašyti.

Jaunutis Aido choras nu
tarė jau parengti koncertą 
ir jau prie to vakaro rengia- ! 
si. Linkėtina musų jauni
mui kuogeriausių pasekmių 
jų progresavime. I gabesnieji solistai ir komp.

Vammvnti ’Petrauskas. M. Jablons-Ikiutė iš. WoreeSt?no pubh- 

belnai visas koncertas pu
bliką dideliai užganėdino, 
kurios buvo prisirinkę tiek, 
kad pritruko salėje sėdynių. 
Reikia pasigėrėt, kad cho
ras surengė tokį prakilnų 
vakarą.

Visuotinas mitingas.
Kovo 30, P. Kazlauskas 

šaukė visuomenišką mitin- 
...... — . ------ - w gą, kad surinkus lietuvių 
dėl, kad jis skaitomas plė-1 parašus, su kuriais galima 
šiku: bekazirpojant apiplė-įbutų parodyt diplomatams, 
šia kitą arba pats save. Skai-t kad lietuviai trokšta nepri- 
tantis žmogus neša naudą' gulmvbės. ar ko kito.
netik sau, bet ir visai žmo-l Mitingas buvo be pasek- 
nijai, darant iš savęs nau- mių. Viena dėlto, kad Kaz- 
dingą visuomenei narį. Tai-! lauskas nebuvo niekeno į- 
gi laikas jau suprasti, kas galiotas tą mitingą rengti ir 
yra gera, o kas bloga. | tik pats vienas užmanė ir 

Mūsiškiai tautininkai ne- parengė, o antra, kad nesi-

I
I

i

šaukia ligonis 
Daktaro malonės.
Nors jį tu perkeltam 
Į puošriausią vietų 
Ir lovą auksinę, 
Jam vis bus dar kieta.

A. J. Jokūbaitis.

MONTELLO, MASS. 
LDLI). 6 kuopos nariu dū

mai.
Ateinančioj nedėlioj, bal. 

13 d., prasidedant nuo 10 
valandos ryte, Lietuvių Tau
tiškam name bus LDLD. 6 
kuopos susirinkimas. Visi 
nariai privalo dalyvauti, nes 
yra labai svarbių reikalų 
svarstymui. Taipgi tie, ku
rie tunte užvilkę savo mokė; 
sti, malonėkite atsilankyti 
ir užsimokėti, sekantiems 
metams, kad gavus knygas, 
kurios šiems metams ski
riamos, be to ir apie naujus 
narius neužmirškite.

J. A. Turan. pirm.

Kokis musų vandenys, 
Toks jojo tvankinvs.

A. J. Jokūbaitis.
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kiti gyvūnai. Taigi nei ta
vo gumbas, tėve, nei žmonių 
mirtis su rojum nieko ben
dra neturi. Ligos ir mirtis 
yra ne Dievo bausmė už Jie- 
vos prasižengimą, bet toks

Įi

.-/KELEIVIS-—- 

jau gamtos įstatymas.. KL 
t ąsyk aš tau paaiškinsiu, 
tą syk aš tau paaiškinsiu, 
tėve, plačiau api^ Ui; dabar 
tu užsirūkyk pypkę ir pa
mąstyk.

Zedis “Laisves” chamams

pasirašęs jau Kapsukas, o 
ne Aleksa. Kiti rankraščiai 
veikiausia jau žuvo. Tik tie 
^.fai apsaugoti, kurie guli 
Keleivio" archyve.
Tai taip buvo su "įsaky-

nm ’ siųsti rankraščius Są
jungos laikraščiams. Alek
sa norėjo, kad visi jo raš
tai tilptų "Relei vvr" ’ " 
visus juos siuntė ’

Seniau ir Dabar
jti r^==. ■ _ ===sc

Da nesenai buvo tie lai
kai, kuomet mažiau ar dau
giau nuodugnus apsipažini- 
mas su dalykais skaitėsi bū
tinai reikalingu kiekvie- • • • -.1 • 1 •

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

—Sveikas gyvas
Kaipgi tavo sveikata 
dien ? Įšrodai biskį 
linksmesnis.

—Jes, vaike, kvortą tre- 
jankos išgėriau, tai gumbas 
pasitaisė, ale vistiek da ne
sveikas jaučiuos. Kirminas 
nerimsta.

—Prieš mirti, tėve, visi 
taip jaučiasi.

—Gali būt, Maike. 
vis tos bobos kaltos, 
prasmegtų!

—Kokios bobos? 
—Ogi ar ne dėl 

durnos galvos svietas dabar 
turi sirgti ir mirti?

—Nesuprantu, tėve, ką tu 
nori pasakyt.

—Ko čia nesuprasti, vai
ke. kad čia viskas aišku! 
Juk man rodos, tu pats man 
sakei, kad išpradžių žmonės 
buvo laimingi: visi sau gy
veno rojuje ant Dievo bur- 
do. viskas buvo frv, nerei
kėjo nieko dirbti ir nebuvo 
tada nei ligų ant svieto, nei 
smerties. Ale kaip Jieva su
valgė uždraustą bananą, tai 
ir prapuolė visa laimė. Už 
toki kiaulišką jos pasielgi-' 
mą Dievas išvarė visus iš, 
rojaus ir pasakė, kad už ku
rą visa žmonių pakalienė| 
turės sirgti ligomis, per 
skausmą turės, gimdyti ir 
per skausmą mirti. Ir rai- 
davei žmonės pradėio sirgti 
ir mirti. Taigi ar čia neaiš
ku, vaike, kad dėl bobos 
mums dabar reikia visokius 
trobelius kentėti. Juk jeigu 
ne ta ragana -Iieva, tai man 
šiandien sirgti nereikėtų.

—Šitą pasaką, tėve, tur
būt girdėjai nuo kokio za
kristijono; aš tokių dalykų 
nesu tau kalbėjęs. Tai yra 
tik pasaka ir su teisybe ji 
nieko neturi.

—Tai tu, vaike, netiki, 
kad Jieva rojuje sugriešijo?!

—Netikiu, tėve. 
—Kodėl?

. —Todėl, kad tikrenybėje 
nebuvo nei tokio rojaus, nei 
tokios Jievos.

—Na, matai. Maike, tu 
skaitaisi labai niky tu. o pa
sirodo. kad tu visai durnas.. 
Aš galiu tau moksliškais 
faktais prirodyt, kad buvo' 
ir rojus ir Jieva!

—Gerai, tėve, prirodyk, 
tai ir aš tuomet tikėsiu.

—Orait, Maike, aš tau 
tuojaus prirodysiu faktus. 
Ar tu matei kada nors žal
ti?

—Mačiau, tėve.
—O ar neteisybė, kad jisj ragavo to vaisiaus, 

šliaužia ant pilvo?
—Teisybė.

—O ar tu žinai, Maike, 
kode Ijis taip šliaužia?

—Na, o kedelgi?
—Todėl, vaike, kad jis

tėve! 
šian-

jau Jieva prigandė uždraustą 
rojaus vaisių paragauti. Už 
tą tirigundymą Dievas žaltį 

. prakeikė ir pasakė, kad jis 
’ visą savo amžių turės šliau- 

žiot ant pilvo. Tai matai, 
Maike, kaip aš tave sukriti
kavau. Tu sakai, kad ro
jaus ir Adomo su Jieva vi
sai nebuvo, o čia žalčio 
šliaužiojimas parodo, kad 
jie buvo.

į —Cha. cha, cha! 
—Ko tu juokiesi ? 
—Tš tavo kritikos, tėve. 
—Tai koks čia tau da juo

kas, vaike?
—Kaip-gi ne juokas! Tu 

nori man i pa sakot, buk žal
tys š iaužioja ant pilvo dėl
to. kad Dievas jį rojuje pra
keikė už Jievos gundymą. Iš j 
to išeina, kad pirma žaltys 
nešiiaužioio. Bet jeigu jis 
pirma nešliaužiojo, tai kaip
gi jis vaikščiojo?

—To tai aš nežinau, vai
ko.

—Jeigu nežinai, tėve, tai 
ne mane mokink, bet papra
šyk. kad aš tave pamokin- 

• čiau.
—Orait, vaike, tai tu man 

išvirozyk. kaip pirma žaltys 
vaikščiojo?

—Jis, tėve, niekad nevaikš
čiojo, nes jis niekad kojų ne
turėjo, o ant vmodegos sta
čias vaikščioti jūs negalėjo. 
-Jis šliaužioja nuo pat savo 
atsiradimo ir todėl tas visai 
neparodo, kad butų buvęs 
rojus ir Adomas su Jieva 
Tai matai, tėve, ko verta ta- 

-j vo kritika!
.. iu_:i— __

. O tai 
kad jos

bobos

—Na. gerai, Maike, jeigu 
nebuvo rojaus, tai kodėl 
man gumbas pakjla?

Į. —Ką gi tas gali turėti 
bendra su rojum, tėve?

—Aš jau sakiau tau: pir
ma jokių ligų ant svieto ne
buvo: žmonės pradėjo sirg
ti tik tada, kada Jieva roju
je sugriešijo. Taigi mano 
gumbas ir prirodo rojaus 
buvimą, ba kožna liga yra 
Dievo kora už Jievos prasi
žengimą.

—Tu manai, tėve, jog 
žmonės serga ir miršta dėl
to, kad Jieva suvalgė 
draustą vaisiu rojuje.

—šiur, Maike!
—Bet karvė to vaisiaus 

rojuje neragavo, o tečiaus 
galvijai daugiau kenčia nuo 
ligų ir mirties, negu žmo
gus. Beždžionė taipgi ne- 

o te
čiaus beždžionės serga ir 
stimpa lygiai taip, kaip ir

už-

Paskutiniu laiku social-a-i "Laisvės” chamams ve ką: 
narchistiškoji "Laisvė" taip Į Z. Aleksos rankraščius ir 
Įsityžo koliotis ir šmeižti, kitokiais dalykais "Kelei- 
taip ištvirko ir suidiotėjo,' vis" rūpinasi jau nuo tada, 
kad mandagiai kalbėti su ja -ii« notpko ka.'ėiiman. 
nebegalima — švari kalba ir 
literatiška etika jai svetimi kas, "Keleivis” šelpė ji iš sa- 
dalykai. Ji kalba į mus cha- vo iždo, "Keleivis” siuntė 
mo kalba, taigi kaipo cha- jam literatūros kalėjiman ir 
mams mes ir atsakymą duo- į Sibirą,ir kalbamiems rank- 
dam. i raščiams "Keleivis” jam me-

Atėjus iš Lietuvos žinių,'dega pristatė. Visus reika- 
........................... ‘ lūs d. Z. Aleksa vedė per 

' "Keleivį,” net laiškus «ki- 
į toms redakcijoms siųsdavo 

jier "Keleivį," bet ne per 
"Laisvę" ar "Kovą."

Per visą savo buvimą ka
lėjime ir Sibire d. Z. Aleksa 
rašinėjo "Keleiviui” straips
nių ir žinių. Visus savo 
stambesnius rankraščius jis 
prašė -"Keleivio” išleisti, ar
ba leidėjus jiems surasti, o 
jeigu išleisti nebūt galima, 
tai laikyti juos patol, pakol 
jis pats atvyks Amerikon 
(jis tikėjosi iš Sibiro ]>abė- 
ffti).

Tai ve. jus chamai, kas į- 
galiojo "keleivį” Z. Aleksos 
raštais rūpintis! Pats Ale
ksa tą įgaliojimą mums da
vė. Jis kreipėsi ne pas jus, 
nachalai, bet pas "keleivį.” 
Nes kuomet jus tik liežuviu 
jam "artimumą” rodėt, tai 
"Keleivis” jo- gyvastį palai
kė.

Jums pikta, kad ne jums 
ta garbė priklauso. Už tai 
jus ir siuntat. Jus norit būt 
tikrais revoliucionieriais, Z. 
Aleksos draugais, o tuo tar
pu pasirodo, kad Z. Aleksa 
"Keleivį” skaitė savo drau
gu, o ne jus. Užtat jus ir 
dūkstat, užtat ir koliojatės. 
Jus vadinat "Keleivį" ne.so- 
cialistišku, nedarbininkišku 
laikraščiu, o čia pasirodo, 
kad iš visų lietuviškų laik
raščių Z. Aleksa tiktai vie
nam "Keleiviui” tepasitikė
jo. Tai ve, kas išmušė jus 
iš lygsvaros. Tai ve, kodėl 
įųs paleidot visą savo ne
praustą burną!

Jeigu jus įmanytumėt, jus 
atimtumėt iš "keleivio" Z. 
Aleksos rankraščius ir įsi- 
dėtumėt juos Į savo anarchi- 
stiškąjį kromelį. Bet ne 
jums jie skirti ir jus jų ne
globosite. Taigi daug bus 
jums sveikiau, jeigu jus sa
vo murzino snapo prie tų 
raštų nekišite.

Jus sakot, kad visus savo 
raštus Z. Aleksa įsakęs per
siųsti Sąjungai. Bet kur 
’.okis Įsakymas yra? Juk d. 
Aleksa gerai žinojo, kad jo 
raštai sudėti ' Keleivio" ar
chyve; taigi, jeigu jis butų 
norėjęs jierduoti juos Są
jungai, tai jis butų parašęs 
apie tai pačiam "Keleiviui.” 
Tečiaus tokio įsakymo mes 
nesame nuo jo gavę. Jis tik
tai apie straipsnius sakė, 
kad tuos, kurių "Keleivis” 
nesunaudoja, jiersiųsti "Ko
vai” ar kitiems socialistų 
laikraščiams. Svarbesnius gi 
veikalus jis prašė laikyti 
'Keleivio” globoje. Ir jo 
prašymą mes pildėm. Nesu
naudotus straipsnius mes 
siuntėme "Naujajai Gady
nei" ir "Kovai.” "Kovai" 
mes nusiuntėm suviršum 30 
straipsnių, bet nei pusė jų 
netilpo. Prašėm, kad "Ko
va” nors už sunaudotus 
straipsnius jam užmokėtų, 
>et ji ir to nepadarė. Kap
sukui *mes asmeniškai (da
vėm du veikalu ("Kas tai y- 
ra tauta” ir "šeimynos is
torija"), bet ir tie niekur ne
pasirodė. Tiesa, išėjo viena 
cnygutė apie šeimynos isto
riją, bet jos autorium buvo

kada jis pateko kalėjimam 
"Keleivis” rinko jo bylai au-

vo iždo, "Keleivis ’ siuntė

I 
me” ir jis!

, _________i’KeIeiviui,”| , . . - . ,.
bet kadangi mes negalėjome nam« kuns vienaip ar'kitaip 
visų sunaudoti, tai atlieka-! norojo nustatyti savo ijozici-

kad Vilniuje likos nužudy
tas d. Z. Aleksa, "Keleivio” 
redakcija pranešė, kad jos 
žinioje yra daug d. Z. Alek
sos rankraščių, o "Keleivio” 
redaktorius patarė L. D. L 
Dr-jai tuos rankraščius iš
leisti.

Na, pasakykit, ar gali iš
mintingas žmogus tokiuo 
pranešimu įsižeisti ? Argi 
geriau butų buvę, kad "Ke- 
eivis” apie tuos rankraščius' 
butų užtylėjęs? Rodos, kiek
vienas, kas tik turi nesuga
dintą protą, turėtų pripa
žinti, kad "Keleivis" pasiel
gė teisingai.

Bet pasiklausykit, kaip Į 
tai atsiliepė "Laisvės" cha
mai! 27-tam savo purvino 
laikraščio numeryje jie sa
ko:

ją link painesnių, priešgi
ningų politinių bei socialių 
dienos klausimų.

Socialistų eilėse da prieš 
kelis metus tatai buvo laiko
ma svarbiausiu kovoje su 
priešingomis, nuo seno Įsi
gyvenusiomis pažiūromis. 
Kiekvienas, kas tik turėjo 
ką-nors bendra su socialis
tiniu judėjimu, žinojo bei 
stengėsi susipažinti, ką rei-

mus jis patarė perduot ki
tiems. Taigi jus girdėjote, 
kad skambina, bet nežinote 
kur.

Jus taipgi meluojat, buk 
Z. A. jau keli metai pertrau
kęs su "Keleiviu" ryšius. Ji
sai rašinėjo "Keleiviui” iki 
pat rusų revoliucijos, ir da 
po revoliucijos prisiuntė il
gą straipsnį apie Taylor’o 
sistemą, kuris tilpo pereitų 
metų "Keleivyje.” Vėliausiškia socializmo mokslas; su 
jis negalėjo mums rašinėti tuo mokslu apsipažinęs 
dėlto, kad jau perdaug buvo žmogus skelbė, 
užimtas revoliucijos darbu, tik iš kitu g*.Uvjv, ^.,v,

Ant galo jus užreiškiat, kad socializmo teorijai iš- 
kad "neprašytą" Michelso- dirbti reikia ne vienų, betkad "neprašytą” ! 
no propoziciją LDLD. 
mesianti. 7

o tas kuris 
girdėjo, tikėjo,

kaipo "tautos išdavikai," tik 
pasiryžo imperialistų su
ruoštą katastrofą panaudo
ti tų pačių imperialistų pra
žūčiai, o socializmo mokslo 
naudai.

Audra praėjo. Visų ša
lių socialistai vos spėjo at
sikvėpti, pergalėję sunkiau
sias kliūtis, vėl susirinko po 
vienu stogu, kad susitarus, 
kad suvienijus pasaulio pro
letariatą ir bendromis jie- 
gomis budavojus naują pa
sauliui tvarką, senai tvar
kai griūvant.

Prieš tą pasiryžimą stojo 
tik kraštutiniai reakcinin
kai ir—koktu pasakyti—tie 
žmones, kurie da dangstosi 
socializmo vardu. Nežinė- 
lių upu žaisdami net ir tokie 
klesų kovos apaštalai, kaip 
"Revolutionery Age" re
daktoriai, priklausantįs tai

. ,. . at- desėtkų metu; kad didžiau-į socialistų partijai, kuri pri-
mesianti. Bet Michelsonas šieji ir kilčiausieji žmonijos! kiaušo 
juk yra LDLD. Literatūros genijai pašvęsdavo visą sa-|cionalui,

” ’Kel.’ red. pastarajame sa
vo laikraščio numeryje prane
ša. jog ji turinti keturis tomus 
d. Z. Aleksos veikalo 'Lietu
viai ir kitos tautos’. Ponas S. 
Michelsonas daro Įnešimą, kad 
Darbininkų Literatūros Drau
gija išleistų tą veikalą ir sa
ko, jog iš jo susidarytų keturi 
tomai po keturis ar penkis šim
tus puslapių kiekvienas.

"Dėl šito Įnešimo mes priva
lome padaryti pastabų.

"Pirmas: Kas įgaliojo p 
Aiichelsoną rūpintis d. Z. Alek
sos raštais? Mes atsimenam 
kad d. Aleksa jau keli metai 
atgal buvo pertraukęs visu> 
ryšius su 'Keleivio? Visus sa 
vo raštus jisai Įsakė persiųst 
Lietuvių Socialistų Sąjungai.

"Jeigu Z. Aleksa yra nužu
dytas — o išrodo, kad jisai y 
ra nužudytas, tai, visas jo Ii 
teratinis turtas, kiek jisai j< 
turėjo. veikiausia, palikta1 
Lietuvos komunistų (bolševi 
kų) partijai. Jeigu jisai ir ne 
paliko tam tikro testamento 
tai mums, kairiejiem sociali? 
tams tai aišku kaip diena. Ik 
susižinojimo su Lietuvos ko 
munistų partija negalima imt 
nei eilutės Z. Aleksos raštų 
nes svetimi žmonės, tokie kaip 
Michelsonas, neturi jokios tei 
sės kišties Į tuos dalykus.

"Kadangi musų Sąjunga y 
ra savo idėjoj artymiausis 
Z. Aleksos veikimui, tai tie 
raštai turi tuojaus būt perduo
ti Sąjungai. Šeimininkaut ant 
svetimo turto negali p. Michel
sonas ir Darbininkų Literatū
ros Draugija, žinoma, atme> 
jo neprašytą propoziciją.

"Z. Aleksa buvo vienas lie 
tuvių l>olševikų vadas. Ponas 
Michelsonas nieko bendro su 
bolševizmu neturi. Jisai yra 
aklas |M>no Grigaičio garbinto
jas. Su tokios rūšies žmonė
mis Aleksa vedė aštriausią ko
vą. Stačiai nesuprantama^ 
kaip tokie žmonės, Aleksos i- 
<lejos priešai, drįsta savinties 
sau teisę tokiuo ar kitokiuo 
budu rupinties Z. Aleksos li- 
teratiniu turtu.

"Ponas S. M. tuoj turėtų 
perduot Aleksos raštus Sąjun
gai. kaipo artymiausiai orga
nizacijai Lietuvos Komunistų 
Partijos, o jeigu jisai to nepa
darys. tai Pildantysis Kom. L 
S. S. turėtų iš jo pareikalaut 
tų raštų.”

J šituos arogantiškus 
klausimus mes atsakysime 

i

Komiteto narys ir kaipo to- 
kis tą įnešimą padarė. Tai
gi jūsų pasakymas, kad šita 
propozicija "neprašyta," y- 
ra daugiau negu žioplas. I- 
nešimus dr-jos nariai daro 
ne sulyg prašymo, bet sulyg 
privalumo. Jus nei to nesu
prantate.

Jeigu LDLD. nutars tuos 
raštus išleisti, tai "Keleivis” 
juos su mielu noru atiduos, 
o jeigu ne, tai jie gulės "Ke
leivio" archyve patol, pakol 
mes nesusižinosime su arti
miausiais autoriaus žmonė
mis Lietuvoje. Nei I^SS. 
pildomasis komitetas, nei 
jokie kiti komitetai tų raštų 
iš "Keleivio” negaus. Ar 
suprantat, jus chamai? — 
NEGAUS!

MALONU R SVARBU.

I

klauso socialistų Interna- 
, to Internacionalo 

kongresą paskelbia "gyva
čių, žalčių ir kirminų lizdu." 
Jei taip skelbtų "Ruskoje 

: Znamia," tai visai natūralia 
' butų dalykas. Juodašim-

vo gyvenimą susipažinimui 
su priešginingais painiais 
visuomenės gyvenimo klau
simais ir tu klausimų išpai- 
nioj'imui bei išrišimui pade-__ _____ ____
jo daugelio metų triūsą ir j čiai socialistų judėjimui ir 

j tarptautinės socialistų vie- 
'nybės stiprėjimui labo ne
linkėjo. Bet kad šitaip kal
ba socialistai, dagi pasauli
nės socialistų organizacijos 
nariai, jei šitaip purvais 
drapsto savo pačių organi
zaciją—tai šito išaiškinti 
Tegalima niekuo kitu, kaip 
tik apkvaišimu.

Ir • apkvaišimas šiandien 
apėmęs netik plačias liau
dies minias, bei ir tulus ra
dikalus-vadovus.

Ką gali dabar pasakyti 
tie patįs "’Revolutionerv 
Age" redaktoriai, kad tasai 
jų apšauktas "žalčių ir gy
vačių lizdas" socialistų In
ternacionalo kongresas per 
savo paskirtą komisija pa
davė pasaulinės taikos da
rytojams savo reikalavimą, 
kad Rusijos Sovietų valdžia 
lygiai kaip ir Vokietijos val
džia butų tuojaus pripažin
tos? Reikalavimas nutar
tas 26 valstybių darbininkų 
vardu turbut buržuazijos 
atstovams visgi yra reik
šmingesnis, negu radikalų 
rezuoliucijos. Pasaulio dar
bininkų vienybė daug bai
sesnė buržuazijai negu sa
vitarpinė socialistu kova. 

Šiandien to ūpo apimtų 
žmonių neįtikinsi nei revo
liucinio socializmo autori
tetų nurodymais, nes jie 
spiauna į autoritetus; nc- 
pertikrinsi nei faktais, nes 
jie su jais nesiskaito, šian
dien žmones, kurie ne tik 
su socializmo teorija nėra 
apsipažinę. bet ir tokie, ku
rie net laikraštį vos paskai
tyti tegali, sprendžia apie 
revoliucini judėjimą ir už
davinius. Visi, kas su to
kių žmonių upu nesutinka, 
kas išdrįsta nurodyti to ūpo 
pragaištingumą, tiesiog ap
skelbiama "kontr-revoliu- 
cionieriais” ir atlikta. .

Sunkus tai krizis darbi
ninkiškam judėjime, tečiaus 
visgi jis i^ereis. Pasaulio 
proletariato Internaciona
las kuris pradėjo veikti, 
duoda vilties, kad buržua
zijos ir jos talkininkų pro
vokacija visgi nenusiseks, 
ries musų judėjimas in- 
eina į savo vėžes ir eis prie 
savo tikslo daug galingesne 
spėka, negu iki jiergyventai 
audrai jis ėjo.

J. B. Smelstorius.

patlrimus.
Socia’istui reikėdavo su

sipažinti su darbais ir teo
rijomis žymiausiųjų socia
lizmo mokytoju, kad turė
jus nuovokos apie patį so
cializmo mokslą. Ginčuose 
su socializmo priešininkais 
užtekdavo priparodyt opo
nento nežinią linkui to, ką 
yra pasakę ir sako abelnai 
pripažinti mokslavyriai — 
socialių mokslų autoritetai, 
kad priešininkas prisipažin
tu sumuštu. Reikalinga dėl
to buvo gerai susipažinti su 
faktais, kad socializmo teo
riją priparodžius nesukriti
kuojama.

Visai kas kita šiandie.
Pergyventa audra Įtrau

kė savo verpetan netik tau
tas. tų tautų liaudis, bet ir 
pačius socialistus, kaipo ne
atskirtina liaudies dalį. Il
gai skelbiamoji visų šalių 
socialistų vienybė suiro, sy
kiu susilpnėjo ir pasitikėji
mas socialistinės teorijos

Didžiai džiaugiuosi "Ke
leivio" įtekmės augimu mu
sų visuomenėj. Kad "Kelei
vį” skaito visų musų srovių 
žmonės, tatai prorodo ir šis 
faktas: Man reikalinga bu
vo laikina namų šeimininkė. 
Jieškojeu atsakančios tam 
darbui moteries per visus ki
tus Amerikos lietuvių laik
raščius, bet nei viena neat
sišaukė. Tuomet nuspren-1 neklaidingumu, ypač abel- 
džiau pajieškot per "Kelei
vį", ir koks skirtumas pasi
darė! Tuojaus atsišaukė 
net 13. Ir suradau sau tin
kamą gerą šeimininkę. Iš 
atsišaukimų patyriau, kad 
beveik visos tj>s atsišauku
sios moterįs yra katalikės. 
Tas faktas parodo, kad *K." 
netik turi plačiausią cirku- 

■ liaciją. bet ir didžiausi skai
tytojų pasitikėjimą. Skaito 
ji ir katalikai, nežiūrint ku
nigu ir klerikalu blevyzgų, 
kokiu "Keleiviui" nesigaili.

Geistina, kad neliktų A- 
merikos lietuviuose nei vie
nos lietuviškos grintelės, ku
rioje nebūtų "Keleivio;” te
gul išnyksta iš darbininkiš
kų pastogių tamsa ir iš žmo
nių vaidentuvės visi tie bur
tai ir prietarai, kurių prika
lė i jų galvas žmonijos ver- 
gintojai.

Linkėdamas visam "Ke
leivio" personalui ilgiausių 
metų, pasilieku draugišku,

J. Pakarklis.

i

Truc translation filed v.ith the post- 
maste’’ at Boston. Mass., on April 
9. 1919. as rerjuired by the Art of 
October «. 1917.

VOKIEČIAI TRAUKIA 
KARIUMENĘ f PRUSUS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Prūsuose, Graudnezo ir 
Torunno apelinkėse, vokie-1 
čiai pradėjo koncentruoti 
dideles spėkas po gen. Hin- 
denburgo vadovyste. Žinia 
sako, kad vokiečiai rengiasi 
ginti geležinkeli nuo Danzi- 
go iki Poznanės, kuriuo są
jungininkai ketina siųsti 
Lenkijon kariumenę.

* t

'nai pripažintais socializ
mo autoritetais. Suirutė so- 

j cialistiniame judėjime pri- 
įėjo prie to, kad jis pasiliko 
be abelnai pripažintų socia
lizmo mokslo, autoritetų — 
be vairo: nuėjo, ištryško vi
sais krypsniais netik atski
rose tautose, bet ir tarpe 
tautų. Iš viso to mokėjo 
pasinauduoti seni socializ
mo priešai. Susidarė aplin
kybės kaip tik tinkamos 
žmonėms bėdiniems savo 
žinia, bet turtingiems gie- 
žos ir karingumo upu. Pa
sitikėjimas autoritetais su
ardytas, nežinielius "buržu- 
aziškiems imperialistams,” 
—kuriuos apskelbta mažiau 
proletariatui pavojingais už 
socializmo autoritetus ”so- 
cialpatriotus” — pakreipti 
ton pusėn, iš kurios senos 
tvarkos palaikytojams ma
žesnis pavojus, n e s u n k u 
jau. Plačiųjų minių ūpą 
juk galima panaudoti socia
lizmo diskreditavimui, so
cialistinio judėjimo slopini
mui, tų pačių minių apvyli
mui ir atgrasinimui nuo 
"socialistų svajonės.”

Ant nežinėlių ujxi nema
ža paveikė netik "nepavo
jingųjų buržuaziškų impe
rialistų" spauda, didžiau
sioj socialistu suirutėj taip 
rūpestingai ėmusi "gvilden
ti socializmą" ir kritikuoti 
socializmo autoritetus, bet 
ir Zimmervaldo koferenci- 
jos nutarimai, apskelbiantis 
karę visiems tiems socialis
tams, kurie patekę katast
rofos verpetan nėjo mirt

I

Kas lengvai tarta, 
Mažai ką verta...
Kas paklausė kvailo vado, 
Tas nelaimę sau atrado...
Savo klaidą nieks nemato, 
Tik ant kito šoka rato...

A. J. Jokūbaitis.
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KELEIVIS”
GERIA U SIS DARBO ĮMONIŲ 

LAIKRAma.
PRENUMERAT08 KAINA 

Amerikoje:
Metame .............................. |i.7f

A Pusei metų ........................ 1.00
Kanadoj ir Užrabežiaooo:

Metams .............................. |R2S
Pusei metų ........................ Of

Su visokiai reikalais ataikroi- 
piant j Redakcijų, rašykit šitokj 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Brwadway, So. Beotoa. Mirt

daryti gelžkeli tarp Kaiše- nijgjg.nipkas kitas, kaip tik vaukime sekančiame šuva-j _ _________
Arsimi .. m-, ’ * 1 *' ■**'-- i ri tokią knygą, kurioj galima butų pav, 1

[patirti tokias "Steleves piasentis”( ?) šaukti,
dorių ir Proveniškių. Tą pac*ų^ žmonių ; a_____
pačią dieną turėjo būti už- maš, kad žmogus p*ats galė- 
imti Žiežmariai. 11 sausio/” .-i_v
pro Kaišedorius Žiežmario kenksmingumą.
Imk praėjo apie 1,000 vokie-1 
čių laisvanorių su kulkasvai-: 
džiais ir anuotomis. Sakėsi 
einą sulaikyti bolševikus.

apsišvieti-

tų suprasti girtuokliavimo

Delei Amerikos Lietuvių 
Visuotino Seimo.

žiavime.
J. I. Alexis,

L. K. B. Sekr.

Pajieškau draugo, kuris moka da
ryt "Steleves Piasentis” arba kas tu-
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IS LIETUVOS
Viena žinia sako, kad 

Kaune lietuvių valdžia (bur
žuazinė) -perėmusi iš vokie
čių bevieli telegrafų.

Antra žinia sako, kad vo
kiečiai traukdamiesi iš Lie
tuvos pardavinėju visą ką 
sugriebdami. Medines lovas, 
pav., parduoda po 50 pf. Žy
dai vežte vežasi Įvairius dai
ktus iš vokiečių Įstaigų.

Trečia žinia sako, kad. iš 
Vilniaus i Kauną atvažiavu
sios bolševikų valdžios Įga
liotos F. Bartkevičienė ir r. 
Grincevičienė. Viena jų 
kvietė inteligentiją važiuoti 
i Vilnių tarnauti bolševikų 
valdžios Įstaigose. Atstovės 
šiomis dienomis grįžta atgal 
i Vilnių. F. Bartkevičienė 
buvo savo laiku "Lietuvos 
Ūkininko” redaktorė.

Ketvirta žinia sako, kad

Didelė demonstracija 
prieš priverstina 

visuotiną blaivybę
Pereitą nedė!dienį buvo 

milžiniška bostoniečių de
monstracija prieš Įvedimą 
visuotinos blaivybės. De
monstracijoj dalyvavo apie 
50 tūkstančių žmonių, kurių 
sentimentą reiškė užrašai 
ant parodoje nešamų pla- 
kardų. Kai-kurie tų užra
šų skamba sekančiai:

"Darbininkai ištikimai 
kovojo už demokratiją. At
lyginimu mums už tai yra 
prohibiciia.”

"Mes tikime i laisvę. Duo
kite mums referendumą!”

"Mes visi netrukus busi
me angelais.”

"Nėra visuomeniško klau
simo taip didelio, kurio pati 
visuomenė negalėtų nu
spręsti.”

"Ivvkdinkite demokratiją 
namie. Mes reikalaujame 
referendumo.”

"Mes kovojome už demo
kratija. o gavome prohibici- 
ją ir ispaniška influenzą.”

"Perkant Laisvės pasko
los bondsus. reikalaukite 
laisvės ypatai.”

"Pirmiausiai alus, paskui 
tabakas, o paskui kas? (Čia 
kalbama apie uždraudi
mus.)

"Organizuoti darbininkai 
protestuoja prieš priversti
ną prohobiciją. Musų na
riai stovi už laisvę ir tiesą 
visiems. Tai kam atimait 
teises mums?”

"Mes kovojome už pasau-

D. L. K. Gedemino Dr-ja 
ir Šv.; Jono Krikštytojo Dr- 
ja, Prividence, R. L, apsvar- 
sčiusios Amerikos Lietuvių 
Visuotino Seimo klausimą 
priėmė sekančią rezoliuci
ją

”Kadangi Lietuvos liki
mas tuojaus bus svarstomas 
Taikos Konferencijoj ir 
sprendžiama, ar pripažinti 
Lietuvai neprigulmybę, ar 
prijungti ją prie Lenkijos 
ar kitų valstybių;

”Kadangi lenkai imperia
listai meluoja pasauliui, buk 
tik Lietuvos vadovai reika
lauja atskiros Lietuvos val
stybės, o liaudis visa širdžių 
linksta prie unijos su Len
kija ;

"Ir Kadangi šiuo svarbiu 
momentu kova už Lietuvos 
savistovybę būtinai reika
linga ir tam reikia visų lie
tuvių jiegas sutelkti ben- 
dron apsigynimo kovon,

"Todėl mes, Providence’o 
lietuvių D. L. K. Gedemino 
ir Šv: Jono Krikštytojo (Ir
ios, nutariame ir reikalau
jame, kad delei minėtų rei
kalų butų sušauktas Ameri
kos Lietuvių Visuotinas Sei
mas kaip galima 
šiai.”

Šios rezoliucijos 
nimui pasirašome 
bendras draugijų 
tas:

B. Sražinskas, 
J. Dvareckas, 

I. Cikevičius, 
A. Sutkaitis, 

A. Gudinąs,
V- Bankauskas.

greičiau-

patvirti- 
išrinktas 
komite-

13 sausio Kaunan atvažiavo; Ko laisvę, mes taipgi reika- 
daug liuosnorių Į lietuvių laujame, kad ji butų paiik- 
kariumenę (orieš bolševi- ta ir čia namie.” 
kus kariaut). Miestą prade-Į "Prohibicija varo mums 
jo saugoti jau lietuvių kari- brukama, kuomet musų vy
ne sargyba.

Lietuvių Kapinių Benroves 
atsišaukimas į visus Pitts- 
buiho ir apielinkrs lietuvius

rai kovojo už laisvę.” 
"Dabokitės. rūkytojai!

Jus sekate antri iš eifėš.”
Šitoks tai sentimentas bu

vo išreikštas tu žmonių, ku
rie nepatenkinti priversti
nos blaivybės Įvedimu. Pa
rodoje dalyvavo taipgi dau-

Penkta žinia sako, kad 
Kauno miesto valdybos po
sėdyje buvo pakeltas klau
simas, ar nevertėtų maisto 
dalykuose padaryti tokią re
formą: Atimti ir neduoti.
miesto turtingiesiems gy- ’ gelis sugrįžusių nuo karės 
ventojams duonos kortelių, '.lauko kareivių.
o jų dali atiduti neturtin-1 Po parodai minia susirin- 
giems. Tokiu budu galima ko miesto sode, kur .buvo 
butų neturtingiems sluogs- j protesto prakalbos ir užgir- 
niams jau tuojau duoti į są- ta protesto rezoliucija.
vaite vietoj 3 sv. 4 sv. duo-! Kalbėtojai išparodinėjo, 
nos. Valdyba nieko prieš kad priverstina prohibicija, 
tai neturėdama principialiai įvedama priešingai vi- 
nutarė geriau klausimą iš- suomenės didžiumos norui, 
rišti pavesti komisijai. i Tą priedą prie šalies konsti- 

----------- ' tucijos u ž g y r ė 36 val
stijų 3.864 žmonės, visai ne- 

105 
mi'ionų žmonių, ar jie su tų 
savo atstovų nuosprendižu 
sutinka ar ne. Dėlto reika-

šešta žinia sako, kad Kau- 
ne lenkų komitetas išlipino siklausdami likusiųjų 
mieste savo atsišaukimus, ”‘ 
raginančius stoti Į lenkų le
gionus. Legionieriams ža
dama duoti Lietuvos žemių, laujama šitam klausimui iš- 

----------- rišti visuotino balsavimo.
Septinta žinia sako, kad Taipgi išparodinėta, kad už- 

Kaunan atvyko būrys liuos- darius bravorus šimtai tuk- 
norių i lietuvių kariumenę iš stančių darbininkų netenka 
bolševikų užimtų vietų. darbo. Negana to, bra- 

---------- vorai savo biznius perkelia 
Aštunta žinia sako, kad i Mediką bei Kanadą, šios 

sausio pradžioje 150 raudon- šalies gyventojai, kurie ne- 
a^jniečių užėmė Žaslius, gali be gėrimų apsieiti, sla- 
Kaišedorių Darbininkų Ta- ptomis gabens kontrobandą, 
iyba taipgi pasiskelbė visą areštai, bausmės begalo pa
valdžią imanti Į savo ran- sidaugins, policijos skaitlių 
kas. Buržuazinis apskričio prisieis labai padauginti ir 
apsaugos komitetas pašau- ją užlaikyti visuomenės lė
kęs visus vyrus tarp 18 ir šomis, visa tai savo pasek- 
25 metų kariumenėn. Jeigu mėmis naikintų šios šalies 
žmonės to pašaukimo ne-,gerovę ir laisvę, 
klausysią, komitetas paskel
bsiąs diktatūrą.

Mes nesame girtuokliavi
mo šalininkais ir norėtume, 
kad žmonės jkuoveikiausiai 
mestų šalin tąjį pragaištin
gų įproti, bst pilnai prita
riame tam, kad šis klausi-

Devinta žinia sako, kad
12 sausio Kaišedoryse buvo 
bolševikų susirinkimas, kur 
dalyvavęs ir iš Vilniaus ko- mas butų pavestas visuome- 
kis tai atstovas. Susirinki
mas nutaręs apsupti Kaiše
dorius didžiuoju keliu, su-

Kadangi 25 d. rugpiučio 
susitvėrė Lietuvių Kapinių 
Bendrovė; kadangi ji laiko 
savo seimus syki mėnesyje 
/skirtingose vietose; ir la,i- 
dangi sunku apgarsinti per 
paprastus plakatus,

Tai L. K. B. nutarė atsi
šaukti per laikraščius Į vi
sus Pittsburghe ir jo apie- 
linkėj gyvenančius lietu
vius, pranešant, kad Lietu
vių Kapinių Bendrovės se
kantis seimas bus nedėlioi. 
Balandžio (April) 27, š.m.. 
Apollo Theatre Hali, tarp 22 
ir 23 gatvių, ant Carson gat
vės, S. S. Pittsburgh, Pa.; 
prasidės nuo 2 vai. po pietų.

Todėl, gerbiamos draugi
jos, be jokių skirtumų, iš
rinkite savo pasiuntinius i 
minėtą seimą, suteikite jiem 
paliudijimus, kad turėtų 
sprendžiamąjį balsą seime.

Siųskite delegatų tiek, 
kiek tik galima, nes juo dau
giau dalyvaus, tuo daugiau 
bus naudos ir didesnis su
pratimas apie šitą naują 
bendrovę, kuri yra viena iš 
reikalingiausių Pittsburgho 
lietuviams.

Vyrai, moteris, vaikinai ir 
merginos, draugijos ir pa
vieniai dalyvaukite viršmi- 
nėtame seime, neš toje die
noje bus Įvairios apyskaitos 
iš komisijų ir komitetų vei
kimo/ pranešimai apie čar- 
terį, Įstojimo blankas, jų pil
dymą ir kiti Įvairus daly
kai.

Sukruskime, Pittsburgho 
lietuviai, ir stokime visi, be 
skirtumo, i L. K. Bendrovę.

Lietuviai, stokime Į vie
nybę, o atsieksime savo tiks
lus! I^ai nelieka nei vieno 
lietuvio, kuris liktų neprisi
rašęs prie L. K. Bendrovės.

„ _ . _. .. .• daly-

Trumpa atskaita aukų, 
snaakavtq Lawrenceo 

Streikieriams.
X-,------

Rumford, Me. Šv. Roko 
Dr-jos susirinkime, kovo 16 
d., iš draugijos kasos paau
kauta $5.00 ir atskiri nariai 
suaukavo $lr.26. Viso $22. 
26.

Waterbury, Conn. D. L. Į 
K. Gedemino Dr-jos susirin
kime, vasario 23 d., surinkta 
aukų $12.75.

Lowell. Mass. D. L. K. 
Algirdo Dr-jos susirinkime, 
kovo 5 d., iš draugijos kasos 
paaukauta $25.00 ir išrinkta 
komisija aukoms rinkti su
rinko $59.92. Per J. Ne- 
viacko prakalbas, 16 d. kovo, 
suaukauta $3.52. Vso labo 
pasiųsta $88.44.

Rumford, Me. Lietuvių 
Ukėsų Kliubo susirinkime, 
kovo 2 d., surinkta $29.25. 
Atėmus persiuntimo lėšas 
pasiųsta $29.00.

Worcester, Mass. LMPS.
2 kuopos parengtose pra
kalbose, kovo 9 d., surinkta 
aukų $54.46.

Courtney, Pa. APLA. 11 
kuopos susirinkime, 9 d. ko
vo, iš kuopos išdo paaukau
ta $10.00. atskirai aukavu
sieji draugai suaukavo 
$6.00. Viso labo per "Kelei
vio” administraciją pasiųs
ta Lawrence’o streikieriams 
$16.00.

Collinsviilę. III. surinkta 
ir pasiųsta Lawrence’o 
streikeriams $6.00.

Nashua, N. H. Laike pra- 
ka]bų, surengtų LSS. 92 kp., 
surinkta aukų $138.33. Na
shua lietuviai darbininkai 
T>awrence’o streikieriams 
išviso 191? ,.m.( paaukavo 
$439.81.

E^eter. N. H. Šv. Jono 
Krikštytojo Dr-ja iš savo 
kasos aukavo Lawrence’o 
streikieriams $25.00, atski
rai surinkta $18.00. Pasių
sta vis(i labo $43.00.

Cambridge, Mass. Laike 
LSS. 71 kuopos koncerto 5 
d. balandžio surinkta I^a'.v- 
rence’o streikieriams 55 dol. 
su centais. Laike LMPS. 
27 kuopos prakalbų, balan
džio 6 d., surinkta tam pa
čiam tikslui 30 dol. su cen
tais.

So. Boston. Mass. D. L. K. 
Vytauto Dr-jos susirinkime, 
6 d. balandžio, nuo narių su
rinkta $24.82, ir iš kasos pa
skirta $60.00.

So. Boston, Mass. Lietu
viai kriaučiai parinkę Law- 
rence’o streikieriams aukų, 
kovo 15 d., pasiuntė $21.30.

LSS. 60 kuopos .prakalbo
se, 6 d. balandžio, surinkta 
82 dol^ ir 52c. Aukos per
duota streikierių ingalioti- 
niui M. Baliui.

Aukavusiems draugams 
darbininkams Lawrencc’o 
streikieriai taria nuoširdų 
ačiū už tą draugišką pagai
lą jų kovoj.

Nuo Redakcijos: Atsipra
šome gerbiamų aukautojui 
ir aukų rinkėjų, kad auka
vusiųjų vardų surašo netal
piname. Labai mažai turi
me laikraštyje vietos ir ma
nome, kad patįs aukautojai 
netaip jau labai nori girtis 
tuomi, kad savo sunkiai ko
vojantiems broliams teikia 
pagalbos. Teikt tą pagalbą 
— tai ne labdarystė, bet 
priedermė.

Pajieškojimai

daryti. Meldžiu atsišaukti. 
B. Soslam, 

56, Montello, Mass.

I

Pajieškau brolio Pranciškaus An
driukaičio, iš Sudargu miestelio, 
Naumiesčio pav., Suvalkų gub, prieš 
du metu gyveno Fayette City, Pa. 
Dėl svarbaus reikalo meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba kas ji žino ma
lonės pranešti.
Agota Andriukaitė-Aatanaitienė.(15) 
Box 514. Nakomis. III.

Pajieškau draugų Juozapo Kauce- 
vičiaus ir Stanislovo Bcivido, pirm 3 
metų gyveno Sioux City, Iowa. Kas 
apie juos žino malonėkit pranešti ar
ba patįs lai atsišaukia, busiu dėkin
gas.

Jonas Dermeilis, (15)
11834 So. Statė St.

Kensington. III.

Pajieškau dėdės Julijono Valenti
no, Kauno gub, Telšių pav. Šlakių 
parap, pirm 10 metų gyveno Montel
lo, Mass. Jis pats lai atsišaukia ar
ba kas apie jį žino malonės pranešti, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

Tadeušas Valantinas. (15)
P. O. Eox 23, Kempton, W. Va.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
aš paeinu iš Girdžių kaimo. Lukšių 
parap, Naumiesčio pav, Suvalkų 
gub. Visų mane pažįstnčių meldžiu 
atsišaukti dėl svarbaus reikalo.

Jonas Urbonaviči js. (15)
Box 2. Cairnbrook, Pa.

Pajieškau pusbrolio Domo Sidabro, 
iš Rekiečių sodos, Viekšnių parapijos, 
Šiaulių pav.. Kauno gub. Jo paties 
meldžiu atsišaukti ar kas jį žino ma
lonės pranešti.

August Siker. (16)
Post Office. Winchester, Wis.

Pajieškau pusbrolio Petro Katau- 
skio. iš Barzdžių viensėdijos, Pavan
denės parapijos, Telšių pav, Kauno 
gub, pastamoju laiku gyveno Cl«- 
velande. .Jo paties meldžiu atsišau
kti ar kas ji žino malonės pranešti.

Eva Katauskaitė-Berneckjenč. (15) 
4727 So. Hanover St, Chicago. III.

Pajieškau pusbrolių Jono ir Petro 
Balt.rėnu, pusseserės Onos Baltrčnai- 
tės-Biržienės ir Juozo Janulionio, vi
si iš Miliūnų sodžiaus, Kupiškio pa
rap, Zarasu pav, gyvenę Pittsbur
ghe. Jų ir kitų savo pazįsamų mel
džiu atsišaukti.

Antanas Rahrėnas. (15)
Canst Div. Base Hospital,

Camp Devens, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jono I’uteiko. 
iš Pagiriu kaimo. Eržvilkio parapijos. 
Kauno gub. Aš esu Butkaičių kaimo, 
Raseinių pav. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žino pranešti.

Dominikas Norardauąkas. (15) 
354 VVashington Avė, Waterbury,Ct.

Pajieškau brolio Karolio Rokaus, 
iš Varžų sodžiaus. Vikmergčs pay. 
Kauno gub. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu jo paties atsišaukti ar kas ,iį 
žino malonės pranešti. (16)

Petras Rokus
BOX 201. Minesvillė, N. Y.

Pa:ieskau Juozapo Banio ir Elzbie
tos Baniutės. taipgi Povilo Čiapo, vi
si iš Glaudelių kaimo, Alizavos pa
rapijos. Kauno gub. 1 uriu svarbų 
reikalą ir meldžiu jų pačių atsišauk
ti ar kas žino malonės pranešti (15) 

Stanislovas Meškelis
- 716 Bank st, Watcrburv> Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
r.uo 20 iki 30 metų amžiaus, apie save 
platesnes žinias suteiksiu per laišką. 
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku 
prisiunčiant savo paveikslą.

J. B, d?)
UI *’»AV ’°S GoSi

Paiieškau draugo A. Ruzavičiaus. 
Turiu labai svarbų reikalą ir meld
žiu jo paties atsišaukti ar kas žino 
malonės greit pranešti, už ką bustu 
labai dėkingas.

P. A. Lukas.
476 N. 6-th st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Frančnškaus Rau- 
bicko. Kauno gub, šaulių pav. Meš
kučių parap, Tamošiūnų kaimo. Jis 
išvaž’avo iš Argentinos 1913 i Bos
toną ir 1917 m. tapo paimtas į kanu- 
menę. Turiu svarbu reikalą, todėl 
kas apie jį žino malonėkit pranešti.

Vincas Raubickas
Calle EsmireMa 1032. V. Prezidenti, 
La P. Lamas F. D. S. Buenos Aires 

Kep. Argentina.

Pa-ieškau Kaictono Vaičaičio, jo 
tėvai gyveno Vcnslaviškių kaime, 
naskui Igloni'iose. Veliuonos parap, 
Kauno gub. Pirmiau gyveno Bridgc- 
port. Conn. Aš turiu labai svarbu 
reikalą, todcl kas apie jį žino, malo
nėkit pranešti arba pats lai atsišau
kia. John Millcr

P.O. Box 51. Bcel»c Rivcr, N. H.

pajieškau Paulinos Yucvkės, iš 
Innuškonių kaimo. Razaugalų parap. 
Šauliu pav. Girdėjau, l.ad gyvena 
Cliieagoj ir ženota. bet po vyru pra
vardės nežinau. Meldžiu atsišaukti. 

Vąmnika Rlaziutč
231 N>». 7-th St, Brooklyn. N. Y.

Pajieškau pusseserės Jievos, po vy
ru Kctura'ienės. llgakirmių kaimo, 
Suvalkų gub. Meldžiu jos pačios at
sišaukti arba kas ja žino malonėkit 
pranešti.

Agnieška Bieliauskienė
42 Columbia ave, Maspcth. I..I.N.Y.

Pajieškau Kazimiero Žičiatis, pirm 
poros metu gyveno trumpa laiką 
La-'Vrcnce, Mass.. tapgi Juzės Tata- 
runukės. iš Lamenų sodos. Vilniaus 
gub. Turiu svarbų reikalą, kas apie 
juos žino malončlit pranešti arba 
patįs lai atsišaukia (16)

Zigmonta.- Balnis
16 Currier St., Lawrencc, Mass.

Pajieškau brolių Vinco ir Mateušo 
Gavėnų, Suvalkų gub., Mariampolės 
pav., Balsupių kaimo. Meldžiu atsi- 

' i, nes yra svarbus reikalas.
Mikola* Gavėnas, (16)

P. O. Box 161, No. Bloomfield, Conn.

! Pajieškau savo pusbrolių ir pusse
serių, Jono, Petro, Elzės Teofilės ir 
Elenos Tuinilujš Išlandžių kaimo.Ru- 
daminos parapijos, Kalvarijos pav. 
Suvaiką gub. Jonas ir Petras gyve- 
rfo Anglijoj. Meldžiu atsišaukti ar 
kas juos žino malonės pranešti.

Louis Lasky
' Box 226, Christopher, III.

I Pajieškau pusseserės Marjionos 
Dauderaitės, iš Vežonių sodžiaus. 
Kupiškio parapijos, Vilkmergės pav., 
Kauno gub. Taipgi brolio Jono 9. iš 
Laukmcniškių sodžiaus. Jų pačių 
meldžiu atsišaukti ar kas žino ma
lonės pranešti.

Julius švelnis
70 Lawrence st., l.awrence, Mass.

Pajieškau draugo Mikolo Liubavi- 
čiaus, Vilniaus gub., Trakų pavieto. 
Meldžiu atsišaukti arba žinanciųjų 
pranešti.

Feliksas Kavalevskis. (15) 
P. O. Box 161, No. Eloomfield, Conn.

Pajieškau brolio Mikolo Adomaičio, 
Vilniaus gub., Trakų pav., yra svar
bus reikalas. (16)

Morta Adomaičiutė-Miškienė.
P. O. Box 161, North Bloomfield, Ct.

Pajieškau savo žmonos Onos Ra- 
dzeviėienėsKriveriutės, paeinančios iš 
Virbalio, Vilkaviškio pav., Suvalkų 
gub.. gyvenusi Scotlandc, Amerikon 
atvykusi 1913 metais. Ji prasišalino 
iš mano namų su Franu Sakalausku 
anie G metai tam atgal ir jokios ži
nios apie ja neturiu. Meldžiu ją ži
nančią pranešti jos adresą, už ką bus 
atlyginta.

Jonas Radzevičius. (16)
5 I’ark St.. Hartford, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginom 
geistina, kad butų protestanų tiky
bos arba laisvų pažiūrų. Aš esu 31 
metų, pusėtinai apsišvietęs, turiu 
profesionalį užsiėmimą. Meldžiu at
siliepti. Atsakymu ir platesnes ži
nias suteiksiu. (16)

V.»J. Juodvingis
Box 298, Aurora, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne senesnesl 35 metų, turi būti pamo
kyta, kad pagelbėtų man vesti gro- 
cernės biznį.Aš esu 36 metų.Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveik
slą, paveikslus grąžinsiu, platesnes 
žinias suteiksiu laišku. (16)

Alexan<lras Mencevičius
Box 381, , Nakomis, III

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
23 metų blaivas vaikinas, nevartojan
tis jokių svaiginančių gėrimų.Meldžiu 
atsišaukti, su pirmu laišku prisiun- 
čiant savo paveikslą, atsakymą duo
siu kiekvienai, paveikslus grąžinsiu.

G. P. Hoffman, (16>
91y E. 70-th St., Cieveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnes 25 metų amžiaus, neski
riu tautumo, kad tik butų doro pasi
vedimo. Aš esu 22 metų. Su pir
mu laišku meldžiu, prisiųsti savo pa
veikslą, paveikslus grąžinsiu, atsaky
mą duosiu kiekvienai. (16;

Andrius Sahlits,
51 South st, Union Hali,

New York City.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų; aš esu 29 me
tų, dirbu kasyklose ir uždirbu gerai. 
Mergina turi būt linskmaus budo ir 
mylinti gražų gyvenimą. Meldžiu 
atsisaukt, su pirmu laišku prisiun- 
čiant savo paveikslą.

Peter Radzevich. (15)
P. O. Box 849, Park City, Utah.

PRANEŠIMAI.

nes referendumui nuspręs
ti. Kaip ten nebūtų, bet 
blaivybę gali Įvykdinti žmo-'Visi eikime išvien ir

Pajieškau draugo Mikoio ir Jurgio 
Alesunų, taipgi Barboros Petraus
kienės, po tėvais Kvedaraičios, visi 
is Berklainiu sodžiaus. Pumpėnų pa
rapijos. Panevėžio f pav, Kauno gub. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jų 
pačių atsišaukti ar kas juos žino ma
lonės pranešti. (16)

Povilas Navalinskas
:>»2 John Adams st, Orcgon City, Ore

Pajieškau Petro Styro iš Kauno 
gub.. Panedelio parap, praeitą metą 
gyveno Cambridge. Mass. Jis pats 
ar kas ji žino meldžiu pranešti. (1*H 

F. Radvilas
39 Portland st.. Cambridge, Mass.
Paiieškau Jono Miibudo. iš Vilki

jos parap.. Kauno gub. ir pav,, prieš < 
metus gyveno Lowell. ?lass. Jo ir 
kitų savo draugų ir pažįstamų meld
žiu atsišaukti. ' 1 •)

Jonas Karj>avičius
Pmscott Mill. lUnviloi ubam. Maine.

Pajieškau dėdės Adomo Bubnio, iš 
Prienų parap, Badinavos kaimo, Bal
bieriškio valsčiaus. Mariampolės pa 
vieto, Suvalkų gub. Aš paeinu iš 
V ažatkiemio kaimo. Prienų parapi
jos. Pagermonių valsčiaus. Mariam
polės pav., Suvalkų gub, Magdalena 
Tiryukė, meldžiu atsišaukti ar kas 
ji žino malonės pranešti. Dėdė jau 
senai Amerikoj gyvena.

Magdalena Tirvukė, (16) 
Box 332, Christopher, III.

PERK L' Rusiškus Rublius ir mokų 
pagal augščiausį kursą. Kas norite 
parduoti, kreipkitės pas mane laišku 
ar ypatiškai. Rašydami įdėkite kra- 
sos ženklelį atsakymui.

Jonas Vairia. (15)
Box 94, Kingston, Pa.

Pa.ifeškau švogerio Stanislovo Ki- 
*elevičiaus, iš Rudaminos kaimo, 
Kalvarijos pav.. Suvalkų gub. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas jį žino malo
nės pranešti.

Petras Macejunas. (16)
30 Jefferson St.. Worcester, Mass.

REIKALAVIMAI
• ■ Reikalaujant Kooperacijai vedėjo 
malonėkite kreiptis žemiau paduotu 
antrašu. Tame užsiemime esu paty
ręs, nes dirbės per 7 metus Lietuvių 
kooperacijoj ir gerai apsipažinęs su 
biznio vedimu. Meldžiu rašyt sekan
čiu adresu: (?)

F. J. Lisauskas
255 Broadwav, So. Boston. Mass.

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Pliuščiko. iš Kurtavėnų miestelio. 
Kauno gubernijos. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu įo paties atsilienti 
ar kas ji žino malonės pranešti. Jis 
gyveno Cicero. III.

P. Pli.iščikas. (15)
255 Broaduay, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolių Juozapo. Vin
cento ir Ambraziejaus Vaičiuliu, iš 
barniu kaimo. Radviliškos parapijos, 
Šiaulių pavieto, Kauno gubernijos, 
prieš 4 metus gyveno Millwaukee. 
Wis. .Jų pačifi meldžiu atsišaukti 
ar kas apie juos žino meldžiu praneš
ti.

Bonifacas Andriušaitis, (15) 
70 Washington St..

Cambridge, Mass.

Pajieškau švogerio Motiejaus Bu
dniko. iš Baravykų sodos. Vilkmer
gės pav.. Kauno gub. Dėl svarbaus 
reikalo meldžiu atsišaukti ar kas ji 
žino malonės pranešti.

Petras Gvazdas. (13)
Box 290, Cosmopolis, Wash.

Pajieškau pusbroliu Kazimiero ir 
Vinco Krikštonių, iš Vamonių kaimo. 
Radviliškės parapijos, Šiaulių pav., 
Kauno 
šaukti 
nešti.
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Aš, Alena Ališauskiutė, pajieškau 
Nikodemo Razvaaausko. Jis paeina 
iš Suvalkų gub., Vilkaviškio pav^ 
Gižų kaimo, 2 metai atgal gyveno 
Vatcrbury, Conn. Meldžiu jo paties 
atsišaukti ar kas jį žino malonės 
pranešti. Turiu svarbų reikalą

Alena Ališauskas. (16)
263 Elm St.. Newark. N. J.

gub. Jų pačių meldžiu atsi- 
ar kas juos žino malonės pra-

Mikolas Krikštonas.
Faulsey AVay, Pittsburgh. Pa

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginus 

arba našlės be vaikų, nuo lx iki 2S 
metų amžiau^, laisvų paniūrų, ra
inuos budo, blaivios, dailios išvaiz
dos. geistina, kad butų siuvėja ir ap
sišvietusi. mokanti anglų kalba. Mel
džiu kreiptis paduotu antrašu, pla
tesnes žinias ir atsakymą duosiu 
kiekvienai.

J. Raymond. (17)
150 South St~, Ilalifay, N. S. Can.

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

Jonas Karpavičius 
Prcscott Mill, B*»wdoinham, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 16 iki 24 metų amžiaus, blaivos, 
mokančios rašyti ir skaityti ir link- 
smau -budo. Su pirmu laišku meld
žiu prisiųsti savo paveikslą, 
nes žinias suteiksiu.

G. Bemis 
Statė Normai School.

F'ramingham,

Pajieškau apsivedimui merginos, 
apsipažinusios su mokslu, be skirtu
mo tikėjimo, mylinčios ramu ir do
rą šeiminįška gyvenimą. Meldžiu 
atsišaukti, atsakyma duosiu kiekvie
nai. (16)

B. S. Daukanta
1656H W. VanBuren st.. Chicago. 111.

plates- 
(16)

Mass.

Pajieškau draugės Magdelenos 
Bendoravičiukės, iš Eistarkų kaimo, 
Mariampolės pav., Suvalkų gub., jau 
apie 9 metai kaip Amerikoj gyvena. 
Jos pačios meldžiu atsišaukti ar kas 
žino malonėe pranešti.

Agota Rastauskiufv
2." Maplc st, Ansonia, C«»nn.

REIKALINGA sena moteris 2 vai
kučiams pridaboti. Skiriama pragy
venimas ir butas. Gyvenimas gra
žioj vietoj ant kontrų. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės šiuo adresu: 

J. Šimkūnas. (15)
Box 119, Riverside, N. J.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA namas dviem gy

venimais, kartu su dviem lotais že
mės, gyvuliams tvartas ir automobi
liui daržinė, taipgi vištininkai ir vi
sa, kas gyvenimui reikalinga. Vieta 
labai graži, parsiduoda pigiai. Gei
stina, kad pirkėjas pats apžiūrėtų.

P. Aukštakalnis. (15)
7 Vermont Avė, Montello, Mass.

KIEKVIENAS VYRAS, 
Jei nori švelniai ir be skausmo nusi
skusti barzdą, tad nusipirk Britvą 
HANDFORGET; kaina $4.00. Gva- 
tantuojama, jeigu neskųs, pinigus 
sugrąžinam. Agentams geras nuo
šimtis. Reikalaudami britvos, pini
gus prisiuskite iš kalno.

M. ZIZAS. (17)
138 Millbury St,* Korccster. Mass.

KRIAUC'IV ATYDAL
Parsiduoda štyminė prosinimui 

mašina, su kuria per dieną galima 
suprosyti 60 siutu; tik 2 metų varto
ta. parsiduoda pigiai. Pasinaudokit 
proga

P. Valiulis. (16)
42V4 Haverhill St, Lawrence, Mass.

..PARSIDUODA mūrinis namas. 3 
familijoms gyventi, 14 ruimų su vi- 
sais naujovinias įtaisimais, prie 
Huntington Avė.. Roxbury. Parda
vimo priežastis ta. kad savininko mo
teris mirė ir jis keliasi kitur gyventi. 
Krcipkities pas:

Bronis Kontrim
16 Warwick Rd.. Brooklinc. Mass. 
Tel. Brookline 7124-M.

NAUJA KNYGA. 
Pramoninis Socializmas.

Knygoje išdėstyta aiškiai ir nuo
sekliai svarbiausieji darbininkų rei
kalai. Parašė W. D. Haywood, kuris 
dabar nuteistas ant 2<> metų kalėji
mo. Išleido pramoniečių unijos na-- 
riai: 78 puslapių, kaina 25 c. Galima 
siųsti ir štamponii*. Adresas:

.1. DĖKIS (18)
336 E. 6-1 h St„ Ptain FickL N. J.

FARMOS PIGOS “
Maža farma. arti akro geros že

mės, apie 20 vaisingų medžių, grep- 
sų, geruogių ir gėlių krūmai. 10 rui
mų stuba, 2 sinkos, miesto vanduo, 
vištinyčia ir daržinė, arti dvpo, ti- 
kietas į Bostoną 13c.; taipgi fabrikų 
yra ir ant vietos. Kaina $2,600.

67 akrai žemės, apie 15 dirbamos, 
kita dalis pievos, ganyklos ir girios, 
diktas upelis teka per farmą, yra ir 
žuvų; 6 ruimų stuba. 2 geri šuliniai, 
daržinė. 2 karvės. 2 dirbami jaučiai, 
daug mėšlo ir malkų ant kiemo;visi 
geri farmos įrankiai. Už viską tik 
$1,400.

A. ’tvingilas.
26 Broadway. So. Boston, Mass.

NUSIPIRK NOSTIES
TII BUSI GR AŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu balta. 
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 štarnpomis.

J. RIMKUS.
P. O. RO\ 36. Ibdbrook. Mas*.’
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Nėris.

KUNIGAS IR GASPADINE
Esu aš laiminga kunigo virėja, 
Šis man amatėlis skirtas sutvėrėjo; 
Gyvenimas puikus, „eantlvvame” stone, 
Išpuošta kaip poni, per jojo malonę.

Tinka man be galo, 
Prie klebono stalo !

Juk man ir piktybių užmest negal niekas, 
Su dvasiškiu žmogum—negali būt griekas! 
Toks jis geraširdis, tankiai pamyluoja, 
Stipriai prispaudęs luposna bučiuoja;

Siela jo nekalta, 
širdis tvra-balta.

Kunigo juk reikia visados klausyti, 
Reiškia, jei ką sako, turiu taip daryti!
Juk geriau su „tėvu,” dvasišku klebonu, 
Negu su prasčioku vyčiu, Jurgiu, Jonu.

Jis turtų daug turi. 
Mane tas užbarė!...

Dienos džiaugsmu plaukia, gyvent tiktai 
[rodu! —

Nors gal pašaliniams žiūrint i mus godu... 
Bet ką čia aš paisau ! jis gražus, nutukęs, 
Žilas, veidai rausvi, biski susisukęs,

Gal kam ir nedailus, 
Bet man labai meilus!

Plačiai pagarsėjęs, garbus kunigėlis! 
Aš-gi jo avelė, jis man piemenėlis.
Daug jis su bedieviais privargsta, kovoja — 
Tankiai iš sakyklos keikia juos kolioja...

Visaip išvadina, 
Siunčia i peklvną.

Kaip kuomet net pyksta iš to katalikai, 
O čia dar pajuokia laisvi cicilikai;
Be šliubo pavojus, nesuvinčiavotas, 
Kuris taip gyvena — lygiai kaip ženotas.

Tie jam kaili peria, 
Laisvą minti tveria.

Tegul jie sau plepa, kuris kaip tik moka, 
Bet jiems nesuprasti mudvie meilės „smo- 

[ką,„
Su juo aš gyventi niekad nesiliausiu, 
Pamirus ir danguj prie jo vietą gausiu!...

Ten pas Magdaleną, 
Kur Jėzus gyvena.

Jis griešninkus žmones dorybės mokina — 
Čia mano dukrelių porą užaugdino...
Tai vis labdarystė! — nieko man negaili, 
Ir aš jam „sekretna,” ištikima, meili — 

Dievuliui ačiuoju 
Ir ji pabučiuoju.

Esu vardan Dievo gera katalikė, 
O musų globėjams tokių tik tereikia. 
Sulyg garbės Kristaus viską užtylėsiu, 
Bedieviams slaptybių meiiės neplepėsiu;

Nereikia ten linkui — 
Paslaptis atidengti.

Tėmvt labai mėgiu, kuomet jis kėtojas 
Bažnyčios ambone, kumščiomis grūmojąs; 
Kartais jei nežino ką naujo sakyti, 
Tuomet vyčiams liepia lauk bedievius 

[vyti.
Ir viernieji vyčiai 
”Klynija” bažnyčią.

SUTVĖRĖ DIEVAS.
Kuomet žemė buvo tuščia:
Dievas sutvėrė ant savo pa

veikslo
Adomą ir Jievą.

Ir paskyrė jiedviem s puikų 
sodną

Ir gražią rojaus busiu prie- 
vą.

Dėl linksmumo prileido 
jiems

Įvairios rūšies gyvulių —

Tad ir pirmi tėvai mokėjo 
. rėplioti

! Todėl Dievas ant jų užtai la
bai supyko ir nuo to 
laiko išvarė iš rojaus, 

: Sakydamas, kad j’^du iš pra 
kaito valgis duoną ir 

dirbs per savo amži 
sunkų juodą darbą ar- 
tojaus...

KAS KALTAS?
„Keleivio” 9 num. drgė A. 

M. Kaitienė, rašydama į 
straipsnį „Kas kaltas?” už! 
nelygybę moterų su vyrais, 
apkaltina vyrus. Ji sako, 

. kad „merginos neprivalo 
’ užsitikėti vyrais, nes jie ne- 
; verti užsitikėjimo.” Na, o 
jei mes pridėsime, kad vyrai 
taipgi neužsitikėtų mote
rims, tai kas tada išeis?

Man rodos, kad draugė 
Kaitienė apsilenkė su teisy
be. Ji pasmerkia vyrus ūži 
jų padarytas nuodėmės, o j 

i užmiršta, kad visos tos nuo- ‘ 
dėmės paeina nuo ekonomi-i 
nių sąlygų. j

i Aš čia nemanau vyrus] 
teisinti, moteris smerkti, i 
Bet aš nematau pamato tai i 
nuomonei, kaip autorė sa-! 
ko, kad jeigu pati mergina; 
})asirinks sau vyrą, tai jinai i 
paguodos jį ir mylės.

Argi ištikrųjų taip?
Na, gerai, paimkime pa-| 

i vyzdį. Draugauja vaikinas i 
su mergina metus ir dau
giau, bet apsivesti negali
ma, nes ekonomiškos sąly
gos visada trukdo. Vaiki
nas neturi pinigų ir darbas 
jo neužtikrintas. Tuomet 
mergina pati jį „pasiren
ka.” Ji. nors ir nedrąsiai, 
paklausia, kada bus galas 
to draugavimosi ? 
jau apsiveskime.” 

! Na, ir apsiveda. 
jau ji bus laiminga? 
džiaugties gyvenimo

• •• V w

„Jonai,

I

joms temos delei neaiškumo, 
nėra reikalo polemizuoti; 
jeigu to neaiškumo prieža
stis buvo slepiama, tai tegul 
ir palieka. Neaiškinsime 
jos. ____

|“KELEIVIO’SKAITYTDJU
I

I
s.

DONAI.
GERK. "KEL.“ SKAITYTOJAI.

Jus žinot, kad risokie spaudoa 
dalykai pabrango be£»Uk lal,c' 
raščio išleidimas prekiuoi* ne»u* 
lyginamai brangiau negu me
tai atgaL Todėl visi, k“1* $a* 
vot paraginimus, kad J“SV 
nuraerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnauiit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėtu Podraug meldžiame 
ir savo draugiu prikalbint 
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai g>B* 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrą.

Su pagarba, a
"KELEIVIO” LEIDEJAL

II
I 
i 
i

TAUP1NIM0 BUDAS 
ceveryku pirkime 
žingeidumo delei nusipirkau su 

Neolin padais čeverykus”, rašo W. 
P. Nlacartney iš St. Louis, „ir 
šiandien po penkių mėnesių nešio
jimo, jokių nudėvėjitno žvniių nesi
randa.” ’ \

Sis priparodymas duoda mums 
tįkrą taupinimo kelią — pirkime su 
Neolin pa<lais čeverykus. Metinės 
išlaidos prigul nuo to, kokiais pa
dais čeverykus nešioji, o Neolin 
padai labai ilgai nenuplyšta. Be 
to_ jie yra labai smagus, neper
mirkstanti ir pagaminti taip kad tu
rėtų tikrą pado vertę — nešioja 
milionai žmonių.

Gaunama visur prie naujų čeve- 
rvkų taipgi ir pakavimui puspadžių. 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Bendrovė iš Akron, Ohio, 
jie ten pat išdirbinėja ir kojasparni- 
nius ( užkulnius gvarantuoįamus 
daug, ilgesnį išlaikymą negu visoki 
kiti- užkulniai ,

iI

BALTOJI VERGIJA
arba

tekis moterų pavergimas, 
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.

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

KNYGOS KAINA 50c. 
reikalaukite pas:

A. -L. MARGERIS, 
2023 St. Paul Avė,

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

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasckming-.s. m<»ks- 

£ \ liškus gy<!yni:ts ūykai
vyru ir niotrnu.

Ar slinka Jums plau-

Ar praži’..,- Jusu plau- 
Vį - J kai nuo >,.riu? Ar 

uxkr<-s<i kokias nors i:» 
Sveikumais iuiųianti

iii- /..

dedi
Ar kenkia kas i> 

Prieš gydymą, anksčiau pasakyt u li- 
srn. tai sl.-nkite- upsau 

gia ii jos. 1'žsakykete i:uos;rota kny- 
«ute j-j.su prisemtą kalba:

-TEISYBE APIE PUA.rKT’S.- 
ParaSita etimpos g-;r- 

sinąu .S|»eeialist<>. kuri
oje randus ivaifios ži- 
l.e>> ;

Gražylie plauku.—su- 
liejiniai patuko ir odos 
galvos. J-rieiustis slin
kimo pir.uku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus sueitis tureli Kra
žius plauktis.-žili plau
kai. --Barzda.—ir dėka 
von-s i.uo už.guuadintu
klięiu. Ketvirtoje savaite

GVDTMAS DVIIAI.
Mes galeme perti- 

Itrer.ti kiekviena, kad 
gyduoles < Al.VACI HA 
smailio slinkimą plau
ku prašalina pkiiskotes 
ir augina gražius plau
ktas I š lw centu artxi 
krasos markėms prisi
ųstas sykiu su Justi 
antrašu. Mes išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžute Calvacura— 
os N. I iv knygute 
“Teisybe Apie Plau
kes.” išplaukėte že- 

deš-oie savaite r',iau atsoauatą kuponą Ses.oje sav.ute. ;r >.;uskt.> šiaude.i.
VNJON TJkPOP.ATOKY. Box Vnion. 
N. Y.
UNION LABORATORY. 

Eox Ss, Union. N. Y.
Siūčio i dedamas !0 centu dėl apmo

kėjimo ktišt-i pers-iu’imo. meidžie išsių
sti man toji-us jos i d-'erine dežme Cal
vacura N. 1 ir knviule “Teisybe Apie 
Plaukus.” tPasinskete sykiu kuponą su 
•irsu antrašu.j

t

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

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

kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio 
ir jo vertę, o tada Jus galėsit paklausinėt kitur, iš ko persitikrinsite, 
kad męs parduodame viską daug pigiau ir už viską gvarantuojame.

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

P. VALUKONIS,
255 Broadvay, So. Boston, Mass. V

DYKAI! KIEKVIENAM FONOGRAFAS DYKAI!

Ull

Tik pamąstykit, kiek labo turint šitą 
Fonografą savo namuose. Fonogra
fas yra drūčiai padarytas, gražiai iš
dailintas. Jus galite padaryt: sa<o 

šeimynai ar draugams nemaža džiau
gsmo nepadarius sau jokių iškaščių, 
o tuo pačiu laiku gaunate gerą pro-^ 
gą išmokti dainuoti, šokti bei grajin- 
ti įvairiais skirtingais instrumentais, 
nes Fonografas duoda taip aiškų bal
są, kad, rodos, girdi patį artistą gra
sinant ar dainuojant. Kam leist. < 
daug pinigų brangių Fonografų pirki
niams, kuomet galima gauti dykai ši
tą taip-jau gerą, kaip ir brangiai
mokamą. Šitas Fonografas taipgi brangiai 
parduodamas, bet mes duodame ji DYKAI 
kiekvienam, kuris pas mus užsisako Geležke- 
linį Laikrodėli, žemiau aprašytą. Šitas laik
rodėlis drūčiai ir gražiai padarytas, sidabri
niais lukštais. Mechanizmas padalytas iš ge
riausio plieno, 21-u akmeniu ir nustatomas 
greitesniam bei lėtesniam ėjimui, sulyg maši
nistų bei konduktorių reikalavimo, kuriems 
reikia turėti teisingas laikas. Nežiūrint, ko-l 
kį laikrodį jus pirktumėt, negalite geresnio' 
gauti nei už 30 dolerių. Šitas laikrodėlis visur 
parduodamas po $25.00 ir augščiau, bet mes 
per trumpą laiką pardavinėsime išdirbystčs 
lėšų kaina už $12.75. Priedo gi da kiekvie
nam pirkėjui duodame viršminėtą Fonografą 
Visiškai DYKAI. -------

Pasarga:— Jei iškirpsite šitą apskelbimą ir prisiusite tuo jaus su užsa
kymu laikrodėlio, mes prie Fonografo da duosime <i rekordus ir 100 ada
tėlių visiškai Dykai. .Mes nereikalaujame pinigų iškalno, tik aiškiai pa
rašykite savo adresą, įdekite $1.00 rankpinigių, kitus užmokėsite atsiė
mę įvardintus daiktus. Jei prisiusite visus pinigus ant syk, mes prie Fo
nografo pridėsime 10 rekordų. Neatidėliokiie laiko, užsakymus siųskite 
tuojaus, nes laikas trumpus ir kitos panašios progos negreit sulauksite.

EUROPEAN WATCH CO. (Dpet. 531), 
1418 W. Division SL, Chicago, III.

1

Bet ar j
Vietoj
geru

mais, ji dėl vyro algos ne- 
užtektinumo verčiama eiti; 
Į dirbtuvę ir prakaituoti • 
kaip ir prieš apsivesiant^ 
prakaitavo. Vietoj mylėti į 
savo vvrą, ji jau pradeda TeL 4154,
jam išmetinėti, kad ji turi Gyven,mo TeL: Cambrid?e 609s. 
sunkiai dirbti, kad jis nega-į DR. AL FIDERKIEMICZ, K finVomoi 11 ’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 
Specialistas Slapių ligų. 

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

SI CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

li jos tinkamai užlaikyti.' 
Suprantama, reikia iš dirb-į 
tuvės parėjus ir namų dar-’ 
bą atlikti. Ekonominė ver-. 
gija greit sunakina visų 
meilę ir jos idealus.

i Taigi pasirodo, kad vis 
viena, ar vyras pasirinks1 
merginą, ar mergina vyrą 
— pasekmės bus tos pačios. 
Ne pasirinkimo būdas čia”1 
kaltas, bet ekonominis mu
sų padėjimas. H

Visi mes darbininkai esa
me kapitalizmo aukomis. Į 
žinome, kad gyvenimas mu
sų sunkus, o kadangi page
rinti jo negalime, tai skun- 
tizaaiuca u vieni iyilus> 
tiname. Bet tas irgi musų 
būvio nepagerins. Vienin- — 
tėlis būdas iš tų vargų iš-4 
bristi — tai vienytis broly
bės ryšiu, nes tik vienybėj 
musų galybė ir pergalė.

M. Mokinys.

Kartu su gyvūnais — ant' 
keturių...

Vieną syki Jievai Į mintį a- 
tėjo

„Gero ir pikto” „užginti vai
siai” —

Kurie ant medžio kabojo..* 
Ir neiškentus, prisiartino ji 

prie to medžio
Nuo žalčio, begalo, puiki! o- 

buolį gavo.
Kuią tuojaus valgė ir Ado

mas įkalbėtas priėmė 
iš jos ir apsilaižyda
mas ragavo.

(10)

LIETUVIS DENT1STAS į

Dr.M.V.Casperl

(
(I

X111 VI JV negalime, V<*1 5RUII- J

džiamės ir vieni kitus kai- ■

(KASPARAVIČIUS) p 
425 BROADVVAY. SO. BOSTON « 

Tel. So Boston
Ofiso valandos:

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

Nedėldieniais atidara pagal 
sutartį.

Aš, Alena Kastevska, pasiro 
ta visai publikai akyse.

Išgelbės Tik Faunos
NUO bedarbės, brangaus pragyvenimo, nuo nesveiko dušnaus oro ir 

visokių pavojingu sužeidimų dirbtuvėse užtikrina Jums ateitį ir laimingą 
gyvenimą tik farmos.

Skubinkitės pirkti farmas, nes bus didžiausias žemių reikalavimas, 
kokio dar niekad Amerikoj nebuvo. Kaip tik tapo laikai, kad visa geres
nė žeme bus tuojaus išparduota. Dabar pasidarė tokis trukumas pro
duktu, kad jau kainos yra mokamos dvigubos ir net trigubos už visokius 
produktus.

Lietuviai, važiuokite į Lietuvišką Kolonija, išsirinkite sau geras far- 
mas, pakol dar galite gauti pigiai. Pirkite tiesiog nuo žemės savininkų 
iš Lietuvių Bendrovės (Korporacijos) Liberty Land and Investment Co. 
Prie minėtos bendrovės priguli apie tūkstantis lietuvių. Bendrovės už
duotis yra pagelbėti lietuviams įgyti geras J>rmas, pigiai, su mažu {mo
kėjimu, ir duoti visas pagalbas pradedant gyvent ant farmų. Bendroves 
žemė yra labai panaši į Lietuvos žemę, ant kurios auga visoki produk
tai, kaip tai: bulvės, žirniai, kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, dobilai ir vi
sokios daržovės. žemė yra labai gera ir lengvai dirbama, taipgi 
randasi prie visokių parankumų farmeriams. Prie gerų kelių (vieš
kelių) geležinkelių, arti mokyklų, krautuvių, prie gražių ežeru, prie pat 
miestelio, kuriame jau keli lietuviai biznieriai atidarė biznius, o atei
nanti pavasarį atsidarys daugiau biznių, ir bus visas miestelis lietuvių 
valdžioje, kur galėsite gyventi kaip Lietuvoje, visur lietuviškai susikal
bėsite. Iš lietuvių korporacijos pereitą metą jau daug lietuvių pirko 
sau farmas, o ateinančią vasarą tūkstančiai žada važiuoti pirkti sau 
farmas ir namus miestelyje ir apsigyventi tarpe savųjų.

Klauskite pilnesnių paaiškinimų, prisiųsdami savo vardą ir adresą, o 
mes prisiusime jums knygelę su aprašymais ir paveikslais apie lietu
višką koloniją. Adresuokite tiesiai į bendrovės ofisą:

LIBERTY LAND and INVESTMENT CO.,
3301 South Halsted Street, z Chicago, III.

Redakcijas Atsakymai
I P. Vaitkui. — T 
neblogos, bet nepritaikytos1 
prie laiko. Caro, apie kuri i 
jos kalba, senai jau nėra, ir 
kiti dalykai, apie kuriuos 
jas kalba kaipo apie busian
čius, yra jau įvykęs faktas. 

(Išrodo, kad eilės buvo rašy
tas da prieš revoliuciją.

V. V. Vasiui. — Jūsų atvi
ro laiško J. Karosui nedėsi
me, nes tuomi pripažintume 
klerikalų pasakoms kokią- 
nors vertę. Su tokiais žmo
nėmis leisti per „Keleivį” 
polemizuoti mes nematome 
mažiausio reikalo.

J. Vagoniui. — Dėlto, tik, 
kad vaikas turi 5, o ne 7 me
tus amžiaus ir dėlto, kad jį 
globoja ne J. Vagonis, bet J. 
ir M. Vagoniai, ginčytis per 
„Keleivį” nematome reika-» 
lo leisti, nes tai mažmožiai.

L Yagelai. — Dėlto tik, 
kad korespondentas, kaip ir 
kita publika, negalėjo -su
prasti pastatytos diskusi-

Eilės butų

NESIŲSK MUMS NEI VIENO CENTO
NEPAPRASTAS DALYKAS.

.Jus niekad nesate turėję progos, 
kaip šita. Tik pasižiūrėkite į šitą 
gražų laikrodėlį. Net jei jus esate 
už savo mokėję 50 dolerių, negali 
būti geresnis už šitąjį. Jis yra 21 
akmeniu, viduriai padaryti iš geriau
sio plieno, teisingai rodo laiką, dėlto 
jį daugiausiai vartoja visoki profe
sionališki žmonės, kuriems reikalin
ga turėti teisingas laikas. Jo lukš
tai yra auksuoti (gold rilled), gra
žiai greviruoti ir nepaprastai stiprus. 
Gva rantuotas 20-čiui metų, bet išlai
ko ilgiau. Vertas mažiausiai $25.00, 
bet mes parduodame dėl supažindini
mo pirkėjų su musų pramone tik už 
$8.75. Fii’edo gi Juodame kiekvie
nam savo kostumeriui gražių dovanų, 
ypatingai: paskutinio išradimo ma
šinėlę plauką m s kirpti, 

elektrišką diržą, špilka kaklaraiščiui su me- 
Kikonišku deimantu ir X-Ray aparatu.. Kam 
jums mokėti barberini augštą kainą, jei gali
te pats sau plaukus nusikirpti ? Taipgi gali
ma ir nusiskusti. Kad būti sveiku ir nekan
kinus dėl reumatizmo, vartokite elektriška 
diržą. Gydytojai tik už kelių minučių tokio 
diržo vartojimą ima po S5.<M» ir $10.00, gi nuo 
musų gaunate dykai visam savo gyvenimui. 
Taipgi puiki yra ir spilkutė. X-Ray aparatas 
leidžia jums matyti savo ir kitų žmonių kau- 
lūs Visus tuos daiktus jus gaunate visiškai 
Dykai, pirkdami musų laikrodėlį. Nereik sių
sti pinigų, tik iškirpkite čia tilpstantį kuponą.

i

I

BOSTON, MASS

JfW£l$

i

DAKTARAS

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

vakare.
(Šventadieniais ir nekėliomis 

tos pačios valandos.)
Ligoniai. kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir 
priežiūros, užtikrinam, kad gaus 
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir 
kambarį, ir gerus patyrusius 
daktarus visa laiką. Mano pri- 
vatiška IIospit.ile yra aprūpinta 
su. medikai iškaiš ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir cho- 
mikali.šku analizaciju Kraujo, 
Šlapumu ir Pilvo ligų. Įsteigta 
23 metai!

401 Marlboruogh Street 
(Netoli Massachuoetts av«J

TelephoM:
RictaBond 1S4-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas ir slaptas 

vyri Ir motery liftui.
VALANDOS:mo 9 iš ryta Bei » vatam

11 PARMENTER STR,

"* -sssa™.

išgelbėjo nuo varginan
čių ligų Y Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Ai kentėjau nuo nevirinimo 
puvo ir dimensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur ai negavau pagalbos 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 ai savo paveiksią nebega
lia pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptiekore, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL IN8T. 
teita visokių blogumų.

J. BALTRŪNAS, Prot 
17t? S. Hateted SU Te). Canal 6417

Chicago, H.

moterims plautis 
ČIRKŠLĖ $1.75.

Šitą člrkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyj® 8 uncijas vandens, čirkš-

Ikis plačiai į šalis, taip kad plauja vi- 
mm dalis vietos. Pasiųsk $1.71 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampotnis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi- 
■m daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaua. (?)

FISHLEIGH & CO.. Dept. >24, 
CHICAGO, ILL.

Ui Buv. Valst robetių kaina f±-, pi į 
turi būt prisiųsti tikalaa.

o pinigus užmokėsite atsiėmę mini
mu* daiktus. Atsitikime nėužsiganv- 
dinimo bėgiu 30 dienų sugrąžinę 
mums daiktus atjaunate savo pini
gus, taigi nieko netrotiiate, kode! ne
išmėginti? Gal jums nareikia, pasa
kykit savo draugui apie musų pasiūlymą.

UNION WATCH CO., Dept 322,
1016 Mihraukee Ave^ Chicago, III.

COUI’ON
UNION WATCH CO„ Dept3t2, 
191d Milwaukee Avė, Chicago, 1H. 
Gentlemen:—

Please senti me your goki filled 
watch with 21 jew)s and the 4 
free presents. On delivery I wih 
pay SK75. In rase of dissatisfar- 
tion I will retum the watch and 
you will refund niy money.
How many watches .....................
Name ............................................
Address ..............

j.su


Laiškai iš Lietuvos ' Potsius.

; 434. Poznickui
I Frono Poznicko.

435. Pronckui 
Jurgio Pronckaus.

436. Praskaitis 
Teklė Bartaševič-Proskaitis.

437. Preniui J. apie Evą Pre- 
nis.

438. Preskeniui Rokui 
Tamošiaus Preskenio.

439. Pranskunui Baltrui 
Uršulės Ronis ir Baltramiejaus 
Pranskuno.

440. Prussey Leo nuo Adomo 
Stanėnc.

441. Puidokui Antanui nuo 
Kotrinos Telšinskos.

442. Puidokui Jurgiui nuo I- 
zidoriaus Vaičiūno,Marijos pui- 
dokos ir apie Mariją Juzepalis.

443. Puidokui Stanislovui nuo 
Kazimiero Puidoko.

444. Pukinskiutei Louizaf nuo 
Onos Pukinskienės, Onos Ber- 
nauskienės, Petronėlės \Vollmer 
ir kitų.

445. Pulavskiui Vladislovui 
nuo Alexandro Pulavska iš 
tvičių.

446. Pundis Marijai nuo 
žali ja Koiendo.

447. Pupšis Marcianna 
Juozo Pupšis.

448. Purėnui P. nuo Salomea 
Purenąs.

449. Putriui Juozui nuo Onos 
Putrius.

450. Raibis Franui nuo Fran- 
ciško Raibis.

451. Rachubkai Florijonui 
nuo Romano Rachubka.

452. Račkauskienei Helenai 
nuo šeimynos nuo Pilviškių.

453Račkauskui Jonui nuo Ma
rijos Račkauskas.

454. Račkauskui Kazimierui 
nuo Anelia Račkauskas.

455. Radvilui Vitoldui 
ir Kazimiero ir Stanislovo 
gauskų.

456. Radzevičiui Ignacui 
Vincento Radzevičiaus, Reginos

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. Bagočius, 253 
Broadway, So. Boston, Mass.

387. Petrikui Valerijonui nuo 
Kajetono Petriko.

388. Pauliui Nikodemui nuo 
Vinco Jurgaičio, Antano Stonio, 
Prano Tamulio ir Antano ir Ve
ronikos Vaitkų.

389. Paulėkui Kazimierui nuo. 
Magdalenos Paulėkas.

390. Pauksniui Franui 
Uršulės Pauksnis.

391. Paušiui Jonui nuo 
gio Ušerausko.

392. Poviliūnui Simonui 
Onos ir Anastazijos.

393. Pavlovičiui Juozui 
Stanislovo Pavlovičiaus.

394. Pazniokui Antanui
ir šeimyną. 
Petrui nuo tė-

nuo

Jur-

nuo

nuo

ir Petronės

Antanui

Juozui

Teklei

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

Matonis ir Reginos Radzevičius. 
457,_ Radzinskui Stasiui nuo

Juozo # Liudvikos Gricių.

479. Revotui grašiui nuo Ale- 
xandro Revoto ir Bronislovos 
Lieliukas.

480. Revotui TCilliamui 
Vincento Revoto.

481. Revuckui Mikui 
Konstanto Karnarausko ir 
sildos Revuckos.

482. Ribeliui Stanislovui nuo 
Martino Kibelio.

< ■

apie

Antanui nuo

Ma-

Ro-

nuo 
Da-

nuo

nuo Anta-

Jonui nuo 
Juozo Ku- 

Andrikis.

Praną Paznioką
395. Pačinskui 

vų.
396. Pačiuliui

Motiejaus Pačiulio.
387. Pelaniui Jokūbui 

Domcės Pelanis ir Mikolo 
gis.

398, Petkiavičiui Antanui 
nuo Simono Petkiavičiaus.

399. Petkiavičiui W. nuo Jur
gio Augustinavičiaus.
- 400. Petkui Jonui nuo Kazi
miero Petkaus.

401. Petraičiui J. 
no Petraičio.

402. Petrauskui 
Martino Petrausko, 
činsko ir Antaninos

403. Petrauskui Mikolui nuo 
Povilo Kazragio, A. Kripo iš 
Vitkelių, Marės Virzintas. Fra- 
no Kazragio iš Rietavo, Mikolo 
Laudenso ir A. Kripo.

404. Petkunaičiai Teklei nuo 
šeimynos.

405. Petkui Felixui nuo Igna
co Petkaus.

406. Petrevičiui Vincentui 
nuo Anelės Petrevičius.

407. Petroniui Albinui nuo 
Grasildos Imbrazaitės, Benedi
kto Petronio, Magdės Mačienės 
ir Hipolito Šimkaus.

408. Petroniui Juozui nuo A- 
nastasia Petronis.

409. Petrulienei Franei nuo 
Ignaco Baniulio.

410. petrulioniui Alexandrui 
nuo Zofija Petrulioniš.

411. Perekšlitei Onai nuo An
driejaus Perekšlio.

412. Perucis Klemencui nuo 
Marės Perucis.

413. Pėžui Juozui nuo Juozo 
Pėžos.
' 414. Pigagai 
Pigagos.

415. Pikeliui 
ko Pikelio.

416. Pikeliui 
tunato pikelio 
rausko.

417. Pilipauskui Dominikui 
nuo Marei jonos Adomaitis.

418. Pilveka Nellie nuo Juozo 
Januškevičiaus.

419. Pikturnai Stanislovui 
nuo Antano Pikturnos.

420. Plarpai Povilui nuo Jono 
M. Plarpa.

421. Platavnai Tadeušui nuo 
Juliana Platavna.

422. Plepiui Jurgiui nuo Jur
gio, Petro ir Martino Plepių.

423. plonai Mano apie Valen
tą ir Kotriną Ploną.

424. Pociui Anatanui nuo Jo
no Pociaus.

425. Pocevičiutei Onai nuo 
Vinco žemantaičio, Jono Poce- 
vičiaus ir Petronės ir Kazimiero 
Raltru šaičių.

426. Pocevičiui Vincui nuo O- 
nos Pocevičius.

427. Pokarkliui Alvizui 
Liudvikos Pokarklis.

428. Polickui Petrui 
Pranciškos čivinskos.

429. Poruciui Klemencui
Mariana ir Mečislovo Porucis.

430. Povilaitienei Antaninai 
nuo Vincento Volteraičio.

431. Povilaičiui J. nuo 
Bartkevičius.

432. Povilaičiui Vincui
Antano Vaipša, Barboros ir An
tano Procių ir Anna čiurberkis.

433. Potsius Juozas nuo An-

Juozui nuo Jono

A. nuo Domini-

Jonui nuo For- 
ir Antano ša-

nuo

nuo

nuo

Evos

nuo

z

nuo 
Ra-

nuo

ŠV. TĖVO MIKOLO
i

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

1

odos
.. $1.25 

p’aukams

1 Linimentas nuo išbėrimo ir nie
žų ........................................... $2.00

Šv. Mikolo Balsamas nuo reuma
tizmo .......................... $3.00

Pigulkos nuo reumatizmo ir gal
vos skaudėjimo ..........  $3.00

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

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

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

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

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

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

Reikalaukite katologo. Rašydai 
mi adresuokite šitaip:

St Michaelį Medic’ne Co,
Bent. Ks. (21)

CARLSTADT. NEW JERSEY.

i

H

LIETUVIŠKAS 
IŠRADĖJAS.

Tokiu vardu išleidome naują 
knygutę dėl išradėjų, joj yra 20 
paveikslų ir iliustracijų, visokių 
išradėjų ir išradimų, su aprašy
mais ir paveikslais miesto New- 
Yorko ir Washingtono.

! Tą brangią knygutę, mes iš- 
; siunčiame kiekvienam ant parei

kalavimo.

* *

t

458. Railai A. nuo Ale.vandra 
Raila.

459. Railai Antanui apie An
taną Sutkų ir Edvardą Railą.

460. Rajūnui F. nuo Onos 
Paulauskienės, Jono Dobažins- 
ko ir Agnieškos Račienės.

461. Ramanauskui Antanui 
pie Mikolą Ramanauską.

462. Ramanauskui 
nuo Juozo ir Antano 
skų.

463. Ramanauskui 
nuo Onos Ramanauskas.

464. Rasinui Juozui nuo Onos, nerio Amerikoniškas Kar- 
Anastzijos ir Juozo.

465. Rastauskas Adolfui nuo 
Stanislovo Rastausko.

466. Rasukevičiui Antanui 
nuo Karolina Rasukevičius.

467. Raudis Petrui nuo Vero
nikos Raudis.

468. Raudoniui Petrui 
Barboros Vaitkevičienės.

469. Raugelai Petrui 
Krano Raugelio.

470. Ravuckienei Onai 
Kazimiero Ravucko.

471. Ravuckui Mikui nuo A-
domo Ilgavyžio.

472. Razulevičiui Ignacui nuo 
Zigmondo ir Jono Razulevičių.

473. Reiniui Alexui nuo Simo
no Reinio ir visos famili.jos.

474. Remdzius Julionui 
Domicėlės Remdžiaus.

475. Remeikiui Petrui 
Stanislovo Remeikio.

476. Rentauskienei Liudvikai; mėdžiojinio arba' imitacijos,
nuo Juozo Rentausko ir Antano i Trinerio Linimentas geriau- 
Lazinskc. sjaj pagelbsti atseikimuose

477. Rekašiui Franui nūo Pe- reumatizmo, neuralgijos,
tronelės Rakašius. - strėnų gėlimo, nikstelėjimo,

478. Repšiui Franui nuo Ro- ištinimo ir tt. Gaunamas
žalia Petrošius, Petronėlės Rep- cptiekose. Joseph Triner 
šis, Uršulės Ronkis ir Prano 1333-1343 So. Ashland 
Repšio. • Avė., Chicago, III.

nuo

nuo 
Gra-

a-

nuosprendis.
Laikas meta savo šviesą 

ant visako ir atskleidžia da- 
Vincui lyko gerumą ir blogumą. 

Visuomenė yra teisėju. Tri-

Juozui
Rarnanau-

taus Vyno Eli*eris bėgiu 
trisdešimeio metų daugel 
kartu buvo statomas išban- 
dymui ir faktas, kad jis po 
šiai dienai turi geriausi pa
sisekimą, parodo, kad jis vi
suomet bandymus išlaikė. 
■’Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Eli*eris yra 
geriausiu pasaulyje vaistu,” 
sako p. John Beach, 105 So. 
East St., Sayre, Pa., savo 
laiške, rašytame gruodžio 
25 d., 1918. Ir jis kalba nuo
širdžiai, nes jis yra paten
kintas tuo vaistu kaipo pa- 
sekmingiausiu visuose skil
vio blogumuose, kaip tai: 
užkietėjimas, nevirškinimas, 
galvos skaudėjimas, prastas 

.apetitas, stoka energijos ir 
i abelnas apsilpnėjimas. Vi- 

nuo. sose aptiekose parduoda- 
jmas, bet pasisaugokite pa- ” ‘ -J'*'* •• — ~

nuo

nuo

nuo

nuo

s=oi
[jį;

Vaistas Kraujui
Jeigu kraujas netyras, jeiyu ar.i kunc pasirodo išbėrimai, reikalauji kraujui vaistą, kad ji išvalytu ir 
tuo budu išnaikintų apsireiškiančius išbėrimus. Jeigu reikalauji atsakančių kraujui vaistų, tai neuž
miršk, kad

Severą’s
Blood Purifier

(Severas Kraujo Valytojas) yra žinomas savo gydančiomis dalimis ir gerumu. Patariamas^ vartoti Ęg 
visuose atsitikimuose, kuriuose netyras kraujas iššaukia išbėrimus, spuogus, žaizdas ir tt. Yra idea- gų 
liškas pavasario vaistas, sustiprinantis visą silpnumą. Kaina $1.25. Gaunama visose aptiekose.

NIEžTANTI IŠBĖRIMAI įSuj^^h 
yra žinomi kaino nciškeinčiam: savo deginimu. Ku
rie- kenčia, visiems patariame nusipirkti ir vartoti

SEVERĄ’S
Skin Ointmet

(Severus Odinė Mestis) prie suskaudėtų vietų, už
tikrinti esame, kad greitai palengvins. Toji me
stis nuramina ir prašalina niežėjimo jautimus ir 
tuo budu prigelbsti gydymo procese. Kaina 50c.

MUILAS NUO IŠBĖRIMŲ ‘^.į^ 
škai tyras ir turi turėti tokias sudėtinas dalis, ku
rios nuramina ir gydo suskaudėtas vietas. Todėl 
rekomenduojame viešiems

SEVERĄ’S
Medicated Skin Soap

(Severas Gydantis Odinis .Muilas) todėl, nes ži
nome. kad visos jo sudėtinos dalis atsako reika
lavimams. Turi rastis kiekviename narna ir tu
ri būti vartojamas įvairiuose atsitikimuose kai
po antiseptiškas ir gydantis muilas. Kaina 25c.

Severas Naminiai Vaistai parsiduoda kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite vien tik Severas vaistų. 
Jeigu Jus aptiekorius neturėtų, tai prisiųsdamas pinigus išsirašyk tiesiai iš musų.

W. F. SEVERĄ CO„ CEDAR RAPIDS, IO\VA.
icįįEJUc 
infenfen

ĘlT'u rąj

PIRK, pakol prcu,
Farmą, Namą bei Lotą. Gali 
gaut už gyvus pinigus bei už 
vieną doleri sąvaitėj. Apielin- 
kė jums patiks, tatai jums už
tikriname. Darbo gausi. At
važiuok persitikrinti. Išvažia
vimas kasdien ir nedėldieniais 
10 valandą ryte. Jeigu negali 
pats atvažiuoti, rašyk mums 
sekančiu antrašu:

LINCOLN ( O.,
309 Broadway, Room 

Reikalaujame agentų, i

New York City.

210,

j.
7? fII KARE IR LIGOS!

$
ii

Ant 21 
akmens: 

Gelžkelio iaikro- ! 
dis sriubelių už-DRAUGAS NELAIMEJE!

Mainieriai, mechanikai, audėjai, fabrikos ir siap visokie 
darbiniukai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

t

I

1

I

dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didele** bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi
Pain-Expe»ler, persitikriuk ar yra IKARA. vaiskiženklis ant hxk*iuk<». 35 centai ir 65 centai už 

bonkntę. Gaunamo* visose aptiekose. ar tiesiog is Jabortorijos.
F. AD. RICHTER & CO., 74—80 Washington St., New York, N. Y.

z - z
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Slogas, -
gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, Į Į

PAIN-EXPELLER
J«u tnriri p»»kio*-<l«šimty« metu 
kaip šita piuki gyduole yra rar- 
tuojama su geriausioms pasek- 
meišs, išgydymui r u m a t i z m o, 
skanamu kratinėje, šonose ir rau
menyse. neuralgijos, strėnų die
gimą. šalčio ir kosulio.

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

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

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nu > 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 PADUŠKA1TĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnai’oyt Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dilbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

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

kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuota* ant 20 me
tą. Ypatinga* pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums visk# peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus •ūk
anotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILl

KARI, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 
rūpinusiu, o tas trukdo reguliariikam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiema 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaua Vinco J. Daunoras Trejankos 
arba Trejos Devinerioe. Kaina dėžu

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

lenais, Šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BE3FORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
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Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Gaivą, Raudoną Krautą. Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą 
VyriMcumą Ir

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

Moteriškumą.
giviananfiu Šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja.

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

★

★

★

★

*

★

♦

I )

|
| DYKAI.
(O Jeigu Jus norite žinot, kiek tur- 

to žmonės prasigyveno su pagal-

4? ba naudingų išradimų, tai rašyki- 
te tuojaus reikalaudami tos nau
dingos knygutės. Kaip žinovai 
(cksjiertai) patentų, — bandome A 
išradimus DYKAI. Rašykite: .y

American European 
Patent Office, Ine,

256 P»roadway (Ks.)$ 
New York, N. Y.|

DUOKIT PASIŪT MUMS.

■*+’. -R- ir»RCK)l()WI0W^^

)

Siutus, Overkotus 
ir kitokius kubus

Mm užtikrinam. kad Jus sučėdyatt piain H 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi į; 
mes imam materiją iš gerųjų firmą ir pri* 
nneruopm ruhą pagal žmogų, todėl SUMg ; į 
pasiūti siutai ar overkotai iiMudarko žara- ■ 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER 
KOTUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI 1SVALOM IR IAPROSINAM 

VYRU !R MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrinta*. Kaina 

prieinam*.
Tikra* broli* llettei*

Ant. Januška
222 W. BROADWAY, 
80. BOSTON, MASS.

Ttlefonas: So.

Musu Absoliutiška Gvarancija.
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nųga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynio*- 
dešimtys (M) pilių, vienam menesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.0®) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutės uz penktus ($5.00) dolenus. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkuti. o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokio* gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tona 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Skaitykite ką tie tmones saka apie HhpTra#.

NATTONAL LABORATORY. Chica#o. IIL ENrood CRy. B*.

GG^ru)'i«n tr N»g»-Tone Ir turiu MMkytt. W vivai
vaistau. M-ld£ra pridusti dvi bonkutės Nu#«-Ton« pibutia. Ai daviaui kuleta pdiutra 
pretriiu dėl pabandvma ir >am Ubai patiks. Ai steliuju vi«* bonkutė dėl po. PnuunU 
S.uricte vaitus k* gre.čUusri, BERS8K. Bo* SO.

NATTONAL LABORATORY. Chicago. Sbeoandoak. P*.
Godotini TatnisUi:— „__ _ — . . _ __  . . ___ _ ____

Ai esu Ubai uiganedinu, nno m, £>

♦

♦

»

*

♦

L. 3Valstija

>•001

4

*

¥

*

♦
Nuga-Tone yra sudėti: Stellnkite vaistas ant lūs kamana.
parankioje bonkuteje. Jie ; NATI0NAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III. 
yra apvilkti sa cukru;: Gerbiamieji: Pnsiunčiu S.......... ir meldžiu prisiųsti man
prumno skoni; rame dčl : jankutė Nuga-Tone.
vartojimo; ncatitrauka •
nuo darbo ar linksmumo. : Vardas ir pavardė.........
Bandykite. Jus teko- į Qa(vč |r N<h R F D 
menduosite tuos vaistus ;
visiems sava grotelėms. : Miestas....

******* *** ****** »

*
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Vietinės Žinios
K E L E I V LL

Didelis lietuvių Susirinki* 
mas.

Municipalio teismo salėj 
pereitą nedėldieni buvo di
delis lietuvių susirinkimas: 
susirinko virš 1,000 žmonių. 
Prakalbas sakė miesto tary
bos n a rv s J. W. Ford, kun, 
Urbonavičius, K. Norkus, P. 
Gudas, bankierius Kava
liauskas ir F. J. Bagočius. 
Aukų surinkta apie $270.

Lietuvių Neprigulmybės 
Diena.

Majoras Peters leido Bo
stono lietuviams ateinan- 
čioj subatoj naudotis Com
mon sodu ir ateinančioj ne
dėlioj Faneuil sale, kad pro
testavus prieš jungimą Lie
tuvos prie Lenkijos.

Subatoj, 12 d. balandžio, 
bus didelė lietuvių paroda 
kad pažymėjus tą dieną kai
po Lietuvių Neprigulmybės 
Dieną. Nedėlioj gi Faneuil 
salėj bus prakalbos ir ren
kami parašai po peticija, 
reikalaujančia pripažinimo 
Lietuvos valdžios, kurios de 
facto da nėra.

Dr. Matulaitis išvažiavo.
Daktaras Matulaitis išva

žiavo i Chieago ant studijų 
Sugrjž i Bostoną birželic 
mėnesyje.

Telefono aptarnautojų uni
ja nubalsavo streikuot
Pereito panedėlio vakare 

International Brotherhood 
of Electrical Workers unija 
turinti virš 500 narių, turė
jo savo susirinkimą streike 
klausimu. 94 nuošimtis tos 
unijos narių balsavo už 
streiką. Taipgi nutarta, 
kad kiekvienas narys Įmo
kėtų kason po $5.00, idant 
sustreikavus turėti ištek
liaus pašalpoms.

Telefonų kompanijos dar
bininkai jau senai pareika
lavo algos pakėlimo ir kitv 
pagerinimų; kompanija ši
tą dalyką pavedė šalies susi
nėsimo žinybai nuspręsti: 
darbininkai laukė iki šiol jv 
reikalavimo išpildymo, bet 

nesulaukdami dabar galuti
nai nutarė streikuot.

Fordas nori statyt savo fa
brikus So. Bostone.

Pagarsėjęs automobilių 
idirbvstės vedėjas Henry 
Ford iš Detroito, kreipėsi 
prie Bostono administraci
jos su prašymu leidimo sta
tyti South Bostone fabrikus. 
Fordo atstovas apžiurėjo 
vieta netoli Andrew Square, 
nori nupirkti 50 akrų že
mės, ant kurios bus pasta
tyti Fordo fabrikai, kuriuo
se butų vietos 15 tūkstan
čių darbininkų. Tuose fa
brikuose Fordo automobilių 
firma mano daryti naujos 
konstrukcijos automobilius, 
kuriuos pardavinės po $250. 
Išdirbystėj gautų darbą j>a- 
orasti darbininkai ir amat- 
ninkai su paprastai Fordo 
firmos mokama alga.

Fordo fabrikai South Bo
stone busią sutaisyti pana
šiai kaip Detroite, tik su Į- 
vairiais sistemoje pagerini
mais taip, kad butų geriau
siais fabrikais, kokie iki šiol 
šalyj randasi. Manoma, 
kad tie Fordo fabrikai bus 
pavyzdžiu visiems kitiems 
'abrikams, kurie be naujo- 
vinią įtaisymų ir be nuodug
nios reformos ilgesniai eg
zistuoti negali.

Fordo firma mano ga
ilinti naujus motoras, kurie 
surevoliucionizuos visos ša- 
’ies gatvekarius. Sakoma* 
’:ad nuo miestų gatvių ne-i 
"rukus bus prašalinti via 
labartiniai gatvekariai ir 
'šnaikintos relės. Vaikščios 
ik dideli Fordo išdirbvstės
omnibusai. Taip paskelbia t 
Henry Fordo sūnūs Edsel.

I

Prakalbos Bostone.
Ateinančioj nedėlioj, 13 

balandžio, 7:30 vai. vakare, 
jx) No. 193 Hanover St., Bo
stone, bus lietuvių socialis
tų prakalbos. Kalbės ”Ke- 
leivio redaktorius S. Mi- 
chdsonas. Įžanga ‘visiems 
dykai.

PARDAVIMAS.
Nedėlioj,' 13 Balandžio, 

bus didelis žemės išpardavi
mas E. Lexington, Mass. 
Vienas f eras, 8 minutos nuo 
Harlington Heights. Atva
žiuokite.

P. Simonavičius,
115 Mass. Avė.,

E. Lexington, Mass.
MINDAUGIS, puikus is

toriškas veikalas, bus per
statytas Dudley Opera 
House. 113 Dudley St., ba
landžio 12 d., nuo 7:30 vaka- 
pa. Prieš vaidinimą, per

traukose ir po vaidinimo 
bus galima pasirašyt po pe
ticija už Lietuvos laisvę. 
Patartina visiems atsilan
kyti. Rengėjai.

į* DAKTARAS

IAL.KAPOCIUS
- LIETUVYS DENTISTAS. 

I VALANDOS: Nae • ild 13 dieną.

Nuo S iki • vak. 

NEDALIOMIS 
iki 1 v. po pietų, i

Ofisu "Keleivio” name.
251 Broadway, tarpo C ir D Staj 

SO.,BOSTON, MASS. į 
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Didelės Prakalbos.
Nedėlioję, 13 Balandžio, 

įuo 2 po pietų, rengia žvm- 
*as prakalbas lietuvių kriau 
"ių 149 skyrius Amai. Clot. 
'Vor. of Am. Prakalbos bus 
Lietuvių salėje. Kalbės a d. 
F. J. Bagočius. Visi lietu
kai. o ypatingai kriaučiai 
itsilankvkite. Komitetas.

MUZIKOS MOKYKLA.
D. L. K. Vytauto Beno «• 

ros muzikališka Kleri-
muzikos ant smuiko'. ‘ <axoDho- neto Corneto, Tra^- ‘ "£££ 
no, \ lola Celių ir n,ok>-klon
muzika galite u^ll* merglI1os. (19) 
lygiai vaikinai kaip i* n: *• 
‘ Ruimas 339 Mass.

PARSIDUODA AUTO
MOBILIUS, 6 eilinderių, su 
7 sėdynėmis, mažai \azine- 
tas, išrodo kaip naujas. at
siduoda pigiai. AukauKit 
greitai per laišką arba ypa
tiškai. K. L rban. (16) 
26 Gatės St., bo. Boston,

Parsiduoda šeimynų
namas, geram .ai?t
plačios gatvės už iaoai pigią 
kaina ir lengvu išmokėjimų.

Jos. Pink. 86 Chestnut St., 
Boston.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Pavasarinis vaistas.
Pavasarį kraujas, paprastai, būva 
pilnas nešvarumų .ur:e sukrenka 
žiemos laiku, De e', šito apsireiškia 
spuokai. skauduliai :r kitos odos li
gos. Dažnai būva visa burna jais 
nuberta ir ve tąsyk rėkia pasirū
pinti nusikratyti jį 

Severa’s
Blood Purifier

(Severos Kraujo Valytojas) reikia 
tatai imti kas pavasaris šituo laiku, 
arba kadir kokiu nebūk metų laiku, 
jei kraujas yra netyras, arba jei 
apsireiškimai parodo suS’.ipnijusj 
stovygyvastynių sulčių. Jis sutei
kia stiprumą ir grynumą kraujui ir 
užlaiko jį sveiku taip kaip jis turi 
būti. Jis yra parčav nėjimas visose 
aptiekose visur. Kama $1.25. •

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIOS. IOWA

MINDAUGIS
Lietuvos Karaliaus, Istorijos Drama 5 aktuose,

BUS PERSTATYTA

Didžiausia Lietuvių Demonstracija
SUBATOJ, 12 BALANDZIO-APRIL, 1919

Įvyks milžiniška lietuvių demonstracija ant

Boston Common
Tai pirmas tokis milžiniškas pasirodymas.
Programa bus Įvairi: KALBOS, DAINOS ir MUZIKA.
Kalbės žymiausi kalbėtojai amerikonai ir lietuviai.
Dainuos Bostono lietuvių chorai.
Prie šios taip svarbios ir didelės dėme nstracijos prisidėkite visi — kas darbu, 

kas atsilankymu, kad padidinti būrį. Paveskite pusę dienos Lietuvos labui ir išei
kite ant gatvių vis; vyrai, moterįs, senelės ir seneliai, kad parodžius, jog mes visi 
rūpinamės Lietuvos likimu. Visi kareiviai tarnavusieji Suvienytų Valstijų Armi
joje, sudarykite pulką ir išeiktie prie LIETUVIŲ SALĖS ir ten bus duota instruk
cijos kaslink maršavimo. Sode bus renkami parašai.

Tinkamiausia proga pasirašyti po Lietuvos Peticija 
Didžiausiame Mass-Mitinge.

NEDĖLIOJĘ, 13 D. BALANDŽIO (APRIL), 1919,

Faneuil Hali, prie F. H. Square, Boston, Mass.
Pradžia nuo 2:30 po pietų.

Kalbos, dainos ir muzika sudarys programą.
ATEIKITE VISI.

Parodykite Amerikos gyventojams, kad lietuviai yra augštai pakilę tautiška
me susipratime ir reikale pagatavi savo gyvastį atiduoti už tėvynę Lietuvą. Susi
rinkite koskaitlingiausia. Kviečia KOMITETAS.

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

11 GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

,« Taipgi Kraujo ir Odos Ligas,
r...... -VALANDOS: Nuo 9 iš ryto

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

69 ČHAMBER ST, BOSTON 
Telephone: Haymarkei 3390.

4 Nusišovė automobiliu va
žiuojant.

Andai koks tai nežinomas 
vyras nusisamdęs M. J. 
Walsh’o, iš South Bostono, 
automobilių ir liepė vežt ji Į 
vakarinę miesto dali. VVal- 
shui bevežant netoli City 
Square, Quincv, pasigirdę 
sprogimo baisas lig nuo trū
kimo rato guminio apvalka
lo (tire), bet kad automobi
lius ėjo gerai, tai šoferis tik 
žvilgterėjęs Į ratus nuvažia
vo toliaus paskirton vieton 
Kad pasiklausus vežamojo, 
kur turi sustoti, jis atsikrei- 

• pė prie jo, bet pamatė jį su
smukusį, kraujuotu veidu ii 
pakojvj gulėjo revolveris 
Šoferis jiersigandęs nuvežė 
nusižudėlį policijos stotin. 
Policija liepė vežti ligonbu- 
tin, kur išegzaminuota ir 
atrasta nusišovusį mirusiu. 
Lavoną nusiųsta pas grabo- 
rių .J. C. Hali, Hancock gat
vėj.

Nusižudęs žmogus turėjo 
su savim keliatą mažmožių 
su S3.95 pinigais. Buvo ap
sitaisęs juodais drabužiais. 
Minkštoj skrybėlėj išmuš
tos raidės ”L. W.:” nosinė 
įžymėta raide ”11,” buvo 
dailiai nusiskutęs, tamsiais 
plaukais if galėjo būti apie 
25 metų amžiaus.

Gatviekaris sužeidė dvi 
y patas.

Pereito nedėldieno naktį 
Belmont gatvėj, Cambrid- 
ge’uj gatviekaris užgavo 
vyriški, kuris manama esąs 
J. B. Crosby ir sykiu su juo 
ėjusią moteriškę. Juodu 
sunkiai sužeistu ir be sąmo
nes nugabenta ligonbutin.

Susirinkimas.
Nedėlioję, 13 balandžio, 

įuo 11 vai. ryte, bus mėnesi
us LSS. 60 kuopos susirin
kimas, Socialistų Salėje, 376 
3roadway, So. Bostone. 
Bus daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. Taipgi atva
duos žymus agitatoriai 
:odel visi nariai atsilanky
kite. Kp. Sekretorius.

Prakalbos.
Ateinančioj nedėlioj, ba- 

’andžio 13 d. Brightono Lie
tuvių salėj, 26 Lincoln st. 
šus didelės LMPS. 49 kuo- 
X)s parengtos prakalbos. 
Kalbės M. Michelsonienė ir 
T. Neviackas. Bus ir- įvai
riu pamarginimų, dėlto 
kviečiama publika kuoskai- 
tlingiausiai susirinkti.

LSS. KUOPOMS.
Lietuvos Pardavikai ir Jos 

Apgynėjai.
šitokiu angalviu išleido 

upelius Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 60-toji kuopa. I>a- 
leliai yra parašyti vieno iš 
žymesniųjų rašytojų ir 
svarbus išplatinti tarpe lie
tuvių darbininkų. Kuopos 
norinčios parsitraukti lape
lių turi iškalno prisiųsti pi
nigus. Lapeliai yra 4 pus
lapių, kaina už tūkstantį 
$.00. Reikalaukite pas:

M. M. Plepia, (?) 
5 Thomas Park,

South Boston, Mass.
Pajieškau darbo Bučei- 

nėję ir Groserštore, senai 
dirbu tame darbe ir moku 
atsakančiai vesti tokį biznį.

J. A. Janush (17) 
19’o School st..

Cambridge, Mass.

Liberty Bondsus
priimu už pilnus 50 dolerių.

P. Bartkevičius, (23) 
L A. B-vės atstovas, 

877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

12 Balandžio-April, 1919
DUDLEY OPERA HOUSE

113 DDftLEY ST., r BOSTON, MASS
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečia visus ALT. Sandos 7 kuopa.

PIRŠLYBOS SD ŠOKIAIS
Rengia L. S. S. (k) kuopa

Subatoj, 12 Balandžio-April, 1919 
LIETUVIŲ SALĖJ,

KAMPAS E IR SILVER ST., SO. BOSTON, MASS.
Prasidės 7:15 valandą vakare.

PO PERSTATYMO DAINUOS BIRI TĖ K ANKI.IV CHORAS. ŠOKIAI 
TRAUKSIS IKI 11:30 NAKTIES.

Kas gi yra tos piršlybos?
Tai yra graži ir juokinga dviejų aktų komedija, kurioj atvaizdinama, 

kaip trjs jaunikaičiai, su pagalba vienos geraširdes piršles, derinasi prie 
vienos dailios mergaitės.

Kuris laimūs iš trijų . Ateikite ir pamatysite! \ isiems juoko užteks. 
Ksicėia RENGRJAl.

i t 
i I

i
MORRIS KATZEFF

ADVOKATAS
Atlieka vusus teismiškus reikalus visur

OFFICE:
735-736 Old South Bldg. OFFICE:
294 Washington st., 332 Broadway,

B<»lon, Mass. Mass
Tel.: ftort Kili 3424-1972. Tel.: So. Boston 48 UM. ’ ‘

' I’ Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

į Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
K ♦ .žemoms kainoms, ui visada eikite

ant 100 Salėm str., kur rasite įsokių naminių vaistų šaknų nuo ri
di šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsi^enėiusio reu- 
R matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo vali.nui, nuo uždegimo plau- ’ 
« čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokiu slaptingų li- 

,r ę?.n»us.,?sr patonmus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo- 
4 terų. Diehų is Lietuvos ir jvamų šaknų ir žolių. Mes jums paUrnau-
* kuogęnausiai, pasaukiame geriausius daktarus per telefoną už w
1 ir »'•*»■ % I

100 SALĖM ST. BOSTON, MASS. |

(

i

4et09oioKiioto>otoioio>ormtatoio>ototQiQ>o>oe8tA 
qTel.: Richmond 2957-M. •

h Dr. David W. Rosen j 
; i Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir i 

Rusiškai.
H GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP-j 

TAS LIGAS. S
i i VALANDOS:

Nuo 8 iki lo ryto, 
j > Nuo 2 iki 3 dieną.
INuo 7 iki 8 vakar*. š

321 HANOVER STREET, j

BOSTON. MASS.
wwmcmomoioie^^

A PETITION FOK LITHUANIAN INDEPENDENCE.
M’HEREAS, Lithuania was for ages an independent Statė, 

whose inhabitants, a distinet ethnic group, have never re- 
nounced their right to independence.

WHEREAS, the establisĄment of an independent Lithua- 
nian Statė vreuld add materially to the future peace of the 
world,

THEREFORE, WE, the undersigned. ask for the peoplc of 
Lithuania those rights of self-determination that are the de- 
clared vvar aims of the United Statės, and that have been 
granted to those oppressed peoples of other countries.

We respectfuily reųuest the. PRESIDENT OF THE UNI
TED STATĖS and the SECRETARY OF STATĖ to extend to 
the Lithuanian Government formai recognition, based not 
only on these grounds of iustiee, būt that through this, they 
may be the better able to withstand the attempts of the pre- 
sent regime of Russia or any other alien government to im- 
pose a foreign rule upon them.

Name Address

| ADVOKATAS |

ji F. J. Bagočius iį
Notaras ir Taikos Teisėjas. !•' 

ji Veda provas visuose Teismuose. JįVeda provas visuose Teismuose. ’>
253 Broadaay. So. Boston. Mass. t;

■“ • i!
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Adv. F. J. Bagočius
253 Broaduay, So. Boston, Mass. 
PERKA UŽ AUGŠCI ALSIAS 
KAINAS

RUBLIUS,
RUSIJOS BONDSUS. 
IR LIBERTY BONDSUS.

Jei nor-tc parduoti juos, 
klauskite kainų pas Adv. Bago- 
čių.

%

PAAIŠKINIMAI.
Viršuje paduodama peticija, po kuria lietuviai rašysis bal. 

12 ir 13 dd. Tos peticijos gali nepasiekti visų koloniją arba 
gali neužtekti prisiųstųjų. Tai tokiame atsitikime iškirpkite 
šį tekstą, pripildykite parašais ir siųskite šiuo adresu:

LITHUANIAN NATIONAL COUNCIL,
Petition Dept

703 Fifteenth SL, N. W.

t

.*

EXTRA!

t

••v.*

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

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

Tad— 
PIRKITE ŠĖRUS!

ŠĖRAS TIKTAI 5 DOLERIAI!

EXTRA!

Washington. D.C.

CENTRALK BENDRAS UETUVIP BANKAS
INKORPURUOTAS ANT VARDO JOSEPH KOWAL CO.

32-34 CRO8S STREET, BOSTON, MASS.


