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GALĖ TAIKOS KONE

RENCIJOJ.

SOVIETŲ RESPUBLIKAI 
GRĘSIA DIDELIS 

PAVOJUS.

laivai jau stovj Finliandijos 
užlajoj, netoli Petrogrado. 
Ir tuo pačiu laiku sąjungi
ninkai paskelbė, kad jie pri
pažino Finliandijos valdžią.

Iš Londono 12 gegužės a- 
tėjo daugiau žinių apie ruo
šiamą užpuolimą ant Pet
rogrado. Šitos žinios sako, 
kad generolas Gurko, kuris 
turis surinkęs 3,000 karei
vių (turbut Estonijoj), už- 
pulsiąs Petrogradą iš pietų,* 
o generolo Judeničo ataka 
eisianti nuo Olonecko iš 
šiaurės.

Stokholme gauta iš Hel- 
singforso žinių, kad tenai 
laukiama 20 Anglijos kariš
kų laivų, kurie ”turbut da
bos bolševikų laivyną.” Ang
lų admirolas Cowan jau at
vykęs j Helsingforsą ir ge
nerolas Mannerheim, balto
sios finų gvardijos vadas, 
iškėlęs jam .didelj priėmimą.

Reakcijos spėkos, tarptau
tinio imperializmo remia

mos ima viršų.
Rusijos dalykų žinovai 

Paryžiuje tikisi, kad į ke
lias savaites Rusijoje įvyk- 
siąs perversmas. Dabar iš
ėjo į aikštę, kad tie paskalai 
apie finų ruošiamą užpuoli
mą ant Petrogrado buvo ne 
be pamato. Pasirodo, kad 
tenai darbuojasi koks tai 
generolas Judenič. Jis tu
ris su savim 4,000 rusų, ir fi
nų valdžios remiamas surin
kęs dar daug ūkininkų, ku
rie esą nepatenkinti Sovietų 
valdžios rekvizicijomis.

Generolas Judenič užė
męs jau Petrozavodską, O- 
lonecką ir keliatą kitų žy
mių miestų Į rytus nuo La
dogos ežero. Tuo budu ji
sai dabar kontroliuojąs pie
tini Kolos geležinkelio galą 
ir bolševikų kariumenei, ku
ri veikė Kolos pussalyje 
prieš sąjungininkus, gręsiąs 

. didelis pavojus, nes susinė
simas su Maskva likos at
kirstas ir kelias pasitrauki
mui užtvertas.

Daigelis mano, kad sąjun
gininkai remia Judeničo žy
gius, kurių tikslas esąs už
imti Petrogradą ir nuversti 
tarybų valdžią. Sakoma, 
kad bolševikai tą pavojų 
permatydami pradėjo jau 
svarbesnius daiktus iš Pet
rogrado gabenti. Ir sąjungi
ninkai matomai yra įsitiki
nę, kad bolševikai greitu lai
ku turės trauktis iš Petrog
rado Maskvon, nes Nanseno 
sumanymas teikti Petrog
radui maisto per neutralę 
komisiją dabar likos atidė
tas.

Tuo tarpu Kolčako armi
ja iš Sibiro eina į vakarus 
artyn prie Volgos ir mano
ma, kad greitu laiku ji pa
ims Viatką ir Samarą.

Negalint bolševikams su
laikyti Kolčako pulkų Vol
gos klonyje, iš kitos vėl pu
sės generolui Judeničui ei
nant ant Petrogrado, Kije- 
vui esant anti-bolševikų 
rankose, o šiaurės armijai 
taikant atkirsti Maskvą nuo 
Archangelsko, karinis bol
ševikų padėjimas darosi be 
galo sunkus.

Leninas andai liepė jau 
paliuosuoti visus politinius 
kalinius Petrograde, nežiū
rint kad Petrogrado guber
natorius • Z movjevas buvo 
tam griežtai priešingas. Są-_ 
jungininkų diplomatai ma
to tame Lenino norą paro
dyt pasauliui, kad bolševikų 
valdžia jau sušvelnėjo.

Iš Stokholmo 11 gegužės 
pranešama, kad Finliandi- 
joj jau patįs sąjungininkai; 
rengia užpuolimą ant Pet-, 
rogrado. Papėdė 6avo vei-| 
kimui jie esą apsirinkę Hel- buvęs Rusijos 
singforsą, finų sostinę. Už- dabar esąs Paryžiuje, bet 
puolime dalyvausią 50,000 taikos konferencijos rate- 
kareivių. Francuzų kariški liuose nesirodąs.

SĄJUNGININKAI VĖL 
IMA VIRŠŲ APIE MUR

MANSKĄ.
Anglijos karės ministerija 

išleido pranešimą, kad eida
ma palei Murmansko gele
žinkeli | pietus, užpereitoj 
subatoj sąjungininkų kariu
menė paėmė stotį Masalską. 
Bolševikai smarkiai prieši
nosi.

LENKAI SUŠAUDĖ 
JOFFĘ.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad kuomet lenkai an
dai buvo užėmę Vilnių, jie 
suėmė ir tuojaus sušaudė 
Adolffą Joffę, buvusj bolše
vikų ambasadorių Berline. 
Apie tai rašo lenku laikraš
čiai atėję Kopenbagon.

Adolfas Joffe buvo pir
mutinis rusų taikos delega
cijos Brest Litovske pirmi
ninkas, o kuomet taika įvy
ko, jis buvo nusiųstas Berli- 
nan kaipo pirmutinis Sovie
tų Respublikos ambasado
rius. Bet' kuomet vėliaus 
paaiškėjo, kad jisai varo 
Vokietijos revoliucinę pro
pagandą, Vokietijos valdžia 
j| išvijo. Pereitą gruodžio 
mėnesi jisai vėl nuvyko Ber- 
linan ir pradėjo veikti išvien 
su spartakais prieš Eberto 
valdžią. Sausio mėne>syje 
jis vėl likos išvytas iš Vokie
tijos.

KYMEčIAI ŠAUKIASI 
f I AMERIKOS SENATĄ.

Kiniečių susirinkimas Pa
ryžiuje nutarė atsišaukti į 
Amerikos senatą ir prašyti, 
kad šis neužgirtų taikos su
tarties, kuri atiduoda Ja
ponijai kyniečių Šantungą ir 
Kiau-Čau. Susirinkime da
lyvavo ir Kynų ambasado
rius.

KERENSKIS PARY
ŽIUJE.

Aleksandras Kerenskis, 
premjeras.

master at Boston, Mass., on May 
11. 1919, as required by the Act of 
October 6, 1917.

’E- Jouhaux rezidavo iš 
taikos konferencijos.

Francuzų darbininkų klesos 
atstovas sako negalįs dirbti 

su valdžia po 1 gegužės 
skerdynių.

Leonas Jouhiux, francu
zų Generalės Darbo Konfe
rencijos sekretorius, kuris 
buvo pakviesta^ taikos kon
ferencijon kaipo darbininkų 
klesos atstovas, įteikė prem
jerui Clemenceau savo re
zignaciją ir parašė šitokį lai
šką:

"Skaitau už garbę praneš
ti jums, kad nuo šios dienos 
aš jau nebedalyvausiu tai
kos koferencijoj, kur aš sė
dėjau kaipo papildomas de- 

imperialistai laimėjo dideię (paaj^jnį. j jum^ jr priežastį, 
pergalę taikos konferenciją- k0(jej a§ pasitraukiu.

_ j As buvau pasauktas tai- 
, - , ,, .. . , .ne.ra kos konferencijon kaipo at-

telegrafo klaida vietoje ju- stovas francuzų darbininku 
go-Slavų suverenitetui, tai i - 
prezidentas Wilsonas likos į 
šauniai sumuštas, nes jisai 
buvo griežtai pasakęs, kad 
Fiuma turi būt Jugo-Slavų 
uostas, o ne Italijos.

Fiuma pavedama jos globai 
iki 1925 metų, o paskui ir 

visai atiduodama.
Italijos premjeras Orlan- 

do sutiko sugrjžti taikos 
konferencijon, nes sąjungi
ninkai padarė pasiūlymą, 
kad iki 1925 metu Italija 
globotų Fiumą kaipo tautu 
lygos jgaliotinė, o paskui 
Fiuma pereis Italijos sove- 
renitetui. Per tuos keturis 
metus jugoslavams busiąs 
pastatytas kitas uostas to
liaus j pietus ir sujungtas 
geležinkeliu su Agramu. Be 
to da už Fiumą Italija pada
rysianti nusileidimų Dalma
tijos pakraštyje.

Jei tai tiesa, tai Italijos p?ąata

je. Jeigu žodžiai "pereis ■ 
Italijos suverenitetui”

PRIPAŽINO FINLAN- 
DIJOS VALDŽIĄ.

Sekretorius Lansing Pa
ryžiuje paskelbė, kad Suvie
nytos Valstijos pripažįsta 
dabartinę Findlandijos val
džią. Iš Londono praneša
ma, kad Anglija taipgi pri
pažino baltųjų gvardijų val
džią Findliandijoj.

SĄJUNGININKAI SU
LAIKĖ RUMUNUS.

Iš Ženavos pranešama, 
kad sąjungininkai liepė ru
munų armijai sustoti ėjus 
ant Vengrijos sostinės. Įsa
kymą davusios Amerikos ir 

į Anglijos valdžios.

NORĖJO UŽMUŠTI GEN. 
CHORVATĄ.

•Iš Vladivostoko praneša
ma, kad pereitoj savaitėj Si
bire kesintasi užmušti palei
stuvi Chorvatą, kuris turi 
įsteigęs savo "valdžią” 
Charbine. Jo paties pagelbi- 
ninkas tapo suimtas su bam
ba.

ARGENTINA DEPOR
TUOJA 300 AGITATORIŲ.

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad j kelias dienas iš 
Argentinos busią departuo- 
ta 300 ”anarchistiškų agita
torių.” Didžiuma jų suside
da iš rusų ir italų ir 17 esą 
moterų. Policijos viršinin
kas tikisi gretų laiku da 400 
surinkti deportavimui.

REIKALAUJA KAIZERIO
Olandijos pasiuntinystė 

Paryžiuje paskelbė laikraš
čiuose, kad Olandidijos val
džia jau gavusi įsakymą iš
duoti kaizerj.

HAMBURGE AREŠTUO
TA 1,600 ŽMONIŲ.

Iš Berline pranešama, kad 
Habumrge dėl buvusio suki
limo areštuota 1,600 žmo
nių.

I klesos, bet po 1 gegužės, 
kuomet jūsų valdžia bruta- 
liškai uždraudė tiems darbi
ninkams išreikšti savo min
tis ir troškimus, aš savo 
mandato pildyt? negaliu. Jus 
sudarėt tokį padėjimą, ku
ris bendrus ryšius tarp mus 
visai sunaikina. Laisvės ir 
teisių principai laikosi ne 
vien tiktai diplomatijoj. Jie 
priklauso ir-'liaudžiai. O jus 
atsisakėt juos pripažinti 
žmonėms.

"Uždrausdami Paryžiaus 
darbininkams ramią mani
festaciją ir siundydami savo 
policiją ant vyrų ir moterų 
su negirdėtu ikišiol bruta- 
liškumu, jus parodėt, kad 
jus nepaisot to pasišventimo 
ir nusileidimo, kokį šita dar
bininkų klesa rodė visu ka
rės metu.

"Todėl man nieko dau
giau nelieka, kaip tiktai 
įteikti jums savo rezignaci- 
jų-

NORĖJO NUDURT 
CLEMENCEAU.

Paryžiuje ties Clemen
ceau namais likos areštuo
tas jaunas vyras, kuris poli
cijos tardomas prisipažino 
norėjęs nudurt Clemenceau. 
džią Finlandijoj.

NORVEGIJA REIKALAU
JA Iš VOKIETIJOS ATLY

GINIMO
Sulvg gautų Londone ži

nių. Norvegijos valdžia nu
siuntė taikos konferencijon 
reikalavimą, kad Vokietija 
užmokėtų jai už paskandin
tus laivus.

OLANDŲ SPAUDA PAS
MERKIA SUTARTJ.

Olandijos laikraštija labai 
neprielankiai atsiliepė apie 
sutarties išlygas. "Handel- 
sblat” vadina ją "piktada
ryste prieš Vokietiją ir prieš 
žmoniją." Gi ”Nieuwe Ro- 
tterdamsche Courant” sako: 
"Šita sutartis neužbaigia 
karės, bet tęsia ją toliaus.” 
"Telegraaf" irgi pripažįsta, 
kad Vokietija vaišinama 
baisiai žiauriai, bet, sako, 
geresnio vaišinimo ji nei ne
užsipelnė.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
14, 1919, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

KAIP VENGRIJOS KO
MUNISTAI VEDA FAB

RIKUS.

Vienas bankierius rašo iš1 
Budapešto į Londoną šitokiu 
žinių:

” Aš aplankiau vieną dirb
tuvę, kuri yra vedama sulyg 
naujos socialės tvarkos. Di
džiausia elektros lempų ir 
telefono reikmenų dirbtuvė 
Vengrijoj, su 10,000,000 kro
nų kapitalo ir 3,500 darbi
ninkų, dabar yra vedama 
trijų valdžios komisarų ir 
tarybos iš septinių darbi
ninku atstovu.c. C-

"Padaryti tavorai parduo
dami valdžios, kuri apmoka 
darbininkams algas ir ski
ria komisarus.

”Tokia pat tvarka įveda
ma ir kitose dirbtuvėse, kur 
dirba nemažiau kaip 20 dar
bininkų. Gi tos dirbtuvės, 
kur dirba mažiau kaip 20 
žmonių, kol kas paliekamos 
privatinėse rankose.”

ANT KAUKAZO BAISUS 
BADAS.

True translation filed with the post- master at Bo.i_.-n, Mass., on May 
14, 1919, as reųuiAą by the Act ofOctober 6, 1917.

Vokietija protestuoja prieš
e

sunkias taikos išlygas.
JOS REIŠKIA RESBUB- 
LIKAI MIRTJ, SAKO 

ŠEIDEMANAS.

buvo užėmę tokią nozieiją, 
kad nežiūrint visų sunku- 

i mų, sutartis turi būt priim
ta, tečiaus milžiniškas vi
suomenės ūpas ir smarkus 
protestai prieš sutarties iš
lygas, privertė juos galų ga
le savo pažiūras pakeisti ir 
daugelis jų prisidėjo prie 
minių protesto.

Bet Kautskis, žvmiausis 
Vokietijos socialdemokratų* 
vadas, sako, kad noroms ne- 
noroms Vokietija turės po 
ta sutartimi pasirašyti. Ra
šydamas nepriklausomųjų 
socialistų organe ”Die Frei- 
heit” jis sako:

"Ar mes rašysimės po ta 
sutartimi, jeigu ji nebus 
sušvelninta, ar turime kito
kį išėjimą? Jeigu šita taika 
reikštų mums sunaikinimą, 
mirties dekretą, kaip ji yra 
vadinama, tai jos priėmi
mas reikštų savžudystę; bet 
kaip ji nebūtų sunki, ji ne
prives Vokietijos žmonių 
prie mirties, nors gyveni
mas bus baisiai sunkus. Te
čiaus tikra mirtis, greitas 
fizinis puolimas ateitų, jei
gu mes tas ižlygas atmestu
me ir stotume į karę. Kelias 
sąvaites pasipriešinę be jo
kio vaisiaus ir prakišę mi- 
lionus gyvasčių, mes būtu
me priversti pasiduoti.”

Bet atmesti jas rekštų taip 
pat mirtį, sako Kautskis.

Vokietijos prezidentas 
E bertas išleido savo žmo
nėms pranešimą, kad Vokie
tija reikalausianti teisingos 
ir pastovios taikos. Jis sa
ko, kad pastatytos sąjungi
ninkų išlygos įkinko Vokie
tijos darbininkus svetimo 
kapitalizmo vergijon ir už
deda ant jaunos respublikos 
amžinus retežius. Praneši
mas skamba taip:

"Kuomet badaujanti mu
sų liaudis išreiškė širdingą 
norą taikytis, tai pirmutinis 
sąjungininkų reikalavimas 
buvo padėti ginklą nepap
rastai sunkiomis sąlygomis. 
Vokietijos liaudis, padėjusi 
ginklą, teisingai pildė sutar
ties uždėtas pereigas, nors 
jos buvo begalo sunkios. Ne
žiūrint to, musų priešinin
kai per šešis mėnesius tęsė 

j karę toliaus palaikydami 
blokadą. Vokietijos Jiaudis 
kantriai nešė visą tą jungą, 
tikėdama sąjungininkų pri

ežadams, duotiems jų notoje 
Į 8 lapkričio, kad taika bus 
i teisinga, paremta preziden
to Wilsono 14 punktų pama- 

j tais.
"Vietoje to, sąjungininkai 

I dabar pastatė mums prie- 
■šingas išlygas. Vokietijos 
■ liaudžiai jos yra netik nepa- 
nešamos, bet stačiai neįvy
kinamos, kad ir visas savo 

j spėkas mes įtemptume. Be
galinė prievarta butų pa- 

! vartuota prieš mus. Nuo 
taip užkrautos taikos kiltų 
tarp tautų baisi neapykanta 
ir laikui bėgant prasidėtų 
naujos karės. Pasaulis tu- 

| retų palaidot visą viltį apie 
laisvų tautų lygą ir ramybę.

"Padalinimas ir prislėgi- 
mas vokiečių liaudies, ikin- 
kimas Vokietijos darbinin
kų svetimo kapitalizmo al
gos vergijon ir amžini są
jungininkų imperializmo 
pančiai ant jaunutės Vokie
tijos respublikos— tai tiks
las, kokį jie nori atsiekti ši
ta prievartos taika. Vokie
tijos valdžia atsakys į šitą 
prievartos taiką pasiūlyda
ma taiką tiesos ir pastovios 
tautų ramybės pamatais.”

Šcidamanas pasakė, kad 
šitos išlygos yra niekas dau
giau, kaip tik mirties dekre
tas Vokietijai, tečiaus Vo- 

I kietijos valdžia turinti "šitą 
neapykantos ir pasiutimo 
dokumentą blaivai ajisvar- 
styti.”

Prieš pasirašymą po ta 
sutartimi pereitoj nedėlioj 
visoj Vokietijoj buvo kelia
mos protesto demonstracijs. 

i Berlinas, Breslau, Danzi- 
gas. Kocnigsbergas, Kasse-

Motinos žudo savo vaikus ir 
valgo juos.

Amerikonų komitetas Ar
mėnijai ir Sibiri jai šelpti ga
vo New Yorke laišką nuo sa| 
vo atstovo Dr. Maino, kuris 
rašo iš pietų Kaukazo, kad 
tenai viešpatauja toks skur
das, jog žmonės pradeda 
valgyli vieni kitus.

"Pietų Kaukazas yra pil
nas pabėgėlių,” jisai rašo. 
"Pavyzdžiui, Erivane, taip 
vadinamoj Kaukazo respub
likos sostinėj, kur normaliu 
laiku būdavo apie 30,000 gy
ventojų, dabar yra susispie
tę 100,000 žmonių. Skurdas 
toks baisus, kad motinos žu
do vaikus ir valgo juos. An
glų oficieriai mums sako, 
kad kanibalizmas (valgy
mas žmogienos) darosi jau 
paprastas dalykas.”

ŽVĖRIŠKI BURŽUAZIJOS 
DARBAI MUNCHENE.

Vilniuje eina 
didelis mušis.
Bolševikai smarkiai atakuo

ja lenkus.
Iš Londono pranešama:
Berline gauta iš Kauno 

žinių, kad bolševikai didelė
mis spėkomis pradėjo ata
kuoti Lietuvos sostinė Vil
nių, kurį kelios savaitės at
gal užėmė lenkai. Vilnius 
esąs po didele artilerijos 
ugnimi. Prasidėjęs atkak
lus mušis.

BELĄ KUN PRAŠO AME
RIKONŲ APSAUGOS.
Vengrijos komunistų va

das Belą Kun kreipėsi i A- 
merikos atstovą profesorių 
Browną su prasimu, kad 
amerikonai užtikrintų ap
saugą jam pačiam ir jo šei
mynai. Manoma, kad pra
šymas busiąs išpildytas. 
Prof. Brown tuojaus išva
žiavo Belgradan. Tarybų 
valdžia Vengrijoj esanti la
bai nusigandus, nes rumunai 
ir čecho-slovakai kas sykis 
vis daugiau artinasi prie Bu
dapešto.

Komunistų valdžia nuver
sta, 250 žmonių išskersta 

ir laikraščiai uždaryti.
Iš Muncheno pranešama, 

kad greitoj sąvaitė-' page
dėlį tenai jan ”pasirodė visi 
laikraščiai,” bet komunistę 
"Raudonoj5 Cėliava” ir kiti 
radikalų organai ebešėjo, 
reiškia, jie jau užgniaužti. 
Bankose pinigai ir kitos 
brangenybės atrastos čiely- 
bėje. Komunistų vadai Ni- 
ssen ir Levin pabėga. Son- 
dheimer, kurs bandė bėgti, 
likos nušauta". "Raudono
sios Vėliavos” redaktorius 
Levin taipgi likos sušaudy
tas. Iš medikalio instituto 
nuvežta ant kapinių apie 
250 lavonų.

KALĖJIME UŽMUŠĖ 21 
SPARTAKĄ.

Iš .Muncheno pranešama, 
kad už laikymą uždrausto 
susirinkimo valdžia tenai a- 
reštavo apie 30 piliečių. Bū
rys kareivių įsilaužė kalėji- 
nian ir 21 areštuotų užmušė 
kaipo spartakus. Karės tei
smas įsakęs kaltus kareivius 
sušaudyt.

Oficialės žinios sako, kad 
jiakol nuversta Munchene 
komunistų valdžia, miestui 
pridaryta į 250,000.000 mar- 

________o kių blėdies. Tai vis buržua- 
lis, Bochum ir kiti miestai zijos nuopelnas. Ir kapitalis- 
stojo prieš sutartį. Demon- tų spauda nei kiek tuo nesi- 
stracijas organizavo Liau- piktina, 
dies Partija. F ” ..

Nors nepriklausomieji so- tavo ir nužudytojo Eisnero 
cialistai diskusijų pradžioje žmoną.

Buržuazijos spėkos arės-

1
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V CO irm n a iava tai nieko nekenkia, sako Ldu> Vili RAJONO | "kairieji” draugai: kuo dau- 

konferencija.
•otirroi • lrun I Dar vienas “tėvelis”tant tokias pasakas kitokioj met jis nei tų "argumentų 

išvedimo negalima padary-' neturėjo, kokiais s dabar 
njl ti, kaip tik tą, kad tiems nori gintis. 
1=1 žmonėms, kurie nuolatos I Taigi

— — - __ prikaišioja ”Keleiviui” bur-
-• i • 4- žuazijos rėmimą, galvoj turi

nesidrbvejo kviesti vokiečių būt negerai, 
junkerį į Lietuvos karalius,; ir vienam "Keleivio” nu- 
kūne drįso prasyti švedų meryje mes taip jiems pasa- 
armijos Lietuvos darbinin- kėm. Mes pasakėm, kad jie 
kams malšinti,—kad tie ju- turbut jau iš proto eina, nes 
dosiai mielu noru susibičiu- ‘ ' - - -
liuos su atžagareiviška leu 
ku aristokratija, kad bend-i 
romis spėkomis apgalėjus 
revoliuciją. Ir dabar pasi
rodo, kad mes neklydorne. 
Lietuvos reakcininkai jau 
vienijasi su Lenkijos reakci
ninkais. Vienijasi, nes Lie
tuvos kunigijai ir dvarpo
niams daug artimesnė Len

kijos ponija, i 
revoliuciniai darbininkai. 
Lenkijos aristokratija nea
tims iš Lietuvos dvarponių 
žemės, o Lietuvos darbinin
kai atims. Lenkijos atžaga
reiviai neatskirs Lietuvoje 
bažnyčios nuo valstybės, o 
Lietuvos revoliucionieriai 
tikrai tą padarys. Todėl 
Lietuvos atžagareiviam yra 
daug malonesnė Paderev;- 
skio muzika, negu revoliu
cionierių reikalavimai. To
dėl jie ir vienijasi su Pade- 
revvskio valdžia. Mes jau se
nai tą permatėm ir žinojom, 
kad taip bus.

Įdomu žinot, kokią dabar 
poziciją musų klerikalai- 
tautininkai užims Ameriko
je. Žinoma, prieš Lietuvos 
atžagareivius jie neis. Sme- 
toniškės valdžios autoritetui 
jie nesipriešins. Bet jeigu; 
jie norės viešai susivieniji-j 
mą su lenkais remti, tai ką I 
jiems pasakys žmonės, ku
riuos jie tiek laiko kurstė 
prieš lenkus?

POPIEŽIUS LAIMINA 
KARIUMENĘ.

Kun. K. Prapuolenis rašo:
”Dar ankščiaus, 24 vasario

Šv. Tėvas pašventino gražią 
vėliavą lenkų kariumenei. Vie
na pusė tosios vėliavos papuoš
ta Lenkijos ’Baltuoju Ereliu’ 
su prisegtu ant jo krutinės au
kso kryžiumi, ant kitos—padė
ta paveikslą Częstakavos Moti
nos švenčiausios.

”Antiokijos Patriarka, Ant- 
vyskupis Zaleskis nusiuntė tą 
vėliavą Paryžiun, lenkų gene
rolui Haller’iui, drauge su as
menišku šv. Tėvo raštu:

"Palaiminimas Dievo Tėvo 
Visagalenčio ir Sunaus ir Dva- 
sois šv. tenužengia ant karei
vių dievotai giedančių imną 
’Boga Rodzico’ (Dievo Gimdy
toja) ir visuomet tesilieka su 
jais.

"Duota Vatikano Rumose 24
Vasario m. d. 1919.

”(Pasirašė) Benediktas PP.
XV.

”Patėmytina, kad kryžiui 
ant vėliavos suteiktas šv. Tė
vo ypatingas palaiminimas, to
je prasmėje, kad kartą šitoji' 
vėliava butų sunaikinta ar jai 

suplyšus, užtenka prisegti minė
tąjį kryžių prie Erelio krutinės 
ant kitos vėliavos ir tas pats 
popiežiaus palaiminimas savai-' 
mi pereis ant naujos.” ("Dar
bininkas" No. 51.)
Bet ar girdėjo kas, kad 

popiežius laimintų revoliu
cionierių vėliavą, kuri reiš
kia pavergtųjų išsiliosavi-j 
mą?

Ne, revoliucijų popiežius 
ne laimina. Jisai prakeikia 
jas. Jis sako, kad revoliuci
ja reiškia kraujo praliejimą, 
o Kristaus mokslas drau
džia lieti žmonių kraują.

Na, o ką reiškia kariume- 
nė, jei ne kraujo liejimą?

BAIGIANT GINČUS.
"Laisvė” ir "Moterų Bal

sas” nuolatos pasakoja, buk 
"Kelievis” remias Sheide- 
manno valdžią ir kartu su 
buržuazija einąs prieš revo
liuciją.

Kadangi tikrenybėje "Ke
leivis” yra didžiausis reakci
jos priešas ir visuomet gina 
revoliucijos garbę, tai skai-

APŽVALGA
i II

KAS ATSITIKO SU DO- 
VIDAIČIO "MINISTE

RIJA."
Kelios sąvaitės atgal A- 

merikon atėjo žinių, kad 
liaudininko Šleževičiaus mi
nisterija, kurioj buvo veik 
pusė socialistų, puolė ir kad 
Valstybės Taryba paskyrė 
Dovidaitį sudaryti naują ka
binetą.

Dovidaitis yra iš po tam
sios žvaigždės klerikalas ir 
sudaryta jo "ministerija” 
taip pat buvo atžagareiviš- 
ka.

Bet vos tik Amerikos kle
rikalų laikraščiai paskelbė 
Dovydaičio "ministerijos” 
sąstatą, kaip tą pačią sąvai- 
tę atėjo telegrama, kad 
"prezidentas" Smetona už
tvirtinęs vėl jau Šleževi
čiaus sudarytą kabinetą.

Dovydaičio "ministerija" 
išnyko taip kaip Klimaičio 
"armija.”

LIETUVOS REAKCININ
KAI VIENIJASI SU 

LENKAIS.
Klerikalų "diplomatas” 

Mastauskas pranešė andai 
iš Paryžiaus, kad lietuviams 
reikėtų susivienyt su len
kais ir bendromis spėkomis 
kovoti prieš bolševikus. Iš 
pradžių Amerikos tautinin
kai ir klerikalai tam nepri
tarė, bet dabar jie turbut 
jau gavo nuo savo politikos 
lyderių iš Europos instruk
cijų tam nesipriešint, ir pra
deda jau po truputį už tai 
agituoti. Štai "Amerikos 
Lietuvis" sako:

”Washingtono laikraštis 
The Evening Star,’ kuris, ma
tomai yra Įkvėptas Washing- 
tono lietuvių politikierių, rašo 
kad esą laikoma konferencija 
principaliai dėl sudarymo sv 
Lenkija bendrą militarį ofen 
šyvą prieš veikimą raudonųjų 
armijų.

"Randasi žmonių, kuriems 
raudonieji taip baisus, kad jie 
pasiryžę ant visko, kad tik iš 
sigelbėti nuo raudonojo pavo
jaus. Bet bėgdami nuo vilke 
ar neužbėgs ant meškos?”

Bet kuomet "Amerikos 
Lietuvis” tiktai spėja, kad 
tokios žinios ”matomai yra 
Įkvėptos Washigntono betu
riu politikierių," tai egzeku- 
tyvis tų politikierių komite
tas oficialiai praneša, kad 
susivienijimui su lenkais 
jau daromi pienai. Štai 95- 
tam "Lietuvos" numeryje 
skaitom, kad ekzekutyvis 
klerikalų-tautininkų komi
tetas Washingtone gavo 
nuo "Lietuvos delegacijos” 
iš Paryžiaus sekantį teleg
ramą:

"Kaunas tapo centru talki
ninkų atstovu.

"Lietuvos neprigulmybės 
klausimas pradeda būti aiškes
niu. Taikos Konferencijoje ne
trukus bus svarstoma klausi
mas Baltiko valstijų: Finlian 
dijos, Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos.

"Lenkai mano pripažinti 
Lietuvos neprigulmybę ir inei- 
ti | sutarti sudarymui apsigy
nimui bendro militario fronto. 
Męs tikėjomės didžiausios sun
kenybės nustatyme rubežiaus 
tarp Lenkijos ir Lietuvos. Męs 
tikime, kad akyvaizdoje rusiš
ko pavojaus ir nepasisekimo 
savo imperialistiškų aspiraci
jų, lenkai bus priversti eiti ant 
kompromiso [nusileidimų]."

Taigi pasirodo, kad apie 
susivienijimą su lenkais jau 
kalbama ne juokais. Ir pa
sirodo, kad tai buvo ne Mas- 
tausko inciativa, kuomet jis 
pirmutinis apie tai ameri
kiečiams rašė, bet Lietuvos 
reakcininkų pienas.

Mes senai jau sakėm, kad 
taip bus. Mes nesykį jau 
nurodėm, kad Lietuvos ku
nigai ir dvarponiai, kurie

nesidrbvėjo kviesti vokiečių būt negerai, 
junkerį į Lietuvos karalius,; ~

I
negu Lietuvos

I

jeigu žmogui pradeda vai
šintis visai nebūti dalykai, 
tai kaipgi tą apsireiškimą 
kitaip išaiškint?

Dėl šitos musų pastabos 
’Tjaisvė” su "Moterų Balsu” 
labai susinervavo, o juo la
biau, kad mes griežtai pa
reikalavome faktų. Mes pa- 
reikalavom, kad jie nurody
tų tuos ”Kelievio” numerius 
ir paduotų ištraukas, kur 
buvo garbinama Scheide- 
manno valdžia ir niekinama 
revoliucija.

"Laisvė" pasijuto prispir
ta prie sienos. Ji 33-čiam 
savo numeryje nusiskun
džia, buk "Keleivio” redak
torius apšaukęs visus iš pro
to išėjusiais. Sakcr:

” -Keleivio’ redaktorius, p. 
Michelsonas, jau virto plunk
snos chirurgu ir pripažino, kad 
visi iš proto išėję. 'Keleivio’ 
No. 15 išleido chirurgišką dek
retą, kad 'Laisvė’ suidiotėjo. 
'Keleivio’ No. 16 vėl naujas 
chirurgišlcas dekretas, kuria
me užreiškia, kad Moterų Bal
sas’ iš proto išėjo.”

Iš to išeina, kad "Laisvė” 
ir "Moterų Balsas,” tai visi 
žmonės, visas pasaulis. Ir 
tuo pačiu laiku jie’ da pyks
ta, kad mes sakom, jog pas 
juos nėra sveikos liogikos, 
proto nuosakumo!

Bet tai da neviskas. Mes 
reikalavom, kad šmeižikai 
paduotų iš "Keleivio” iš
traukas, kur buvo "garbina
ma" Scheidemanno valdžia 
ir "niekinama” revoliucija. 
”Laisvė” apsiima tai pada
ryti ir paduoda iš 11 "Kelei
vio” numerio šitokią ištrau
ką:

"Socialistu tarptautinis su
važiavimas. kuriame buvo ofi
cialiai reprezentuojamos dvi-į 
dešimties suviršum Įvairių ša-Į 
iių socialistu judėjimas, žino-i 
ma, nereikalauja iš bolševikui 
pripažinimo ar nepripažinimo. 
Jis buvo tarptautinis socialistų 
kongresas ir toks pasilieka.”

Na, tai ir pasikalbėkit da
bar su tais žmonėmis, jeigu

kairieji,” 
’ lyg tas 
malūną,

musų _ 
šokę prieš "Keleivi 
Don Kišotas prieš 
suklimpo balon ant vietos.

Kada kovoje pnesas puo
la ir guli beginklis, J1S skai
tosi sumštas ir kova pa
baigta. .

"Laisvė” ir Moterų Bal
sas” taipgi puolė kovoj su 
Keleiviu” ‘ir mes skaitom 

juos sumuštais. Žinoma, jie 
gali'da rėkti, gali koiiotis, 
bet prispirti prie sienos jie 
patįs prisipažino, kad faktų 
prieš mus jie neturi, vadi
nas. jie beginkliai. Todėl 
mes užbaigiant su jais visus 
reikalus ir jokios domos 
daugiau į juos nekreipsime.

Tegul jie sau rėkia kiek 
tik jiems patinka, o mes dir
bsime darbininkų vienybei 
ir apšvietai. 
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giau, tuo geriau.
Paskui LSS. VIII raj. bi

znio komitetas padarė įne-;
1 J O 1_ • v !•

pasižymėjo.
Iš Harrisburgo, III., mums 

į dienraštis 
"The Evening Chronicle",
kur plačiai aprašytas, než
moniškas kunigo Collinso 
pasielgimas.

Šitas doros mokytojas ap
skundė tris žmones už reika
lavimą grąsinimais pinigų 
iš jo. Apskųsti buvo Clint 
Collins, 19 metų amžiaus 
vaikinas; Eddie Holloway, 
18 metų jaunikaitis, ir Cha- 
rles Nelson, vos pabaigęs 21 
metus.

Kadangi skandalas viešai 
pagarsėjo ir minėtiems vai
kinams areštuoti likos išlei
sti varantai, tai jie papasa
kojo ir priežastį, kodėl ku
nigas juos kaltina už reika
lavimą pinigų.

Clint Collins papasakojo 
"Evening Chronicle” repor
teriui šitokią istoriją apie 
kunigą Collinsą:

Sako, aš susitikau kunigą 
Collinsą ant gatvės ir kuo
met aš jam pasakiau, jog 
mano pavardė yra taipgi 
Collins, jisai pasikvietė ma
ne pas save praleisti vaka
rą, sakydamas, kad išsiger- 
siva po keliatą draugiškų 
stiklelių ir gal būt surasiva, 
kad mudu esava giminės.

Aš, sako nuėjau pas ku
nigą paskirtu vakaru ir jis 
tuojaus pristatė degtinės, 
alaus, vyno, ir kiekvieną sy
kį jis pylė vis kitokio gėri
mo. Nuo maišytų gėrimų 
aš taip apsvaigau, kad pas
kui jau nepaisiau, kas su 
manim darosi.

Ir tuomet, sako, kunigas 
atliko savo nežmonišką dar
bą, kuris advokatu kalboje 
yra vadinamas "begėdišku 
prasižengimą prieš "pri
gimtį.”

Clint Collins sako, 
kuomet jisai patyręs, 
kunigas Collins taip 
pasielgė su vaikinais Hollo- 
way ir Nelsonu ir kad jie
du rengiasi traukti šitą "do
ros mokytoją” teisman, tai 
jisai, Clint Collins, irgi nu
ėjęs pas advokatą Reece 
Lightfootą ir pasamdęs jį 
užvesti prieš kunigą bylą.

Kuomet kunigas Collins 
sužinojo, kad vaikinai trau
kia jį teisman, jisai sujieš- 
kojo juos ir pradėjo prašyt, 
kad bylą sulaikytų,, nes jis 
norįs susitaikyt geruoju.

Mes sutikome taikytis už 
$1000, sako Clint 
ir kunigas tuos pinigus 
užmokėjo.

Viskas gal butų užsibai
gę tylomis, bet vieno vaiki
no tėvas, J. P. Holloway, 
užsisipyrė vistiek traukti 
kunigą teisman. .Tuomet ku
nigas Collins pradėjo kal
tint vaikinus, kad jie grasi
nimais išreikalavo iš jo 
$1,000. Ir taip visas skanda
las išėjo į aikštę.

Balandžio 4 d, visi tris 
vaikinai išėmė varantą ku
nigui Collinsui areštuoti. 
Pajutęs, kad reikia atsitūp
ti l>elangėn, kunigas išdūmė.

Tėvelis Collins buvo ai
rių kunigas, pas kurį daug 
ir lietuvių katalikų eidavo 
pamokslų klausytis.

Nedėlioję, 20 balandžio, Išimą’ kad 8, bi.rželi.<? RNona.s, prisiųsta anglų
iii., buvo LSS’ parengtų ekskursiją jRoselande, 

VIII rajono

-Pundubs Pasakė pra-
. .. .. <---- £---------------—f'- —

siaejo konferencijos posė
dis. Pirmininku buvo iš
rinktas drg. Dundulis. De
legatų atsilankė 12*3.
v. pasidėjo skaitymas lai
škų ir kuopų įnešimų. LSS. 
4-ta kuopa duoda inešimą, 
kad tvarkymui "Žarijos" ko 
mitetas butų padidintas iki 
septynių, vietoje trijų, ir 
nutarta drg. Trainiui, "ža
rijos” administratoriui, 

i mokėti 10 dolerių savaitei, 
j234 kuopa duoda inešimą, 
;kad VIII rajonas įsteigtų 
; oratorystės mokyklą, tai y- 
jra, mokyties prakalbų saky
ti. Visi įnešimiaai pereina. 
7j5-ta kuopa rajonui pataria 
išnešti protesto rezoliuciją 
prieš S. P. Pildomąjį Ko
mitetą, kam jis šaukia su
važiavimą politiškų kalinių 
paljuosavimo reikalu. Kam 

į jis šaukia tą amnestijos su- 
l važiavimą kartu su viso
mis darbinnkų unijomis, ku 
Irias atstovauja Gompersas 
ir kiti jam panašus. Drg. 
Audickas patėmija, kad pro- 
testuot prieš amnestiją vis
gi nereikia. Drg. Stilsonas 
aiškna, kad Pild. S. P. Kora. 
randasi "oportunistų” ran- 

ikose, kad vietoj amnestijos 
i suvažiavimo, reikėtų šaukti 
J "kairiųjų’ suvažiavimą, 
idant nušlavus tą visą da
bartinį S. P. Pild. Kom., o 
jo vieton pastačius "kai
triuosius” draugus. Drg. Šil- 
jkaitis Gompersą ir kitus iš
vadina ”slackeriais" ir ne
pritaria amnestijos suvažia
vimui. Ir 75 kuopos prote s- 
ito rezoliucija priimti. Se
ka VIII Rajono organo "Ža
rijos” komiteto raprtas. Jį 
dūda pirmiausia drg. Trai- 
nis, kaipo adminstratorius. 
Raportuoja, kad pirmo "Ža
rijos” numerio buvo ats- 
pauzdinta 21<> tūkstančio ,ko 
pijų; liko neišplatinta ke
turi šimtai kopijų. Antro nu 
merio išleista 500 mažiau, 
bet vėl liko keli šimtai ko
pijų neišplatintų. Taipgi ir 
trečio numerio keli šimtai 
liko neišplatinta, bet ne
nugirdau kiek. Dabar jau 
"Žarija" stovi ant vietos, ne 
puola. "Žarijos" iždinin
kas drg. Audickas davė fi
nansų raportą už visą tą lai
ka, kaip "Žarija" įsisteigė., 
įplaukų buvo $758 su cent:, 
o išlaidų 623 dol. 11 centų. 
Drg. Stilsonas raportavo, 
kad darbo pradžia labai 
sunki: daug keblumų daro 
karinė cenzūra. Su raštais

kenferencila ^uv0 kad
Pį^atidarymą posėdžių ^?U'

kaTbėį7o"^‘pra’kSi^ praTtai,.socialiustams -k?nkti 

dis. Pirmininku buvo iš-
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Afrikos civilizacija se
nesnė negu Azijos.
Pereitoj savaitėj AVash-z 

ingtone buvo mokslų akade
mijos narių suvažiavimas, 
kuriame Chicagos universi
teto profesorius d-ras Bre- 
adsted skaitė paskaitą apie 
civilizacijos senumą.

Savo referate jisai nuro
dė, kad civilizacijos lopšinė 
buvo ne Azija, kaip tai dau
gelis klaidingai mano, bet 
Afrika. Žmonės, kurie gy-: 
veno Egipte (Egiptas yra 
Afrikoj), 6.000 metų at
gal, turėjo jau išvystytą ne 
menką pramonę.

Vėliausi tyrinėjimai pa
rodė, sako d-ras Breasted, 
kad senovės egiptėnai augin 
davo namines avis ir ožkas, 
ir kad šitie gyvuliai buvo 
priimti iš kitų Afrikos rie
tu, o ne Azijos, kaip tai iki 
šio! buvo mokslininkų ma
noma. ‘

Senovės Egipto grabuose 
archaeologai randa pridėta 
miežių varpų, kurios esan
čios 1.000 metų senesnės, ne 
gu Azijoj buvo žinomi ja
vai. Visa tai parodo, sako 

J d-ras Bredsted. kad Afri-J 
Įkos civilizacija yra daug’ 
senesnė, negu Azijos.

I
I
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į jus suprantat jų liogiką! 
I Mes rašome apie tarptauti- 
; nę socialistų konferenciją 
Berne, o "Laisvė" sako, kad 

; mes Eberto valdžią remia. 
Kur Rymas, o kur Krymas!

Mes žinom, kad "Laisvė" 
faktų neturi, kad visi jos už
metimai "Keleiviui” yra nie
kuo nepamatuotas melas, 
bet kad "Laisvė” šitaip nusi
šnekėtų, kad ji taip smar
kiai argumentų kovoj kris- 

; tų, tai visgi mes nesitikėjo
me.

Bet da šauniau pasižimė- 
jo savo "prirodymais” "Mo
terų Balsas.” Kad priro- 
džius "Keleivio” redakcijos 
"prasižengimą” prieš revo
liuciją, progresvsčių orga
nas ima Raulinaičio kores
pondenciją, kurioj kritikuo
jama Žiurinsko prakalba. 
Žiurinskas yra "kairysis" 
socialistas, o Raulinaitis 
kritikuoja jo prakalbą,—na. 
tai ar čia neaišku, sako "Mo
terų Balsas,”’ kad "Kelei
vis" remia Scheidemanno 
valdžią? .

Ar girdėjote kur apie to
kią liogiką? Raulinaitis kri
tikuoja Žiurinską, tai reiš
kia, kad ”Kęleivis” vra prie- 

išingas revoliucijai ir remia 
Scheidemanną! Pataikyta 
taip kaip pirštu į dangų!

Kitokių argumentų "Mo- 
terų Balsas” neturi prieš 
"Keleivį.” Bet reikia žino
ti, kad ir šita Raulinaičio 
korespondencija tilpo vos 14 
balandžio, o "Moterų Bal
sas” jau kovo mėnesyje

DIDELI SOCIALISTŲ 
RINKIMAI ŠVEDIJOJ.
Šiomis dienomis Švedijoj 

buvo pavietų valdininkų 
rinkimai, kuriuose daugiau
sia balsų gavo socialistų 
partijos kandidatai. Libe
ralai ir atžagareiviai likos 
sumušti. Stohkolme socia
listų išrinkta 55, atžagarei
vių 35. liberalų 15. Balsų pa
duota už socialistų partiją 
72.000, už atžagareiyįų 45, 
000.. už liberalų 20,000. " So
cialistų baisai paaugo nuo 
pereitų rinkimų daugiau 
kaip 100 nuošimčių.

Socialistai taip daug lai
mėjo ačiū rinkimų refor
mai, kuri likos Įvesta praė
jusi rudenį. Pirma Švedijoj; 
rinkimuose galėjo dalyvauti; 
tik tie vyrai, kurie moka 
mokesčius. Dabar gi gali 
balsuoti visi vyrai ir mote
rįs, nežiūrint ar kas moka 
mokesčius, ar ne.

I

taipgi sunku. Daug lietuvių
Iv___ • i in” 'narviA-

DETROITO POLICIJA IŠ
METĖ 4š SALĖS 200 

KOMUNISTŲ.
Detroito policija su pagel-i

kurie rašo Į "Žariją” nemo
ka gramatikos, tai raštus 
reikia daug taisyti. Po to 
Šilkaitis prigrasino kores- 
oondentus, kad neparašytų 
Į laikraščius nieko blogo 
apie konferenciją. Vėliaus 
drg. Jukelis išnešė^ užuojau
tos rezoliuciją d. E. V. Del> 
sui, o kitą rezoliuciją 
prieš SLA., kam tos organi
zacijos organas "Tėvynė" 
užsiima politika. Rezoliu
cija sako, kad visi socialis
tai prigulintĮs prie SLA. iš-

lės 200 bolševikų, kurie bu
vo sukėlę Breškovskienės 
prakalbose triukšmą. Ler- 
mas salėj prasidėjo tuojaus, 
kaip tik ji pradėjo kritikuo
ti bolševikų taktiką.

KAPITALISTAI VIENI
JASI.

Laikraščiai paskelbė, kad 
Amerikos ir Francuzijos 
bankieriai. atstovaujantieji 
$1.250,000,000 bendro kapi- 

- x - talo, įkūrė bendra korpora-
šmeižė "Keleivį. Taigi tuo- ei ją bizniui plėtoti.

ba kareiviu ir jurininku pristotų iš tos organizacijos ar 
raitoj sąvaiiėj SiJt

vam negalima esą tarnaut. 
Padiskusuota ir pataisyta, 
kad socialistai turi stengti 
savo idėjos principus neuž
miršt ir skleist tarpe Susi
vienijimo. L. A. bolševizmo 
dvasią. Rezoliucija perėjo..

Toliaus drg. Jukelis pa
siūlė rezoliuciją prieš 
"Naujienas”, kad VIII Ra
jonas pripažintų jas neso- 
cialistišku laikraščiu. Bu
vo nurodyta, kad jau perei
ta konfrencija buvo pa
našią rezoliuciją išnešus.Bet

I jienų" piknikas, o socialis- 

gali, neš biznis visiems ly
giai reikalingas organizaci
jų įstaigų palaikymui. Nu
tarta Rajono išvažiavimą 
perkelti į kitą dieną.

Toliaus prasidėjo "so- 
cialpatriotų” teismas. Drg. 
Cipliauskas Įnešė, kad Ra
jonas paragintų 22-rą kp. 
išbraukti drg. Grigaitį. Pri
dėta pataisymas, kad ir Sra- 
zdą išmestų. Paskui pridėta 
da pataisymas prie pataisy
mo, kad Rajonas paragintų 
22 kuopą išbraukti drg. Gri
gaitį užtai, kad jis būdamas 
Waterburyje sutvėrė naują 
politišką partiją. (Drg. Gri- 
gatis jokios "partijos” Wa- 
terburyje nėra sutvėręs. Te
nai susitvėrė socialistų kliu- 
bas. Red.). Tuomet įnešta, 
kad iš Sąjungos išbrau
ktų ir draugą Stilsoną, nes 
draugas Stilsonas taipgi su
tvėrė nepasiklausęs Sąjun
gos naują politišką partiją, 
tai yra "Komunistų Lygą" 
Chciagoje. Drg. Stilsonas 
aiškinosi, kad jo sutvertoji 
partija visgi vertesnė, nes 
"bolševikiška"! O drg. Gri
gaičio Liet. Darb. Taryba 
"socijal-patriotiška". Bet 
įnešėias sako: "Drauge Stil- 
sone, jeigu draugą Grgiaitį 
mest iš Sąjungos už sutvėri
mą Liet. Darb. Tarybos, 
kaip jus sakote, politiškos 
partijos, tai drg. Stilsonas 
turi būt prašalnitas už sut
vėrimą kitos politiškos par
tijos, "Komunistų lygos.”

Po diskusijų nubalsuota, 
kad drg. Stilsonas nėra kai
tas už tvėrimą naujos poli
tiškos partijos, o draugas 

. Grigaitis kaltas ir nubal
suota paragint 22 kuopą, 
kad drg. Grigaitis butų iš
brauktas. Toliaus pasigir- 

-do balsai: kur daugiau tų 
socialpatriotų? Nugi išgir
dau, kad jau ir drg. Jurge- 
lionį, "Darbo" redaktorių, 
traukia į teismą. Tuoj atsi
stoja drg. Katilius ir pat
virtina drg. Jurgelionio pra
sikaltimą. Ir tuoj nubalsuo
ta, kad LSS. VIII rajono 

' konferencija paragintų LS. 
S. 4 kuopą, kad drg. Jurge- 
lionį išmestų. Maniau, kad 
jau visas teismo posėdis pa- 

, sibaigė. Bet klausau, • kad 
drg. Strazdą tempia ant ap- 
kaltintojų suolo. Nutarta 
išbraukti kartu su draugu 
Grigaičiu. Maniau sau, jau 
dabar tai viskas. Bet kur 
tau! Teisėjai kaip įsikarš
čiavo, tai tik šaukia kur 
daugiau tų socialpatriotų, 
kurie rėmė Vilniaus lietu
vių universitetą? Nugi pasi
girsta iš publikos balsas — 
Gugis! Gugis. Kitam kraš
te pasigirsta balsas: dakta- 

; rą Montvidą reikia mest 
Bet štai, atsistoja draugas 
Stilsojias ir sako "Draugai, 
aš manau, kad draugo Gu- 
gio nekliudikit, nes aš su 
draugu GugĮu keletą kartų 
kalbėjausi: jisai geras žmo
gus, aš prieš jį nieko ne- 

. turiu". Ir drg. Gugis liko 
■ neįtrauktas į teismo rekor

dus. D-rą Montvidą irgi ne
kliudė. Tai tuomet ir mano 
širdis nurimo, ir kinkos 

; nustojo drebėję.
Bet štai draugas Januša, 

4-tos kuopos narys, sušun
ka: "Duodu įnešimą, kad 
visus socialpatrijotus iš
mesti iš kuopų!" Bet pasi
girdo kitas balsas: "Duodu 
įnešimą uždarvt konferen
cijos susirinkimą!” Ir nu
balsuota uždaryti. Tai iki 
manęs proletariato diktatū
ra nedaėjo.

šapos Darbininikas.

kad 
kad 
pat

Collins,

Laikas subrusti naikinti 
pradedančias rastis anksty
bąsias muses, sako Suvieny
tu Valstijų Sveikatos Biu- 
rsa. Daug lengviau neleisti 
veistis šimtams musių da
bar, negu kad gaudyti ir 
mušti milipnus vidurvasa- 

dryj.

Suv. V alstijų Sveikatos 
Biuro 
mens parodo, kad Pietuose 
suėmus Į krūvą visus nuos
tolius nuo karštinių, džio
vos, kirminų ir palagros 
dar nėra tiek nuostolių, ko
kius padaro viena drugio li
ga. 41

priruoštieji skait-



f

PATERSON, N. J. 
Lietuviai gelbsti Lavrenco 

streikieriams.
Lietuvių Ukėsų Nepri- 

gulmingas Kliubas afjaus- 
damas sunkų padėjimą 
Lawrence’o darbininkų, ko
vojančių už savo būvį jau 
apie nuo trijų menesių, nu
tarė pagelbėti tiems nelai
mingiems musų broliams. 
Kliubas išrinko iš savo na
rių tarpo komisiją, kuriai 
buvo pavesta reikalas susi
žinoti su kitomis progresy- 
vėmis draugijomis ir pradėt 
bendrai darbuotis, kad su
rinkus daugiau aukų. Prie 
to darbo prisidėjo LSS. 65 ir 
SLA. 101 kuopos ir šv. Ka
zimiero Draugija. Visos 
tos keturios organizacijos 
išrinko kiekviena nuo savęs 
]X> du aukų rinkėjus. Tų iš
rinktų komisijų bendrame 
susirinkime apkalbėta ir 
paskirstyta vietas, kur kat
rie rinkėjai turi eiti aukų 
rinkti. Į tą susirinkimą sa
vo atstovus buvo prisiuntus 
da viena pašalpinė dr-ja, bet 
ji nenorėjo prisidėti prie au
kų, rinkimo, tik nuo savęs 
pasiūlė 10 dolerių auką. Bu
vo tariama, kad surinktas 
aukas kolektoriai atiduotų 
bendram minėtų keturių 
organizacijų kasieriui, ku
ris jas ir išsiųs, šv. Kazi
miero Dr-jos atstovai nesu
tiko, kad aukos butų pasiųs
tos Lawrence’o Streikierių 
Komitetui, nes girdi tas ko
mitetas ne visus streikuo
jančius darbininkus šelpia. 
Kad šitą klausimą išrišus, 
nutarta užklausti laikraš
čių, kiek tas užmetimas 
Lawrence o Streikierių Ko
mitetui yra teisingas ir ar 
tasai Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos Komitetas, kurį 
mums rekomendavo Šv. Ka
zimiero Dr-jos atstovai, yra 
lrawrence’o streikierių pri
pažintu komitetu. Tuomi 
susirinkimas ir užsibaigė.

Į penkias dienas vėl nusi
rinkta. Gauta iš "Keleivio” 
atsakymą ir iškarpas, ku
rios parodo, kad tik išrink
tu pačių streikierių komite
tu darbininkai pasitiki ir 
net griežtai protestuoja 
prieš tą komitetą, kurį LDS. 
paskyrė Lawrence’o strei
kieriams aukų rinkti. Šv. 
Kazimiero dr-jos atstovai, 
kurie siūlė klerikalų komi
tetą ir kuriems buvo palikta 
užklausti "Darbininko” re
dakcijos apie tąjį jų, komi
tetą, jokios žinios iš "Darbi
ninko” negavo. Taigi LSS. 
ir SLA., taipgi L. U.N. Kliu- 
bo atstovai surinktas aukas 
pavedė savo bendram kasie
riui ir ingaliojo -pasiųst jas 
Lawrence’o Streikierių Ko
mitetui, gi §v. Kazimiero 
Dr-jos atstovai savo surin- 

‘ ktu aukų nedavė ir užreiš- 
kė, kad jie tuos pinigus pa
silaiko. Gi minėtų trijų or
ganizacijų rinkėjai surinko 
$72.30. Tuos pinigus pasiųs
ta Lawrence’o Streikierių 
Komitetui.

Tai ve, kaip yra galimas 
bendras su klerikalais dar
bas. , ‘J. Dundulis.

■X

*
keleivis. 3 *

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
vo išaiškinta kokiuo tikslu 
prakalbos rengiamos ir kad 
tokiems viešiems susirinki
mams niekados nebuvo da
romos jokios kliutįs, miesto 
valdžia duooti leidimą atsi
sakė. Mat musų judošių jau 
ir čia buvo pasidarbuota. 
Majoras pasakei "Eikite 
pąs savo kunigą, jei jis jums 
prakalbas leis laikyti, tai ir 
laikykit.” Tas parodo, kas 
tais skundikais yra. Vadi
nasi. šioj laisvoj respublikoj, 
kuri nieko bendro neturi su 
bažnyčia, šalį valdo juodoji 
popiežius armija. Kas Ro
mos agentą ingaliojo draus
ti viešus susirinkimus, ku
riems laisvę gvarantuoja ša
lies konstitucija? Nejaugi 
musų miesto valdžia tarnau
ja Romaj, o ne šalies žmo
nėms? Suprantama, kad 
prakalbų rengėjai kreipimą
si prie kunigo prakalboms 
leidimo prašyt .paskaitė pa
žeminimu šalies konstituci
jos ; prieš Romos agentą nė
jo kloniotis ir prakalbos ne
įvyko. Daug žmonių, pasi- 
dėkojant judošiams, buvo 
apvilti: susirinkę prie sve
tainės, rado ją uždaryta. 
Turėjo grįžti namo.

Šitas atsitikimas taipgi 
parodo, kokios mums laisvės 
nori klerikalai,gerkliuodami 
apie Lietuvos liuosavimą... 
Susipraskim darbininkai.

Pašalinė Varna.

ir neveikia. Yra ir LSS.kp., 
bet toji bene silpniausia • iš 
visų musų čion esančių or
ganizacijų. Tas taipgi pa
rodo, kad tarpe vietos lietu
vių apsišvietimas neperauk- 
štai da stovi. Koks klesinis 
musų socialistu susiprati
mas, tai parodo kad ir šitas 
faktas: Balandžio 15 d. čia 
buvo rinkimai miestelio val
dybos. Žiuriu, pažįstamos 
man socialistės važinėja de
mokratų automobiliais ir 
renka jiems balsus. Tos ypa- 
tos dagi socialisiėm-progre- 
systėm vadinasi, nes tai LS 
S. ir LMPS. narės. Argi už 
tokius darbus vertos Dagy* 

vadintis 
tamauja-

rimo? Negalime 
socialistais, jeigu 
me priešų klesai.

Darbai anglių 
labai sumažėjo, 
tik po 3 dienas savaitėj. Be
darbių, priskaitant sugrįžu
sius kareivius, randasi pusė
tinai. Mergos vaikas.

kasyklose 
Dirbama

BENLD, ILL.
šis bei tas iš musų gyvenimo

Kaip dažnai tenka matyti 
musų korespondentai sten
giasi čianyksčius lietuvius 
pagirti už jų apsišvietimą ir 
apskritai nenuoalsų veiki
mą. Tokios pagyros papra
stai yra perdėtos ir, supran
tama, skaitantiems ir žinan
tiems kaip ištikrųjų yra vei
klaus tik nesmagu juoką iš
šaukia, o ne pakursto prie 
veikimo. Net ir didelis sau- 
mylys n e visados pasitenki
na neužpelnvtu pagyrimu. 
Taigi ta tiesa vaduovau- 
jnnties korespondentai pri
valėtų vengti tuščių pagyrų, 
tik rašyti taip, kaip ištikru- 
jų yra. Nes juk korespon
dencijos yra atspindžiu-vei
drodžiu musų visuomeniško 
gyvenimo. Tas vedrodis ge
resnis, kuris tikriau musų 
veidą rodo.

Bešališkai atsižvelgus Į 
čionikščių lietuvių gyveni
mą, galima rasti šį bei tą ge
ro, bet nemažiau galima ras
ti ir blogo. Tiesa, kad yra 
čia jau apsišvietusiu žmonių 
bet juos ant pirštų lengvai 
galima suskaityti. Kiek man 
yra žinoma, i čionai ateina 
nemažas skaisčius pirmei
viškų musų laikraščių, tik 
turiu stiprios abejonės, kad 
daugelis tų laikraščių skai
tytojų perskaito savo laik- 
raščiau, nes kiek abelnai yra 
žinoma daugybė musų bro
lių parėję iš darbo . namo ir 
pavalgę tuoj skubinasi i kar
čemą. kurios kasdien kimšte 
prikimštos, taipgi prie kozy- 
rų. šitą 'nekalta” žaismė— 
lošimas iš pinigų, pas mus 
taip populiariška, kad kažin 
ar kitur ji taip mėgiama, 
kaip pas mus. Daugiau ap
sišvietęs žmogus žino, kad

HARRISON, N. J.
Išardė socialistų prakalbas

LSS 161 kuopa surengėr kazyros yra jam 

nes savininkas, mūsiškiams ...
i u <i o š i a ms pasidarbavus,! Atsižvelgus Į jaunimą ir 
nraneša rengėjams, kad sve- P nedaug pasigėrėti tegali- 
tainės rengiamoms prakal- Jokiu visuomenei nau- 
boms neduosiąs, jeigu ren- dingu darbu tasai jaunimas 
gėjai negaus iš miesto vai- neužsiima.
džios leidimo. Į Yra čia kelios pašaipines

Prakalbų rengimo komi- draugijos, bet jos apart savo 
sija nuėjo pas miesto na jo- narių šelpimo ir paprastų 
rą prašyti leidimo. Nors bu-, savo susirinkimų nieko kito

MONTELLO MASS.
Tautininkiškai-klerikališ- 

kas ofensyvas.
Čionai musų klerikalai su 

tautininkais nusprendė iš
naikinti "bolševikus,” dėlto 
jie sutverė anti-bolševikišką 
piliečių kliubą, kurio tikslu 
yra "kova prieš bolševikus.’' 
Ant savo vėliavos jie užrašė 
obalsį: "Departuot bolševi
kus.” Jie kiekviename Tau
tiško Namo Bendrovės susi
rinkime bei kur tik mato 
progą daro savo atkus ant 
"bolševikų,” bet visi tie jų 
ofensyvai kol-kas liekasi be 
jokių pasekmių. Parodyti tų 
"bolševikų^ baisumą ir pa
vojingumą jie neįstengią, o 
patįs žmones apskritai tau
tininkų ir klerikalų atakuo
jamus žmones pažinodami 
tik pačius tautininkus ir kle
rikalus pasmerkia. Viena
me T. N. Bendrovės susirin
kime delei tautininkų-kleri- 
kalų ofensyvo kilo net tiek 
lermo, kad susirinkimas rei
kėjo uždaryti jo neužbaigus. 
Tūlas klerikalas norėjo net 
kumštinius argumentus pa
naudoti, tečiaus ir tas nenu
sisekė. Progresyvės drau
gijos privalėtų pasirūpinti 
nuraminti šituos juodus ele
mentus. nes ir anti-bolševi- 
kišku vardu prisidengus ne- 
viską šalies įstatymai leid
žia daryti, o tiems ponams 
šaukiantiems "deportavimo 
gali pritikti Plymouth pa
vieto palocius.

Koncertas ir prakalbos.
L. T. N. Bendrovė paren

gė prakalbas, kurids Įvyko 
25 d. balandžio. Kalbėjo K. 
žurinskas. Liuosybės cho
ras sudainavo kelias dainas.

Balandžio 27 d. buvo L. M. 
P. S. 22 kuopos surengtas 
vakaras. Koncerto progra
mą išpildė orchestra ir visa 
eilė solistų. Prakalbą pasa
kė d. Z. M. Puišiutė. Gaila, 
kad kalbėtoja tik pusę va
landos laiko teturėjo ir ne
galėjo pasakyti visa to, ką 
savo temoj bnvo užsibrie- 
žus. Prakalbos buvo pagar
sintos nuo 5 valandos po pie
tų. Publikos susirinko pil
na svetainė. Kalbėtoja į lai
ką nepribuvo, o koncertas 
buvo paskirtas nuo 7 valan
dos. Taigi publika turėjo 
eielas dvi valandas išsėdėti, 
belaukiant. Nežinia, kas čia 
kaltas už tokią netvarką. 
Jeigu jau kalbėtoja pribuvo 
ant 7 vai., tai bent nereikėjo 
pirma koncertą pradėti.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta 22 doleriai su centais.

Pasaulio pilietis.

Kiek jau sužinota, šioj 
karėj užmušta 7,324,000 
žmonių.

ST. CHARLES, ILL. 
šis bei tas iš lietuvių gyve

nimo.
Tarpe 5000 šio miestelio 

gyventojų lietuvių randasi 
apie 90 šeimynų ir apie tięk 
pavienių. Apie oO-tis lietu
vių turi savo nuosavas stu- 
bas. Yra tris lietuviškos 
valgomųjų daiktų krautu
vės, viena barzdaskutykla ir 
vienas pulrumis.

Lietuviai susiorganizavę 
i sekančias organizacijas: 
DLK. Vytauto, švento Jur
gio, Šventos Onos (moterų), 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų ir 
Liuosybė pašaipines drau
gijas; taipgi randasi Lietu
vių Ukėsų Kliubas ir LSS. 
177 kuopa. Vadinasi, iš vi
so turime 7 organizacijas.

Iš tų minėtų organizacijų 
tvirčiausia yra DLK. Vy
tauto Dr-ja, turinti 153 na
rius ift $1800 kasoje, šita 
draugija turi įkurus nuosa
vą knygyną, kame randasi 
už $200 knygų. Be to turi 
dvi savo vėliavas, maršalkos 
uniformą ir viską, kas drau
gijai yra reikalinga. Drau
gijos konstitucija pripažįsta 
savo nariams sąžinės laisvę, 
dėlto ji geriausiai iš visų pa- 
šalpinių draugijų progre
suoja.

Balandžio 27 d. savo susi
rinkime DLK. Vytauto Dr- 
ja nutarė padidinti savo 
knygyną. Tam reikalui pas
kirta $10. Taipgi nutarta ir 
ketvirtiems metams palikti 
organu "Keleivi.” (Draugi
jos nariai, kurie gyvena ki
tose kolonijose, privalote 
prisiųsti sąvo mokesti 65c. 
už organą dr-jos kason, ki
taip negausite organo. Su 
tuo ir kitais reikalais kreip
kitės dr-jon jos sekretoriaus 
sekančiu antrašu: 73 W. 
Iilinois St., -St. Charles, III. 
Su mokesčiu už organą ma
lonėkite pasiskubinti, nes tų 
mokesčių surinkimui laikas 
paskirtas tiki iki 1 d. birž.).

K. Tamošiūnas, sek r.

LINCOtN, n. ii.
Da delei tautininkų dip

lomatijos.
Čionai tautininkams ir 

klerikalams berenkant po jų 
diplomatijos peticija para
šus, pasirodė pasekmės ga
na prastos. Kadangi para
šų rinkimu užsiėmė čia žino
mas analbafetas Mikas Bub- 
’is, tai rašėsi tik tokie, kurie 
da niažiau ir už jį išmano. 
Pas svetimtaučius maldau
jant pąnašų girdėjau tūlų jų 
atsakymus: "Mes esame 
amerikonai ir rašymasis ant 
jūsų peticijos, tai ne musų 
reikalas.” Taigi tų parašų 
surinko labai mažai, nes lie
tuviai, kurie skaito laikraš
čius, atsisakė po peticija ra
šytis.

Jvairumynai.
Vietos susipratę lietuviai 

ir mažrusiai darbininkai 
rinko aukų Lawrėnce’o 
streikieriams. SurinktaSlOl 
su centais.

Balandžio 27 d. buvo maž- 
rusų socialistų parengtos 
prakalbos, čia surinkta 
Lawrence’o streikieriams 
$65 su centais. Aukos pasių
stos Centraliniam Streiko 
Komitetui.

Nesenai į čia buvo atsibel- 
dęs Liet. Atstatymo Ben
drovės agentas. Besiūlant 
jam tos bendrovės šėrus iš
karto žmonės nenorėjo jų 
pirkti, bet kada agentas pra
dėjo aiškinti, jog ir socialis
tai jau dau^ serų yra pirkę, 
tai agentui pasisekė tūlą 
skaitlių parduoti. Paskui gi 
tasai agentas pradėjo skelb
ti, kad ”Keleivis” ir "Nau
jienos” gavę nuo bolševikų 

du milionu rublių, dėlto 
jie dabar taip priešingi Lie-

tuvos kauniškei valdžiai. 
Nežinau, ar galėjo būt tokių 
žmonių, kurie šitokiai to 
žmogaus pasakai patikėjo, 
bet kaip ten nebūtų, o šito
kias nesąmones skelbti gali 
negu tik klerikalo-tautinin- 
kas.

Tasai žmogelis bendė ir 
socializmą kritikuoti. Tik 
bėda, kad jis apie socializ
mą tiek žino, kiek kunigas 
apie dangų.

Antras negeistinas sve
čias aplankė mus—tai dūšių 
ganytojas. Tik tasai mažai 
pelnė, nes darbininkai jau 
atsikratę senovės burtų ir 
avingalvių pas mus nedaug 
terado. Jau gerai žinome, 
kad Romos agentai nebuvo 
ir niekad nebus musų priete- 
Hais. Savo laisvės ir gero
vės priešams atprantame 
vergauti ir rankas bučiuoti. 
Taigi šiuo žvilgsniu linkol- 
niečiai lietuviai darbininkai 
pagyrimo verti.

Čionykštė] popieros dirb
tuvėj buvo kilęs gaisras. 
Dirbtuvės ”Wood Room” 
skyrius pusėtinai apdegė. 
Darbas visgi nesustojo.

Darbininkai susiorgani
zavę i uniją ir tvirtai laikosi 
vienybės. Lai gyvuoja dar
bininkiškas susipratimas!

Pranas žilaitis.

WILKES BARRE, PA. 
Suareštuotas VV. W Debesis.

Balandžio 26 d. MtCar- 
mel. Pa. tapo areštuotas W. 
W. Debesis. Jis nuo senai 
važinėdavosi po visas lietu
viškas kolonijas ir rinkdavo 
nuo žmonių pinigus buk ant 
kokios kooperacijos, kuri 
superka produktus tiesiog 
nuo gamintojų ir pristato 
vartotojams. Daugelis žmo
nių jam patikėdavo ir duo
davo pinigus, bet ta koope
racija kaip nepasirodė, taip 
nepasirodė. MtCarmelyje 
nuo kaikurių žmonių jis bu
vo išviliojęs po 50dol., nuo 
daugelio po-10, 15 ir 25 dol. 
ir tie žmonės už savo pini
gus nieko negaudami pra
dėjo apsižiurėt kas čia toks 
Jo geradėjas atsirado. Ir 
kaip anglų laikraščiai pra
nešė, Antanas Mokulevi- 
čius, nuo kurio Debesis bu
vo paėmęs 15 dol ant miltų, 
negaudamas už savo pini
gus miltų pasiskundė val
džiai, už ką Debesis ir tapo 
areštuotas. Areštavus p. V/. 
Debesi, pasirodė, kad vien 
MtCarmelyje jis yra apga
vęs suvirsimi 50 žmonių.

Pinigų pas jį atrasta tik 
$150, o” kitus buvo išleidęs 
Tai mat kokių gudruolių pra 
dedama ‘atsirasti.

F. J. Levinskas.

"New England Leader," bet 
nebuvo aiškiai pažymėta už 
ką. Tame reikale tarpe kitų 
paėmė balsą ir V. J. Č., iš sy
kio jis trenkė kumščia sta- 
lan ir pradėjo smarkiu bal
su rėkti: "Ar mes tokius lai
kraščius turim platint kaip 
"New England Leader,” ku
rie nuvažiavo su buržuazi
jos diplomatais ir sykiu lie
tuviškais menševikais Gri
gaičiais, Smelstoriais ir 
kompanija.” Bet ant vietos 
buvo V. J. č. pastebėta nuo 
kitų draugijų, kad jis nevar
toja anglų kalbos, angliškai 
nesupranta ir todėl apie lai
kraščio pakraipą spręsti ne
gali. Ir kuopa užreiškė, 
kad visi kas tik gali, lai pla
tina visokius socialistiškus 
laikraščius.

V. J. Č. da norėjo ką tai 
pastebėti, bet nutilo ir tuo
mi viskas užsibaigė.
po to viso, kada pats rėkavo 
nesąmones jis išdrįso per 
laikraštį aprašyti visai ne
būtus dalykus, užimdamas 
brangią vietą laikraštyje ir 
kartu pažemindamas laik
raštį loveliečių akyse.

Todėl šiuomi męs paaiški
nam ant kiek V. J. Č yra ne
taktingas, priparodvdami 
kaip iš tiesų reikalas buvo 
ir minėtą V. J. č pamelavi
mą atšaukiame.

Sus. pirm. J. širvidas. 
Prot. ras. V. Repečka.

Ir štai

lowell, mass.
Atsakymas V. J. č.

LSS. 203 kp. laikytame 
susirinkime 11 d. balandžio, 
vienbalsiai nutarė atšaukti 
tilpusią ' Keleivio” num. 14 
korespondenciją is Lovvellio, 
no kuria pasirasė V. J. Č. 
Aprašydamas LSS. 202 kp. 
susirinkimą jis toli apsilen
kė su teisybe. Tarp kito sa
vo korespondencijoj V. J. Č. 
rašo, kad LSS. kp. nutarė 
pakviesti vietinias d r-jas 
prisidėti prie Laisvės Fon
do, bet ištiesų kuopa kalbėjo 
apie Laisvės Gelbėjimo Fon
dą.

Toliaus jisai parašė: "kad 
ir pas mus atsirado tokių, 
kuriems ne socialistų vieny
bė ir solidarumas rupi, bet 
vaidai ir suirutė,” ir pripa
sakojo buk kairieji pradedą 
šmeišti dešinosius socialis
tus ir tt.

Bet iš tiesų dalykas taip 
buvo: Kovo 24 d. LSS. 203 
kuopos laikytame susirinki
me kuopos sekretorius pra
nešė, kad yra pasiųsta ant 
$4.00 bila už anglų laikraštį

SHENANDOAH, PA 
Iš musų padangės.

Šita lietuvių kolonija jau 
yra visuomenei žinoma, kai
po didžiausia kietos anglies 
kasyklų rajone. Lietuvių 
čionai gyvena apie 8000. Iš 
viso gi gyventojų priskaito- 
ma apie 25 tukstanč. Lietu
vai tiek jau atsižymęjo, 
kad net ir miesto galvą turė
jo lietuvį, apskritai, miesto 
valdžion vis išrenka keletą 
lietuvių valdininkų.

Darbininkiškame judėji
me šita kolonija tečiaus ma
žai pasižymi. Buvo prasi
dėjęs gana gyvas judėjimas 
parapijoje. Ėjo smarki ko
va su kunigais ir net su vys
kupu, besisavinanciu tietuv. 
pinigais pastatytą didelę ir 
brangią bažnyčią. Atsiųs
tas į čia klebonauti kun. S. 
Pautienius veik nuramino 
parapijonų judėjimą. Jis ro
dėsi gana nuosakus ir taikė
si prie žmonių parol įsigalė
jo.

Kunigas reikalauja pini
gų dinamitui.

Balandžio 20 d. vietoje pa
sakyti pamokslą apie Kris
taus iš numirusių prisikėli
mą, mūsiškis ganytojas pa
sakė prakalbą apie Lietuvą, 
apie klerikalų kovą "už Lie
tuvos laisvę.” Ragino para- 
pijonus aukauti kuodau- 
giausiai pinigų dinamitui, 
šitas žmogus ve kaip aiški
no: "Lietuvą užpuolė raz- 
baininkai, ir tuos razbainin- 
kus niekuo kitu negalima 
nuveikti, kaip tik dinamitu. 
Tie razbaininkai labai bijo 
dinamito, o žinote, kad dina
mito be pinigų negalima

PROVIDENCE, R. I. 
Audėjų streikas.

Balandžio 21 d. čionai i 
streikavo trijų didelių audi- 
nyčių darbininkai. Kaip pa
skelbė "The Providence 
Jouraal” i ___  _____
nyčiose dirbančiųjų darbi- !sjaj pinigu dinamitui 
ninku *metė darbą 300. P"*__ ’ j • ’ ’ ’
toks paskelbimas yra melas. I ; 
Sustreikavo daug daugiau; tojas. 
didžiuma visgi pasiliko prie kad 
darbo. Sustreikavo dau-'žmogus pradeda 
giaus apsišvietę ir susipratę 
darbininkai. Didžiuma gi, 
žinoma, begalo tamsi ir ku
nigijos vergijoje sudemora- 
lizuota. Kad tai faktas, tai 
parodo ir šitas atsitikimas: 
Sustreikavus dalei darbinin
kų, dirbtuvių užvaizdos pa- 
silikusiems prie darbo leido 
nubalsuoti, po kiek valandų 
į dieną jie nori dirbti. Ir kas 
pasirodė? Nagi dauguma 
balsavo už 10 valandų, dau
geli už 12. Vadinasi, tų 
žmonių vergiškumas vidur
amžinis. Jis galimas tik pas 
tamsų ir sufanatizuotą as
menį. Tie vergai patįs save 
žudantįs, tuomi savo nubal- 
savimu norėjo prisigerinti 
savo išnauduotojams. Ar il
gai jie bus didžiausiais dar- 
binnikų klesos priešais? Dži 
ngų spauda iš džiaugsmo šo
ka. Ji skelbia tuos vergus 
''gerais žmonėmis’’, o strei- 
kierius aidobilistais, anar
chistais ir kitokiais. Tegu 
nesidžiaugia. Tamsios ver
gų minios visuomet povojin- 
gesnės. Kada tų minių kan
trybė trūksta, tuomet jų gy
vuliškumą nesuvaldysi.

Šitokiose sąlygose sustrei
kavusiems nedaug yra vil
ties streiką laimėti, bet tie, 
kurie parsidavė savo išnau- 
duotojų vergijon, patįs at
kentės už savo darbą.

M. B. V iksva.

su-

iš 8000 tose audi-igautj Dėkite kuodaugiau- 
--- i oidl piiugkA umainivuij V Llv 
Ęet j razbaininkai bus sumuštu” 

Į Tai ve tau doros rfioky- 
Ar galima stebėtis, 

kiekvienas doresnis 
i žiūrėti į 

kunigus kaipo politikierius?

Darbininkai protestuoja.
Balandžio 26 d. buvo ang- 

i liakasių susirinkimas. Su- 
’ sirinkimas priėmė protesto 
rezoliuciją, protestuodamas 
ęrieš Suvienytų Valstijų 
valdžios kėsinimąsi įvykinti 
anti-bolševikišką įstatymą, 
kad paskui galėtų užgniauž
ti visokią darbininkams lai
svę. Tuo įstatymu remian- 
ties valdžia galėtų bausti ne 
tik kalbėtojus, bet net ir sve
tainių savininkus, parsam- 
džiusiems viešiems darbi
ninkų susirinkimams svetai
nę. Angliakasių unija prieš 
šitokius drakoniškus laisvės 
suvaržymus protestuoja.

Vargonų žentas.

West Frankfort, III.—Čia 
mainos dirba tik po dvi die
nas savaitėj, bet Arzburge 
ir Laporte mamose darbas 
visai sustojo. Daugybė dar
bininku visai neturi darbo, 
o pragyvenimas brangus.

Musų žemės kamuolio pa
viršius turi 199,158,000 ke
turkampių angliškų mylių, 
iš kurių 52,158,000 mylių 
užima sausžemis, o 147,000, 
000 mylių jūrės.

CHICAGO, ILL. .
Jaur.ų Lietuvių Tautiškas 

hliubas.
Balandžio 6 d. savo susi

rinkime svarstė pakeltą chi- 
cagiečių tautininkų klausi
mą kaslink inteligentų su
važiavimo. Apsvarstęs ši
tokio suvažiavimo reikalą, 
J. L T. Kliubas rado, kad 
tariamas suvažiavimas jo
kios praktiškos reikšmės 
musų visuomenei neturės, 
dėlto -nutarta šaukiąmam 
suvažiavimui nepritarti.

Antras J. L. T. K. nutari
mas padarytas kaslink šel
pimo kovojančių darbinin
kų. Nutarta parinkti aukų 
Iravvrence’o streikieriams. 
Tam tikslui parengta pra
kalbos, kurios įvyko 17 ir 19 
balandžio. Kalbėtojais bu
vo d. Kukutis, d. Stilsonas 
ir Geležėlė. Aukų surinkta 
65 doleriai. J. L. T. K. iš sa
vo iždo aukavo $25.00. tai 
viso pasidaro $90.00. Auka
vusiems reikia tarti ačiū.

K. narys.
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Augštai ant didelių kalnų švino, vario ir kt. Negyvo 
yra amžinas šaltis. Ten nie-sios Marės.(netoli Jeruzoli 
kad nelyja, tiktai krinta mo) turi tiek daug 
sniegas. P-’ _ j-• ”

didžiausi plotai, 
niai jo sluogsniai visuomet 
slėgia apatinius, o nuo to tie 
apatiniai darosi kietesni ir 
ilgainiui pavirsta į ledą. Tas 
ledas išpalengvo slenka nuo 
kalno žemyn, ardydamas 
pakeliui uolas, skaldydamas 
ir nešdamas drauge akme
nis. Susiturėti jis negali, 
nes naujai krintantis snie-

Sniego susirenka kad jose negali gyv< 
plotai. Virsuti- vys; vanduo jų toks 
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gas vis slėgia jį iš viršaus. 
Nuslinkus šiek-tiek nuo kal
no žemyn, apatinė ledų da
lis pradeda tirpti. Upeliai 
vandens, šokinėdami nuo 
vienos uolos ant kitos, bėga 
žemyn į lomą, ir teip-pat pa
keliui ardo uolas ir neša ak
menis, kuriuos ilgainiui pa
verčia Į smulkius akmenė
lius, smiltis ir dumblą. Di
džiausią akmenį paverčia 
vanduo į smiltis: jis persi
sunkia per skylutes į akme
nį į” parraželį ištrina įvai
rias jo daleles. Dėlto van
duo niekad nesti visai gry
nas: jame visados yra įvai
rios ištirpusios dalelės. Dau
giausiai tokių dalelių yra 
šaltinuose, jų vandenyje vi
suomet galima atrasti ne
mažai ištirpusių kalkių, sie
ros, gipse, druskos... Vokie
tijoj Badeno mieste yra šal
tiniai, kurie kasmet išneša 
iš po žemės apie 123 tūk
stančius pūdų įvairių sutir
pintų kietų dalelių. Gar
singi Austrijos Karlsbado 
šaltiniai išneša kasmet aik
štėn per 671 tūkstanti vie
nos tiktai druskos. Tą vis
ką šaltiniai sutirpina, bėg
dami po žeme; dėlto ten pa
sidaro dideli urvai, ypač jei 
vanduo bėgdamas užtinka 
kur druskos ar gipso plotus, 
kurie labai greitai vandenyj 
sutirpsta. Tada viršutinė 
pluta tankiai įlužta, o nesu- 
prazdami to žmonės skaito 
tai už Dievo bausmę. Au
strijoj yra žinoma apygar
da — Karstas, ten po žeme 
mažne vieni urvai. "Čia— 
rašo žinomas mokslinčius 
Neurriairas —būna tokie at
sitikimai: namai staiga nu- 
grimsta Į žemę, sykiu su vi
sais savo gyventojais... Ne
kurtose vietose viršutinė že
mės pluta taip greitai mai
nosi, kad daugumas, pargrį
žę Į savo tėvynę praslinkus 
kokiai 10 metų, nebegali pa
žinti savo apygardos...” Po
žeminiai urvai esti nemaži; 
jie gali būti labai ilgi, platus 
ir augšti ;tokiuose urvuose 
tankiai esti ežerai ir upės. 
Garsingiausias iš tokių ur
vų yra netoli miestelio Adel- 
sbergo Austrijoj. Jame yra 
daugybė kambarių su ste
bėtinai puikiais, baltais, ru
dais ir geltonais stulpais, 
nuo lubų lygi pat žemės. Tie 
stulpai pasidarė, iš vapnos 
(kalkių) tokiu-pat budu. 
kaip pas mus pasidaro žie
mą ledinės žvakės, ką kabo 
nuo stogų; ten sutirpusi va- 
pna, lašėdama nuo lubų, 
stingo lašas po lašo į mažus 
stulpelius, kurie vis ėjo sto
ryn ir ilgyn. Minėtasis A- 
delsbergo urvas turi per 3 
varstus ilgumo. Jei į kal
kinį šaltinį įmesime medžio 
lapą ar koki kitą daiktą, tad 
jis tuojaus apsidengs gelto
na — balta pluta; tai yra ne 
kas kitas, kaip vapna, su
maišyta su angliarugščia. 
Kalkės užima tankiai di
džiausius plotus. Taip-pat 
gali atrasti ir plotai geležies 
rudos. Išskaityta, kad vie
noj vietoj Prūsuose šaltiniai 
per tūkstantį metų gali su
nešti plotą geležies rudos 
per 6 šimtus desetinų platu
mo ir pusę aršino storumo. 
Tokiu-pat budu vanduo su
neša plotus druskoj

enti žu- 
. .. _ __ tirštas,

kad įpuolęs žmogus negalė
tų nuskęsti, ir aplink tas 
mares žemė taip persisiur- 
bus druska, kad joje negali 
augti jokie augmenys. Dėl
to žydai, radę šias mares ir 
nesuprazdami, delko jose 
nėra žuvų, dėlto ten nes
kęsta žmogus, ir delko ap
linkui neauga medžiai,, pra
minė jas Negyvomis marė
mis. prakeikta vieta; ten 
girdi, buvę nuskandinti nu
sidėję miestai, ir dėlto jose 
nieks negyvenąs. Žmonės 
visada išmislija kokią pasa
ką. jei ko nesupranta.

Vanduo bėga plačiai ir 
drasko uolas, į kurias jis įsi
siurbia per mažiausias sky
lutes. Uolos ir akmens įra 
taip-gi nuo urnų atmainų 
oro — šalčio ir šilumos. Nuo
didžias šilumos jie plėčiasi. 
užėjus-gi ūmam šalčiui tra
ška ir šaudo, kaip pas mus 
žiemą vakarais tvoros. To
kiu budu jau nuo vieno oro 
kietosios žemės dalys įra, ir 
dėlto oras—geriausias van
dens uagelbininkas permai
nant žemės paviršių. Nuo 
tokių atmainų trupa visos 
kalnų uolos, slenka žemyn, 
virsta į mažus akmenis," o 
ilgainiui — į smiltis. Atsi
tinka. kad ant molio ploto 
eruli sluogsniai uolos ir smil
čių. Tada suminkštėjus mo
liui nuo požeminių šaltinių, 
uolų ir smilčių sluogsniai 
viršui guli ką nebegali susi
laikyti ir slenka išpalengvo 
žemyn, jei nuolaidi vieta, 
arba krinta urnai, jei tai bu
tų ant kalnų atsitikę, Šim
tą metų atgal Šveicarijos 
kalnuose buvo toks atsitiki
mas: po didžio lietaus že
mės plotas, 144 sieksnių pla
tumo, 15 — storumo ir arti 
varsto ilgumo, atplyšo nuo 
vieno kalno ir su didžiu 
trukšmu nukrito i lomą. Bu
vo palaidoti 4 sodžiai su že
me ir visomis pievomis: 
vanduo ežere pakilo ir toli 
užpylė krantus. O kiek uo
lų po truputį kasdien skįla 
ir trupa nuo kalnų! Yra 
išrausti vandens visi grio
viai ir lomos. Kiekvieną 
pavasarį vanduo išardo 
griovius, užneša smiltimis 
Dievas,— ir tai pas mus, ne 
kalkėtose šalyse! šiaurinėj 
Amerikoj Kolorado upė 
tarp tvirčiausių uolų prad- 
raskė sau su stačiais kran
tais gi’iausią lomą, turinčią 
1-2 varstų gilio. 5—12 my
lių pločio, ir apie 200 mylių 
ilgio. Padirbimui tokios lo
mos gal reikėjo šimtų tūk
stančiu metų! šiaurinė' 
Amerikoj yra ir kita žino
ma v nė—Niagara. Iš pra
džios ii teka lyguma, bet 
paskui jos vanduo, su neiš
pasakytu greitumu, staiga 
krinta žemyn i lomą nuo 24 
sieksnių augščio. Taip grei
tai bėgdamas vanduo dilina 
uolų kraštus, ir nuo to loma 
darosi kas-kart dar gilesnė 
ir ilgesnė. Garsinas Ang
lijos geologas Leiėlis 60 me
tų atgal išaiškino, kad kit
kart loma, kuria dabar teka 
Niagara, stovėjusi ant 4? 
sieksniu augščiaus, negu da
bar, ir kad vanduo per me
tus galįs nudilinti tiktai pu
sę aršino uolos. Taigi atsi
radimui septynių myliu il
gumo lomos, kuria teka Nia-
<rara, reikėję 36 tūkstančio 
metu. Musų-gi dienų mok
slinčiai mano, kad ant te 
reikėję tris sykius laike 
d augi aus. Upės, tekė
damos nuo kalnų, ardo ir di 
liną uolas, rausia grioviu? 
ir lomas, paversdamos vis-

gipso, ką į smiltis, kuriomis išpil?

Eugenius V.Debs.
Balsas:

Draugai! Ar regėjot bent vienas, 
Kaip storos kalėjimo sienos, 
Pačiame dienos viduryje, 
Vargdienių vadovų nuryjo? 
Draugai, ar girdėjot?
Tai gal nors girdėjot bent vienas, 
Kaip šaltas, nejaučiantis plienas 
Kalėjimo vartų spinoje 
Suskambo, giliai suvaitojo? 
Draugai, ar regėjot?

Milionai balsų:
Regėjom, kaip rimtas senelis J 
Nuvargusią galvą pakėlęs, j
Su drąsa kovotojo-vyro, I 
Su sąžine tvirta ir tyra, 
Kalėjiman žengė.
0 balsas kurtus geležinis, 
lt virpantis žaibas ugninis, 
Pervėrė mus jautriąją širdį 
Pasaulis ir mato, ir girdi 
Didižiausią beteisę.
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Bet, drauge, tu skelbdamas tiesą 
Užžibinai miniose-šviesą;
Mes matom, kds kelią pastoja, 
Tode'-gi neliausiim kovoję 
Už laisvę žmonijos!
Užvertas į tarttsujį urvą, 
J dvelkiantį orą ir purvą. 
Bet kovoj tu busi tarp musų 
Pakolei kelėjhno vartai 
Nebus atdaryti!
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N. A. Rastenis.'

savo marių dugną. Smiltis 
—tai suardyti, sutrupinti 
akmens. Plotai smilčių, mo
lio ir įvairus sunešti į sluo- 
gsnius. mineralai, kuriuos 
męs visur - matomu, turi 
priminti mums stebėtiną 
vandens pajiegą, kuri per 
nesuskaitomus amžius dar
buojasi ir kovoja su žeme. 
Kad skaitytojas turėtų aiš
kesnį supratimą apie van
dens spėkas, parodysiu po
rą pavyzdžių: Vokietijos 
,ipė Elba kasmet sutirpina 
įvairios medegos ir suneša 
smilčių per 75 piilįjonus pū
dų; iš smilčių, Wrfąs sune
šė per tūkstantį mėtų Ryti
nės Indijos upė GMnga, ga
lima butų supilti kalną 3 
varstų augščio ir 12 varstų 
:lgio ir pločio. Taigi sup
rantama. kad per ilgą laiką 
upės gali sunešti didžiau
sius kalnus, išgraužti gi
liausias lomas. O vanduo 
niekad neperstoja dirbęs, jis 
visuomet dirba, ar tai pavi
dale lietaus, — sniego, ledo, 
ar tai upės, šaltiniuose, eže
ruose ir marėse.

Marės —šaltinis gyve
nimo: iš jų keliasi vanduo 
(gruoja); garai susirenka 
ore ir vėl krinta ant pavir
šiaus žemės kaipo lietus ar 
sniegas; be abejonės, jūrėse 
atsirado ir pirmieji sutvėri
mai. Tekantis vanduo neša 
į meres sutirpintą ir sus
mulkintą įvairią medegą, 
kuri grimsta ant jų dugno 
ir padaro sluogsnius smil
čių, vapnos, gipso, druskos 
ir tk . Bet ir marės niekad 
neesti ramios: jos bangus 
ardo ir dilina iš apačios 
krantus; nebegalėdamos at
siturėti uolos įra ir krinta Į 
vandenį, o ten mėtomos ir 
trinamos pavirsta į akmenė
lius, o ilgainiui ir nusileidi
mai sausumos. Kaip pavyz
dį galiu paminėti Šiaurės 
marių salą Helgolandą. 5 
šimtmečiai atgal ta sala ke
turis sykius buvo .didesnė, 
negu dabar. Tokiu budu 
nėr kelis šimtmečius jūrių 
bangos suardė didelę tos sa- 
’os dalį. Pasakojama, kad

Nuosakus ir suvaldomas
Pirmyn- 

valdomas reiškia fanatizmą tai srovei, kurios vardu jS 

nųjų elementų girdime L. S.
Sąjungoje. Sakau tik girdi- . .. . , x ....

n2>nn<y šiai nesiseke, nes ji susidėjo 
Vlsasvietinė atžagareivių ir Lie-

žangą. Bet kairumas nesu-1' 
valdomas reiškia fnnativma

ilionas Parašų ir Nigeris
JI

■ (Feljetonėlis.)
Ir buvo rytas, ir buvo va- 

”mi-nešiojamas. Daugiausia kai. karas, ir buvo trečia rffrifii 4_ rUefT.Lafitvn-i
Bet tai "ministerijai” bai-M L. S.

me, nes tikren;
jų terastume. _ ___ . _ .
karė ir revoliucijas bangos žmonės buvo jai prie-
daug ką išmokino kairiuoti, 
bet mažai ką tepamokina ™ac‘ada ponas Valdemaras 

» vienminčius 
: ”Gelbė- 

. ,.e___ __ w . „ kit musų krikščioniškai-
savo opresijomis* ir reakcija konservatyvę ministeriją, 
pagimdė kaip kuriuose mu- nes kitaip socialistai paims 
sų drauguose perdaug karš- viršų ir vargas tada bus vi- 
čio ir išmušė iš lygsvaros, siems kunigams ir davat- 
taip kad jie tankiai negali koms.”
jau nei savo idėjos žmonių Ir sujudo Amerikos atža- 
pažinti. Jiems visur nuri kareiviai veikti: = ~j

liogikos. Karute atmosfe- į savo
ra su 1V i s o įto i a s a vo Amerikoje ir tarė: 
opresijomis ir; r e a kęi j a
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1672 metuose ta sala turėju
si artl ĮCO tiiūtąnčių deseti
nų derlingos žemės; dabar- 
gi liko tiktai uolą, tu
rinti du varstui i Igio ir pusę 
vaiste platuma Toks ardy- 
mas krantą tada, jeigd 
jis yra augštas. Jeigu'kran- 
tas žemas, tai jūrių bangos, 
tankiai užliedamos jį vande
niu. išmeta ant jo daug 
smilčių, iš kurių paskui vė
jas suneša visus kalnus. Il
gainiui tas smiltis vėjas iš
nešioja po visą kraštą ir 
tankiai palaidoja po jomis 
sodžius ir medelius, Tokie 
stintiniai, kalnai labai pap
rasti : juos galima matyt ir 
pakraščiais musu Baltijos 
marių. Smiltimis užpila sa
vo krantus ne tiktai marės, 
bet tankiai ir ežerai ir upės. 
Kad išgelbėti laukus ir gy
venimą savo nuo vėjo nešio
jamų smilčių, vietiniai gy
ventojai stengiasi jas užtū
rėti. sodindami ]>akraščiais 
medžius, sėdami žoles ir 
statydami tvoras.

Aš papasakojau tiktai ke
letą trumpų pavyzdžių van
dens pajiegos. Iš teisybės- 
gi pasekmės jo triūso daug 
didesnės. Lai skaitytojas 
tiktai atsimena, kad vanduo 
pavertė uolas į smiltis ir 
minkšta molį, sunešė di
džiausius plotus įvairių 
sluogsnių anglies, druskos, 
kreidos, vapnos ir kitų; 
minkšta derlinga žemė, ku
ria męs naudojamės, atsira
do tiktai dėkui vandeniui. 
Akmenis ant musų laukų ir 
gi atnešė vanduo ir ledai 
nuo tolimų kalnų tuose lai
kuose, kada žmogus gal dar 
visai nė nebuvo ant žemės. 
Kasdien matome vandens 
naudingumą: jis mums su
teikia lietų, jis išneša iš po 
žemės visokius mineralus, 
kur važiuoja gydytis tūk
stančiai ligonių. Jo spėkos 
nė kiek nesumažėjo: jis ir 
dabar dirba taip pat, kaip 
dirbo šimtą tūkstančių metų 
atgal: jis visados kruta, 
mainosi, kovoja ir mums 
reikėtų imti nuo jo darbštu
mo ir drąsos pavyzdį...

ga priešai. Tai yralcarštis. 
Tai yra isterija. Tokiems is
terikams tautininkai ir kle
rikalai kartais būna arti
mesni, negu socialsitai, kte 
rie tik nors kiek šalčiau pro
tauja ir svarsto, n«u jie. 
Įtinau jau tokių "kandų so
cialistų”, kurie sako; .kad 
jiems daug~geriau skaityti 
vyčių ”Daębfrunką”, z negu 
pažangų ’*Keleivį", arba "N* 
has”. Yra jau ir tokių "kai
riųjų”, kurie' riešai iiėsi 
sakyti, kad visus 
triotus” paplukdysi^ jų pa
čių kraujuose. Ir tokie vadi
na save ^'kairiais agitato
riais.” Tai iau sufanątizė- 
įęs, nesuvaldomas kairumas.

Visas pasaulis atsidūrė 
brutališkoj kavoj. Sunkias 
valandas pergyvena ir mu
sų organizacija;. Lietuvių 
Socialistų Sąjunga. Malonu 
atsiminti tuos laikus, ... kuo
met musu tąrp® žydėjo vie
nybė ir sutndmas. 1 Tuo
met ir org^nktačite musų 
buvo galinga. Šiandien gi 
palikome bejįegiai, nes iš di
delio - kairumopradėjome 
tarp savęs kovoti. Nuosa
kiam kairumui niekas nega
li but priešingas, bet toks 
kairumas, kokiu dabar pra
dėjo sirgti tūli musų vado
vai, yra tiesiog liga,- karš
čio liga. - ‘ 7 5

Daugelis tokių kąiriuo- 
jančiu giriasi esą Kansuko 
pasekėjais; - Ar- Kapsuko ta
ktika teisinga, <ar, nė. .bet jis 
nėra veidmlinys. \ Ką jisai 
skelbė žodžiais, tą atlieka ir 
darbu. Kapsukas yri^tikras 
revoliucionierius. Bėt.kb- 
kiuo revoliučinumu gėli pa 
ugirti tie pseudo kairieji 
draugai, kurie dabar ke
lia triukšmą Amerikoj bū
dami? Visas jų "kairumas” 
ir "revoliucinuma-" — ta’ 
niekinimas rimtesnių so
cialistų ir boikotavimas so- 
rialistiškos spaudos. Atimk 
iš jų šitą neapykantą ir 
šmeižimą šalčiau protaujan
čių socialistų, tai iš jų "kai
rumo" nieko neliks.

Lukšių Juozas.

Viešpatį Jėzų, ir padavus 
jam peticiją tarė: "Pasira
šyk čionai savo vardą, tai 
Lietuva bus tau dėkinga.”

imagus paėmė peticiją, 
pažiurėjo ir atsakė:

”Su mielu noru aš pasira
šyčiau, a^e jau 12 sykių po 
tokia peticija šiandien pasi
rašiau. Mano pavardė yra 
Kugelman ir kiekvieną sykį 
pasirašydamas aš vis kitaip 
ią kraipiau: Kugelman, Ku- 
gel, Kugelewsky, Kugelio- 
vič, Kugelinski, Kugeliauc- 
kas ir tt. Daugiau formų 
išmislyt jau nebegaliu.”

"Pasirašyk vardu ’Kuge- 
laitis,’ ” patarė mergina.

Ir cibulizuotas pilietis pa
sirašė: "Josel Kugelaitis 
reikalauja Lietuvai nepri- 
gulmybės.”

Mergina parnešė peticiją 
komitetui, o komitetas skai
tė ją ir džiaugėsi: "Kada 
nusiųsime šituos parašus 
Lietuvon, kunigai skaitys 
juos žmonėms iš sakyklų ir 
aiškins: 'Matote, vaikeliai, 
visi garsus Amerikos vyrai. 
Vašingtonas, I^afajetas, Edi 
sonas, Ruzveltas, Taftas, 
Vilsonas ir kiti —visi pripa
žinta Lietuvos ministeriją, 
tik bolševikai jai priešingi. 
Taigi remkite ją ir jus.’ O 
žmonės ją parems ir kunigų 
bei davatkų viešpatavimas 
Lietuvoj bus užtikrintas.”

Tai fpatote. ką kartais ga
li padaryti nigeris!

Prof. Gnaiba.

: šaukė mi
tingus, sakė prakalbas ir 
rinko parašus. Milioną pa
rašų surinkt jie norėjo, nes 
taip buvo pasakęs ponas Bo- 
jer, tikras Izraeliaus sūnūs, 
kurį jie savo vadu buvo ap
rinkę ir didelę galybę pini
gų jam pavedę.
; Ir ėjo žmonės su peticijo
mis per miestus, ėjo per 
Stubas, ėjo per štorus ir ką 
tiktai susitiko, kiekvieno 
pasirašyti prašė. Ir rašėsi

1 dideli, rašėsi 
rašėsi 

ra-

ii visi ; rašėsi dideli, 
maži, rašėsi tiesus, 
kuproti, rašėsi balti ir 
šeši juodi. Visi rašėsi kaipo 
lietuviai ir rašėsi ne po vie
ną sykį, bet po dešimts ir po 
dvidešimts. Rašėsi kas tik 
g^vas ir kiek tik galėjo, nes 
miliono parašų reikėjo.

Ir pasitaikė taip, kad jau
na mergina susitiko žmogų, 
kuris buvo juodas kaip de- 
įpitas. ir padavus jam peti
ciją tarė: "Pasirašyk čio
nai gare vardą, kad nori 
Lįeįuyaį neprigulmybės, o 
Lietuva bus tau dėkinga." 

Juodas žmogus į merginą 
pažiurėjo, viena akimi mir
ktelėjo, nusišypsojo ir lyž
telėjęs savo pirštus atsakė: 
"Nors aš prie jūsų veislės 
nepriguliu, ale su mielu no
ru po jūsų peticija pasirašy
čiau, jeigu mano vardas ne
būtų toks ilgas."

Mergina suprasti to. ne~ 
galėdama paklausė: "Tai ką 
gi tas kenkia, kad vardas 
tavo ilgas?”

Juodas žmogus tada atsa
kė:

"Aš esu nigerių veislės, 
o pas nigerius yra mada žy
miausių žmonių vardais va
dintis. Taip va aš vadi
nuosi: George Washington 
Lafayette Franklin Taft 
Roosevelt Wilson Edison 
Billy Sunday Čali Čaplin. 
Tokia ilga pavardė nesutilps 
ant jūsų peticijos."

"Tai da geriau,” paaiški
no mergina. "Rašyk po vie
ną vardą ant kiekvienos ei
lutės. o tada išrodys, kad vi
si garsus Amerikos žmonės 
reikalauja pripažinimo da
bartinės Lietuvos ministeri
jos."

"Aš negaliu pasirašyt, 
nes rašyt nemoku.” prisipa
žino juodveidis.

"Tai aš tavo vardus para
šysiu,” pasakė mergna.

"Rašyk,” atsakė žmogus. 
Mergina parašė ir nuėjo. 

Varpų išradimas yra pris- Toliaus ji susitiko žmogų, 
kaitomas egiptėnams. kuris buvo labai panašus į

•<

Geografiniu žvilgsniu Is
panijos sostinė Madridas 
stovi augščiausioj vietoj iš 
visų Europos miestų.

Rygoj vokiečiai nuvertė 
tautinę valdžią ir paėmė 
miestą i savo rankas.

NUSIMINIMAS.
Čia jau baigias mąn kelionė — 
Ta sunkioji erškėčiuota;
Jau apleidžia ir svajonė — 
Su sparnužiais pašarvota!

Dą žingsnelį vieną mesiu 
Linkui amžinos ramybės, 
Kur nėra tosios sunkenybės 
Ten dalužę savo rasiu...

M. Mokinys.

Lietuvos šelpimo reikalu
Prūsų lietuvių Chicagos 

komitetas paskutiniame sa
vo posėdyje, svarstydamas 
Lietuvos reikalus ir jos pa
dėjimą, priėmė sekantį tari
mą:

Mes žinome, kad Lietuvo- 
ie viešpatauja skurdas ir 
badas. Lietuvos žmonėms 
reikalinga pagalba. Ir tai 
ūmi pagalba. Jiems reikia 
visko: maisto, drabužių ir 
daiūrybės kitokių daiktų. 
Todėl mes, Amerikos lietu
viai, turime stengties. kad 
jiems šiuo-tuo pagelbėjus. 
O tai padaryti, musų nuo
mone, butų galima taip:

Kiekviena draugija, kliu- 
bas ir parapija turėtų išrin
kti tam tikrus komitetus, 
kurie eitų iš namų į namus 
ir rinktų įvairius apdėvėtus 
drabužius, avalynes ir tt. 
Tokiu drabužių galima butų 
surinkti daugybė, nes be
veik kiekvienuose namuose 
ių randasi. Atsirastų taip
jau ir sankrovų, kurios pa
aukautų dagi visai naujų 
drabužių, audimų, arba taip 
vadinamų ”iš mados išėju
sių” ir tt. Be to butų gali
ma surinkti nemaža ir val
gomųjų daiktų, einant per 
įvairias valgomųjų daiktų 
sankrovas. Ypač butų gali
ma gauti miltų, cukraus, 
druskos, džiovintos mėsos, 
dešrų, kiekinėse uždarytų 
valgių ir tt.

Toks darbas turėtų būti 
varomas visur maž-daug 
tud i>ačiu laiku, ir surinkti 
daiktai turėtų būti suvežti 
vienon vieton, iš kur vėliau, 
nusamdžius speciali laivą, 
pasiųsti juos Lietuvon ba
daujantiems.

Tai toks musų sumany-. 
mas. Mums rodos, kad to
kiu budu mes pagelbėsim 
savo broliams ir seserėms 
Lietuvoje ir patįs nieko ne
nustosime. O tokius daik
tus rinkti yra lengviau, ne
gu pinigus.

Apie reikalingumą šio da- 
Ivko nėra reikalo daug aiš
kinti. Tikimės, kad visos 
musų organizacijos sunras 
io svarba ir imsis už darbo. 
Prūsų Liet. Ch-gos Komit.
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PRENUMERATO8 KAINAAmerikoje
Metamą ...........................
Pusei metų ...................... l.«O

Kanadoj ir UžrabeiiBooe:
Metams ........................... 2^
Pusei metų ...................... ijį

Su visokiai reikalais ataikrai- 
pfant j Redakciją, rašykit šitokį 
Mrtta:

-KELEIVIIi-
255 Rroadway. So. Bosimi. Maną.

ŽINIOS IS VISUR.
AREŠTAVO 2 LIETUVIU 
UŽ LAPELIŲ DALINIMĄ.

Pereitoj nedėlioj Nonvoo- 
de buvo areštuoti Juozas 
Morkevičius ir Benis Dovi- 
davičia už dalinimą lapelių 
"Lietuvos Pardavikai ir Jos 
Apgynėjai.’’ Policijai juodu 
įdavė klerikalai, kuriems 
nepatiko, kad lapeliuose pa
rodoma, kaip atžagareiviai 
pardavinėjo Lietuvą. Kleri
kalas Klimavičius nusitvė
ręs Morkevičią už rankos 
pradėjo tempti prie polic- 
mano. Kiti vyčiai išėję iš 
įjamaldų apsupo Juozą 
Morkevičią ir nuvarė abudu 
nuo bažnyčios ant Washin- 
gtono gatvės. Tenai pasi
taikė poliemonas ir klerika
lai įdavė abudu vaikinu, pa
rodydami tuo, kad jie ištie- 
sų yra lietuvių pardavikai.

Lapeliuose nieko nėra 
prieš valdžią, bet kadangi 
įstatymas neleidžia ant gat
vių jokių lapelių dalinti, tai 
už peržengimą šito Įstaty
mo Morkevičią su Dovidai- 
čiu turėjo užsimokėti po 
$5.00 bausmės.

True translation filed with the 
maste-r at Boston, Mass, on May 
7, 1919, as required by the’Afcg of 

. October 6, 1917. »*|

KARIUMENĖ ŠAUDO.• 1

• Clintone, Indianoj, sus^- 
treikavo dirbančios prie te
lefonų merginos ir streikui 
slopinti tuojaus buvo pa
šaukta milicija. Merginos 
įtaisė demonstraciją, laike 
kurios vienas vaikas sviedi 
akmenį, ir milicijai . tuojaus 
buvo Įsakyta šaudyt, j Kjtr 
reiviai davė salvą šūvių, bet 
taikė į viršų ir nelaimių ne
buvo. Demonstracija pas? 
kui buvo išvaikyta.

NUPUOLĖ NUO STOGO 
IR UŽMUŠĖ MOTE

RIŠKŲ.
Netv Yorke laike karei

vių parodos nuo namo prie 
5-th avenue gatvės, kur 
daug žmonių buvo sulipę 
ant stogo, kad pasižiopsojus 
į kareivių parodą, nuo sto
go nupuolė Robert Palmer 
ir puldamas pataikė ant sto
vinčios šaligatvyje 
Grace Whitehead, iš

Mrs.
Cbi- 

cagos, užmušdamas ją ant 
vietos. Palmer taipgi per- 
siskėlė sau galvą, manoma, 
kad jis pasveiks.

BAVARIJOS SOVIETŲ 
VALDŽIA PUOLĖ.

Žinios sako, kad tautinė 
Vokietijos kariumenė užėmė 
Bavarijos sostinę ir darbini- 
kų valdžia likos sutriušknta 
ginklo spėka.

A

NEVV YORKE EINA KO
VA DĖL DIDELIŲ 

RENDŲ.
Apie 10,000 New Yorko 

gyventojų pareikalavo, kad 
namų savininkai nuleistų 
rendą bent 10 centų nuo do
lerio. Namų savininkai su 
tuo nesutiko. Gyventojai 
tuomet atsisakė mokėti ren- 
das, paaiškindami, kad tos 
rančos pakelta taip augstai, 
jog jie nębegali išmokėti. 
Gegužės 1 d. 1,200 tokių Šei- 
mvnų gavo jau Įsakymą 
tuojaus išsikraustyti. Bet 
vietoj kraustytis, jos krei
pėsi Į teismą. Teisėjai pa
vėlino šeimynoms pasilikti 
da nuo 3 iki 10 dienų dabar
tiniuose kambariuose, pakol 
susijieškos naujų vietų. Me
todistų kunigai atidarė 10 
bažnyčių išmestiems iš na
mų žmonėms ir žada dar 49 
atidaryti, kur busią galima 
priglausti apie 1000 šeimy
nų. Kovą su namų savinin
kais veda ir išmestų šeimy
nų likimu rūpinosi daugiau
sia socialistai aldermanai.

BOLŠEVIKŲ ULTIMATU
MAS RUMUNIJAI.

:1
Rusijos Sovietų Valdžia 

nusiuntė Rumunijai ultima
tumą, reikalaudama pasit
raukti iš Besarabijos. Ru
munijai duodama 48 valan
dos atsakymui.

PITTSBURGH, PA. 
Pranešimas.

Nekurie nariai T. M. D. 9 
kuopos kreipėsi į mane pra
šydami knygų 1918 metų. 
Todėl pranešu visiems, ku
rie mokėjot už 1918 metus, 
leidinys No. 27, "Paskaita iš 
Lietuvos Istorijos,” yra pri
siųstos ir yra sudėtos pas 
kuopos sekretorių Praną 
Savicką, pd num. 2121 For- 
bes St.

Visi ateikite atsiimti savo 
knygas ir užmokėkite už 
1919 metus metinę mokestį

Kurie mokėjot kuopos or
ganizatoriui Stanis. Rau
doniui už 1918 metus, tiems 
dar knygos neparėjo, gausi
te vėliau.

Be to turiu pranešti, kad 
aš gavau iš T. M. D. centre 
laišką, kuriame buvo aiški
nama musų kuopai sušaukti 
extra mitingą ir išrinkti ko
misiją su kuopos Įgaliojimu, 
kad parinkti aukų dėl išlei
dimo Šerne rastų. Per kelis 
kartus kalbinau kuopos val
dybą tokį susirinkimą 
šaukti, bet iki šiol tas 
bar nepavyko. Laiške iš cen
tro buvo paminėta, kad 
tiems, kurie aukaus $15.00 
gaus 15 tomų neapdarytų 
šerno raštų, o kurie aukaus 
$25.00, gaus su gražiais ap
darais.

Todėl šiuomi visus moks
lą mylinčius lietuvius ir lie
tuvaites kviečiame pri
sidėti prie to reikalo po kiek 
kas išgalim.

Ta ingi pranešu, kad aš 
užrašinėju laikraštį "Kelei
vį" ir užlaikau visas geres
nio turinio knygas. Turiu 
daugybė gerų darbininkiškų 
knygų, kurias turėtų per-

su- 
dar-

_____________ ... U.

VENGRIJOS ARMIJA AP
SIĖMĖ ŠOLNOKĄ.

Iš Budapešto pranešama, 
kad revoliucinė Vengrijos 
kariumenė atsiėmė Szolno- 
ko miestą, kurį buvo užė
musi rumunų armija.- ■
WASHINGTONE GALI 

BUT TAUTŲ LYGOS 
SUVAŽIAVIMAS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad pirmutinis Tautų Ly
gos suvažiavimas siūloma 
laikyti dar šiais metais Wą- 
shingtone. Jeigu jis čia 
įvyktų, tai prezidentas Wil- 
sonas veikiausia butų pra
šomas būti pirmutiniu jos 
pirmininku.

TRAUKIA LEDEBOURĄ 
TEISMAN.

Georgas Ledebour,. Ne
priklausomųjų Vokietijos 
Socialistų veikėjas, ir Dac- 
mig, socialistų laikraščio re
daktorius, traukiami teis
man už buvusias Berlino 
riaušes. J eismas prasidės 
19 gegužės.

NUO INFLUENZOS MI
RĖ 400.000 VOKIEČIŲ.
Vokiečių Daktarų Maga

zinas apskaitliuoja, kad į lS 
mėnesių Vokietijoj mirė 
nuo ispaniškos influenzos 
400,000 žmonių.

IŠPLĖŠĖ STOTI, GAVO 
DEŠIMTUKĄ.

Ant New Haveno geležin
kelio plėšikai išplėšė aną
dien Woodlawn stotį, bet ra
do tiktai 10 centų.

skaityti kiekvienas - darbi
ninkas, norintis gerai apsi- 
pažinti su savo klesos reika
lais. Todėl- - Pittsburgiečiai 
nesnauskime! Jeigu nori
me prieiti prie ko nors ge
resnio, tai visu pirmu turi
me apsišviesti, . yispusiškiai 
apsipažinti su Savo Mėsi
niais reikalais.

Jonas Katkus.
229 Sagamore St.,

Pittsburgh, Pa.

Paj ieškojimą i
Pajieškau draugo, kuris moka da

ryt "Stcleves Piaspritis” arba kas tu
ri tokia knygą, kurioj galima butų 
natirti tokias "Steleves piasentis”( ?) 
daryti. Meldžiu ątsisaukti.

B. Suslam, 
Montello, Mass.Box 56,

• *

Pajieš’-au sesers Zuzanos Bedaąi- 
raitės. ji yra ženata, pirmiau gyveno 
Lavvrence. Mass. tKauno gub, Telšių 
pav, Alsėdžių parąp, Jodenų sodos. 
Ii pati lai atsišaukia arba kas apie 
:a žino malonės Rfanėšti.

Joną# Bedaugis 
1502 — 7-th avė, So. Seattlc, Wasįi. 
_____________— 4-----------------------

Pareškau draigų Jono Žilinsko 
r Kazimiero Grubliausko, abudu pa
eina iš Raudėnų miestelio, Kuršėnų 
vals. Šaulių pav, Kauno gub. Mel- 
ižiu jų pačių atsišaukti ar kas 
iinote pranešti šiuo adresu:

Selvestras Stanhrauskas. (19) 
Putman Inn, Putman, Conn.

i

Pajieškau brolio Baltramiejaus J^a- 
zutko, taipgi giminaičių ir pažįsta
mų, paeinančiu iš Pašiušvio parapi
jos, Šiaulių pav, Kauno gub. Jų pa
čių meldžiu atsišaukti ar kas juos ži
no malonės pranešti, nes turiu svar
bų reikalą

Marcelinas Lazutkas
46 < Stadium st., I*ittsburgh, Pa.

Pajiekau draugo Jono Gaškaus, iš 
•\aujapamušio sodos, Ligumų parap., 
Šiaulių pav, Kauno gub, gyveno 
Baltimor«*. Md. Turiu svarbų reika
lą ir meldžiu jo atsišaukti ar kas ži
no malonės pranešti.

Jose p h Auksą
20US So. 7-th st, Canden, N. J.

Pajieškau švogerio Julijono Poš- 
kaičio, is Liubiškių sodos, Pavande
nės parapijos, Telšių pav, Kauno 
gub. Prieš šešis metus gyveno Pitt- 
sburghe, pastaroju laiku bene Chica- 
goj. Tunu svarbų reikalą ir meldžiu 
o Daties atsišaukti ar kas jį žino ma

linęs pranešti.
Joseph Tonikas

1211 So. 8-th st, Canden N. J.

Pajieškau brolio Rrano Rudis, iš 
Židikų miestelio. Telšių pav., Katino 
gub. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu jo paties atsišaukti ar ka's jį ži
no malonės pranešti. (21)

Alex Zvirzdin
• Box 422, Nortli Easton. Mass.

Ęajieškan Aleksandro Senkevi
čiaus, iš Varnų miestelio, Telšių 
pav., Kauno gub. Jo paties meldžiu 
atsišaukti ar kas jį žino malonės 
pranešti. (191

Jonas Senkevičius
51 O r gan st, Bridgeport, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nno 19 iki 
27 metų amžiaus laisvų pažiūrų, su
tinkančios imti civilišką, s Ji ubą, tu
ri mokėti rašyti ir skaityti lietuvi
škai. Aš esu 29 niętų vaikinas, 
baigęs potografystės- mokslą, ne 

, vartoju svaiginančių gėrimų ir neru-
Pajieškau Vlado Vaškio, Kauno kau. Platesnių žinių meldžiu krei- 

rėdjbos, Šiaulių apskričio Šeduvos P618’ 8U Plrmu laišku prisniu- 
parapijos, Kaulcliškių kaimo. Girdė-į*,ant savo paveikslą. J aveikslus gia- 
;— ...... . .. • . • tinsiu, atsakymą duosiu. (2'1)

V. Pivariunas,
448 N. Frankin st, Philadelphia, i’.

jau, 1913 metais atvažiavo j Ameri
ka. Labai norėčiau su juo susipažin
ti, nes turiu svarbų reikalą. Todėl 
jis pats, ar kas apie jį žinote meldžiu 
nan pranešti, už ką busiu labai dė- 
ingas. (19)'

*’ ' fg' Janušauskas
734-„island Rockford, III.

Pajieškau- ^avk vyro Antano Kok
so. .Meldžiu, sugrįžti ir užmiršti tą 
menką nesusipratimą. Jeigu atra
dai sau geresnę laimę, meldžiu bent 
atrašyti. (20)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
turi but laisvu pažvalgų ir mylinti 
laisvą ir gražų gyvenimą. Gali atsi
šaukti nuol9 iki metų amžiaus; 
geistina, kad su pirmu laišku prisiųs
tu ir savo paveikslą. Atsakymą su
teiksiu kiekvienai. Aš esu 26 metų 
amžiaus. (19)

I-s J-as ■ ' • ' •
734 Island Avė, Rjckford, IH.

B. Nokšienė
205 E. 27-th st, Tącoma, Wash.

Pajieškau Aleksandro Bartuške- 
vĮciaus ir jo švogerio Mkoio Bal
čiūno. Abudu Kauno gub., pirmiau 
gyveno Broadock, Pa. Taipgi Jono 
Armino Suvalkų gub., Serdokų kai
mo. Visi atsišaukite šiuo adresu:

Piušas Stoškas, (20)
, L BOX 226, Uliffside, N. J.

PRANEšIMAI.
Šiuomi pranešu, kad mano pati. 

Veronika Kunigenienė, iš namų Va
liulytė, kuri išrodo taip kaip ant šito 
paveikslo, tik veidas biskį raupuotas 
paliko mane ir išvažiavo su mergai
te, kuri čia parodyta ant paveikslo.

Pajieškau brolio Adomo Kartono, 
, Merkinės vals

čiaus, Trakų pav.. \ iiniaus gub. Jo 
rities meldžiu atsišaukti ar žino ma
lones pranešti.

K. F. Karloiias.
SO lludson st., Hartford, Conn.

(21) iš Sklerų sodžiaus,

Pajieškau brolio Mikolo ; 
iš Žiūkų kaimo, Ježno valsčiaus, 
kų pav.. Vilniaus gub. Taipgi 
Juozaičio meldžiu atsišaukti, 
turiu svarbu reikalą.

Motiejus Žukas.
707 Ferdinand st, Scranton,

Žuko, 
, Tra- 

ir
nes

(19)

Pa.

Pajieškau pusbrolio Mikalojaus .Ja- 
įulaičio, iš Mamaičių sodžiaus, šiau 
lių pav, Kauno gub. Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas ji žino malonės 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas 

Baltrainaitis.
13 Vi.ne st, North V. alpolc, N. H.

Pajieškau brolio Jono Motieiaučio. 
pirmiau gyveno Waukegane. Girkal
nio miestelio. Raseinių pav., Kauno 
gub. Malonės atsišaukti arba ka.-, 
apie jį praneškit šiuo antrašu: 

Dominikai Motiejaitis
244 D St, So. Bost >n. Masv

Pajieškau sesers Katarinos Mata-i- 
sevičintės-Malevicienės. Taipgi sc- 
-=ers Onos Matusevičiukės-Globienės, 
iš Jezro miestelio. Trakų pav, Vil
nius gub. Jų pačių meldžiu atsi 
šaukti ar kas žino malonės pranešti.

Juozas Matusevičius (2(») 
46 Ilighiand ave,_ Malden, Mass.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Gri
ciaus. prieš S metus gyveno So. Bos
tone; Mikolo Vaivados, prieš 2 metų 
>”vv<«rM> Chicagoj; Petro ir Kazimiero 
Sabliacku—pirmas gyveno Wa.uke 
gan. PI, o antras Chicagoi. Visi iš 
Žadeikių kaimo. Kunreliskių parapi
jos. Panevėžio pav, Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti (21 >

Juozapas Einoris •
Ųr>x 11, Westville, III.

Pajieškau \ ilinio Keršio, Vilniaus
Varėnos miestelio. Kas apie 

ji žino, teiksis man pranešti, nes tu
riu svarbų reikalą. (20 •

Juozas Keršis 
1042 Washington st., Norwood, Mass

Pajieškau brolio Petro Vilko, iš 
Padaigų kaimo, Gegužinės parapijos, 
Vilniaus gub. Turiu svarbų reikalą 
ir meldžiu jo paties atsr.šaukti ar kas 
jį žino melonės pranešti.

Stanislova Karockiutė
% Juozas Zabukas

319'2 9-th avė, Beaver Falls. Pa.

ra:eškau giminių ir pažįstamų 
Martino Rėklaičio, kuris 21 d. ba
landžio š. m. mirė pas pas Joną Kas
parą ant firmos Scottville. Mich. Ve
lionio giminės norėdami platesnių ži
nių gauti malonės kreiptis sekančiu 
antrašu: \

Jonas Kasparas
T. R No. 2, Box 91 Scottville, Mich.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo' iki 35 metų amžiaus, mylin
čios švarų gy venimą ir nevartojan- 
ėios svaigininčių gėrimų. Aš esu 37 
metų, moku gerą amatą, nevartoju 
svaigalų. Meldžiu atsišaukti.

J. Leškis
718 Thompson avė.," Donorą, Pa.

Pajieškau apsivedimui suaugusio 
vaikino arba našlio, ne jaunesnio 40 
metų amžiaus. Aš esu pasiturinti 
našlė. Geistina, kad ir vaikinas bu

tų pasiturintis. Meldžiu atsišaukti, 
su pirmu laišku prisiunčiant savo pa
veikslą. (20)

Todėl kas ją patėmys, meldžiu duoti 
inan žinią, už ką duosiu $H) dovanu.

Kastantas Kunigėnas (19) 
255 Broadway, So. Boston, Mass.

O. Remeikienė
P. O. Box300, Aurora, III.

LIETUVIŠKI REKORDAI

BELGIJOS NUOSTOLIAI 
$6,600,000,000.• •

Sulyg vėliausio apskaity
mo. vokiečių įsiveržimas 
Bclgijon padarė $6,600,000, 
000 nuostolių.

Sąjungininkai nutarė, kad 
Vokietija turi užmokėti Bel
gijai $100,000,000 atlygini
mo. Belgija protestuoja, 
kad taip mažai.

DIDELIS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS.

San Salvadore, pietų A- 
merikoj, pereitoj sąvąitėj 
buvo didelis žemės drebėji
mas, kurio ]>asekinės da 
nesužinotos.

NELAIMĖ KASYKLOJ.
Alabamoj, netoli Birmfti- 

ghono, Amjestic anglies ka
sykloj pereitoj sąvaitej įvy
ko ekspliozija, kurioj žuvo 
32 darbininkai.

PRIGĖRĖ 22 ŽMONES.
Belgijos pakraštyje nus

kendo anglų laivas "Hughli" 
ir kartu su juo žuvo 22 žmo
nės.

ATPIGO GRUDAI IR 
KIAULIENA.

Laikraščiai praneša, kad 
ant Chicagos rinkos kernai.

WILS0NAS BUS PARY
ŽIUJE IKI 25 GEGUŽĖS.
Iš Paryžiaus pranešama, 

ketinaPp7iž«nnamo u'^258 “nlai ant bn^io- 

gegužės ir 10 birželio. • <• kiauliena $1.30 ant hačkosjo kiauliena $1.30 ant bačkos.

E-ILSO

I*aj ieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, . blai
vios ir dailios lietuvaitės. Aš esu 
25 metų dailus vaikinas, turiu serų 
rfarba.. Meldžiii atsišaukti su pirmu 
laišku prisiunčiant savo paveikslų, 
atsakymą ir platesnes žinias suteik
siu per laišką. (19)

Stasys Butkus.
3362 So.’ Lowe avė., Chcaigo, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 2ą iki ’30 metų amžiaus, 
save platesnes žinias suteiksiu 
laišką. Meldžiu atsišaukti, yu 
mu laišku prisiunčiant savo 
veikslą. J. B.

1339 So. 50-th avė. Cicero,

apie 
per 
pir- 
pa- 

(20) 
II.)

ŽEMĖ DOVANAI
60 alkų pusė dirbamos-žemes, kit

kas ganykla ir didelė giria kliavų ir 
pusių; keletas obelių, didelis upelis 
teka pro farmą. ant gero kelio (Statė 
R<*ad), netoli mokyklos, 10 mailių į 
didelį miestą Ix>v.el), Mass. Stuba Š 
kambarių su pijazais, 4 ugnavietės 
molkoms ir vežimams daržinė ir bar- 
nė su skiepais. Visos triobos pirmos 
klesos, nepastatytuni už keturis tūk
stančius dolerių. į Viskas parsiduoda 
tik už $2,300. Užmokėt sykiu.

25 akrai apie 15 dirbamos žemės 
didelis pušynas ir kietmedžių, prie 
didelio upelio, 7 kambarių stuba, bar-' 
nė ir vištinyčia. Ttiobos reikalingos, 
pataisyt; 37 mailės nuo Boston. par
siduoda už $1,300. lmokėt s?GOn.

A. ŽVINGILAS.
26 Broaduąy. . So. Boston. Mašš.‘

Lt-

Juokinga medžiotojų pasaka ir du gražus šokiai yra ant tų Rekordų.
10-inch 85c.»>

' Medžiotojai. Dalis pirma. Atliko 
J. Pleniunas ir P. Lušnakojis.

E-1181

Alvito ežero bangos. Polka-Ma- 
zurka. Vilniaus orchestra.

Pilviškių vaitas.
Kauno kapelija.

Medžiotojai. Dalis antra. Atliko 
J. Pleniunas ir P. Lušnakojis.

Du medžiotojai papasakoja labai juo
kingus atsitikimus ant abieju pusiu du- 
’oeltavo Rekordo. Vienas pasakoja, kad 
nušovė 500 kurapką su vienu suviu, o ant
ras kalba, kad jis su 
šovė tiek pat zuikiu ir 
užsmaugė krokodiliu. 
lis iki paskutinio žodžio.

Paklausyk ir šiuos Rekordus ir jus busit dėkingi

savo šaudykle nu- 
ančiu. o su diržu 

Jus turėsit juok-

Tasai Rekordas susideda iš dvieju nau
jų šokių, kuriuos jus grajinsit ir šoksit 
atsikartoliiini. ’ Alvito ežero l>angos, 

yni polka, kuri labai smagiai šokasi ir 
gražiai išpildyta instrumentalės muzikos. 
Antrasis vra moderniškas talcas su dau
gelių antraktiškų ypatybių, kurios padaro 
ji laimėtoju.

Karalius "Itidium." Maršas. 
Coiumbios orchestra.

E 1173 E-4171 < Cuci-Couca. Polka.
Columbios orchestra.

Ant bangu. \alcas. Armonika, 
Klarnetas ir Gitaras.

Virkaus juokdariai. Galop. 
Įgrajino lienas.

F 4163' •'^ncs’enil- Vaitas. Serbų orchestra.
. Jugoslavų Mazurka, čigonų orchestra.

. PAPRAŠYK NAI JO KATAI.1OGO TARPTAUTINĖS 1NSTRI MENTALĖS MUZIKOS.
Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums 
bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą Co
lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį.

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

Žiūrėk kad
»

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

toks X aizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pajieškau apsivedimui merginos 
lietuvaitės, be skirtumo tikėjimo, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, my
linčios gražų gyvenimą. Aš esu mai- 
nierys. 25 metu amžiaus. Meldžiu 
atsišaukti su pirmu laišku prisiun
čiant savo paveikslą. Paveikslus ant 
pareikalavimo grąžinsiu. Vyrų mel
džiu nerašinėti. >. (20)

J. Skaleuskas . 
* Harding W. Va.BOX N.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI AGENTAI kiekvie

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

J. F. RICHARD
136 Maple St.. .Holyoke. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
lietuvaitės, nuo 21 iki 32 metų am
žiaus, mylinčios gražų šeiminiška gy
venimą, geistina, kad butų Biržių ar 
Papilės parapijų ir kad butų evange
liku ar liuteronu tikėjimo. Aš esu 32 
metų vaikinas, liuteronas, turiu pas
iuvu gerą darbą ir gerai uždirbu. 
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku 
prisiunčiant savo paveikslą, paveik
slus grąžinsiu, atsakymą duosiu kiek
vienai. Vyrų meldžiu nerašinėti.

G. S. D-a (20)
309 7-th st, So. Minncapolis, Minn.

PARDAVIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 30 iki 35 
metų amžiaus, be skirtumo tikėji
mo. Aš su 29 metų. Meldžiu atsi
šaukti platesnes žinias suteiksiu per 
laišką J. Valuckis (19)

1308 So. Main st, Rockford. III.

PARSIDUODA FARMA.
9 akrai dirbamos žemes, 2 akrai 

geros pievos, dirva prie juodžemio 
ir molio, viskas auga gerai; per vi
durį farmos bėga upelis, yra žuvų; 
yra taipgi sodas su 25 vaisingais 
medžiais, namas su 6 kambariais ir 
visais įtaisymais, tvartai, vištinin- 
kai. daržinė, vežimai, farmos įran
kiai, arklys, karvė, kiaulės, vištos, 
antis, žąsis; prie karų linijos, aplin
kui daug miestelių ir fabrikų, arti 
geležinkelio, stoties, netoli Bostonas. 
Platesnių žinių krepkities per laišką. 
Kaina $4,300. Parsiduoda iš prie
žasties savininko nesveikatos (20)

JOHN ANDRIUŠIS
So. Franklin St.. Box 16. 

Holbrook. Mass.
Pajieškau merginos apsivesti, esi: 

36 metu, mergina turėtų būti nejau 
nesnė 30 iki 35 metų. Esu gražios 
išvaizdos ir pasiturintis. Merginos, 
kurios rašys laišką, meldžiu prisiusi 
ir paveikslą, kurį sugražinsiu, 
nerašinčkit.

Jonas Bedaugis. 
4502 — - 7-th avė.. So. Seatlle.

Vyrai
(20)

H'asli.

Pajieškau švogerio Liudviko Jau
čiaus, is Gudeliškių viensėdijos, Už
venčio parap., Kauno gub. Jis 9 ba
landžio š. m. apie 11 valandą nakčia 
išėjo iš namų ir daugiau nebesugrį
žo. Manoma, kad jis pamišo. Jis vi
dutinio ilgio, 43 metu amžiaus, gel
tonais plaukais ir ūsais. Jei kas jį 
žino malonės pranešti. (19.i

Stanislovas Burneikis
95 Liberty st, Ansonia, Conn.

Pil I l,A DEI.PH IECIU AT Y D AI.
Parsiduoda kiaulių auginimo bit- 

irs su visais)lankiais, nu» I’hiladel- 
pliijos ir (’amden, N. J. tik 6 mylios. 
Karina 56 akerų labai gražioj vietoj, 
su dideliu sodnu ir gerais ’budinkais. 
Kontraktas ant I metų, randa pigi 
1<>0 dol. ant metų.

lytišku galima kreiptis tiesini i 
Karmą. (21)

, M. Dum.M-v
R. F. D. L AVėstville. N. J.

Platesnių informacijų galima gau
ti pas S. Kiszonas,
S. E. Cor. Lchie„ avo.. and Thoni- 
son St, Philadelphia. Pa.

Pąiicškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 29 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, ramaus budo, dailios išvaiz
dos ir blairos. Aš esu 28 m. turiu ge
ra darbą ir’ kiek pinigu. Meldžiu at
sišaukti, su,piirmu laišku prisiunčiant 
savo paveiksią. Atsakymą ir plates
nes žinias suteiksiu per laišką.. Pa 
veikslus ant pareikalavimo grąžinsiu.

J. E. (?)
P. O I, Box 11, IVestville, III.

APGARSINIMAS.
Ant randus ar ant pardavimo na

mas 5 familiju su 22 kambariais fo
sforas, tinkamas bile kokiam bizniui. 
Randas prie pat 2 gcicių, Rockcfclli* 
ir Areaplano dirbtuvių. Darbininkų 
apgiventas miestas.

Norintis randavot ar pirkt, meldžiu 
atsišaukti. (22)

D. BOČIŲ S.
211 Kirst St, Elizabeth. N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 25 iki 30 metų am 
žiaus. Kurios mylėtų gyventi gra
žiame mieste New Haven, Conn, ma
lonės atsišaukti, su pirmu laišku pri
siunčiant savo paveikslą, 
žinias apie save suteiksiu per laišką. 
Esu 29 metų vaikinas. (20)

Juozas Lukas
26 R<>«- st, Ncw Ilnvcn, Conn.

Platesnes

(20)

NUSIPIRK MOSTUS
TAI BUSI GRAŽUS: .Tą išdirba 

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

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36, Holhrook. Maną.



ATEINA JAU GALAS
Ateina jau galas,
Griųva kapitalas,

* Visur eina karas,
Bruzda proletaras.

Jau darbo žmoneliai 
Suprasti pradėjo, 
Kad per metų eilę 
'Daug vargo kentėjo.

GR0MATA DžlAN 
BAMBAI.

Šlovingiausias lojeri c y 
Junaitet steic, Mister Džian 
Bamba!

Kaip tu esi razumniau- 
sias geograpijos žinovas i? 
forstkies saliunkvpėris, vis
ką oltriu žinai ir šiurting 
duodi visiems geriausi ad- 
vais, buk lockavas, Mister 
Džian, išekspleinyk mum s 
šitą manipestą, kuri čia tau 
prisiunčiame, ba musų dur
nos gaivos neštant suprasti 
kokiu liežiuviu manipestas 
parašytas ir kam. jis priguli. 
Mulevičių Džekis sako, kad 
tai nuo musų vyčių genero
lo Maikės tėvo, a’e Salemo- 
nas Žitkus sako, kad tos li
teros, ką stovi po numani 
127 ’’S. R? mynina social
ine voliucijonierių. Jeigu tai 
ištikrųjų Kirinskio mani
pestas, ką šaukia mus sau i 
pamačį, bo negali bolševikų 
taip nupušyt nuo krėslo 
kaip numuvino carą Mikę, 
tai mes visi redi, stoti jam 
Į pamač-Į, koc ir Maikės tė
vas parunytu.

0 dabar skaityk uvožniai 
šlovingiausias lojeri šitą ma 
n i peštą:

AZGARSINIMAS
Lietuvier Tautos Fondą

• 127 S R.
Malonėkite Atsielankity 

Ant meneto
Vakara tay Kova 16 d. 1919 
Ant Lietuvier Šalies. 267 

Clnitona gat.
liegey 7sa Valandose 

Vakarie

Jie drąsiai kovojo 
Su despotų gauja, 
Net karda vartojo, 
Liejo savo kraują. t

Ant 21 
akmens

£ šriubeliu 
Skam*s. vyn> 
v0 didumo, •« . 
2V metų auk»uo- , 
tos su išrašytai 
du beita vata W- 
fcis. Labai, to- 
gintas, ypatinga.

grižkeHn vafinojkntieM į--- 
kuriems reikia visuomet 
kas žinoti Gvarantuoias *"t 
tą. Ypatingas pasiulyjimas. Mes 
siusime šį laikrodėlį ant aiekneno i • 
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską per-aureu s 
Jei busi neužganėdintos, nemokeš; n , 
cento. Atsiminkite jus samoketu; I 
mėt už tokį pat laikroueiĮ apie $-5. >
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (• < ‘

EXCELSIOR WATCR CO 
>06 Athenaeum Bdg. CHICAGO. !Li

žmonėms,

op
Nors šiandien Berlynas 
Krauju patvinęs,
Už gaivas padėtas 
Bus atpirktas svietas.

Ateina jau. galas,
Griųva kapitalas.
Visu*- eina karas,
Bruzda proletaras.

Samsonas.

pucinų ir kitokios vei 
monkių seimą, o tas raide-= 
vai jums išekspleinys, ką! 
mynir.a Tautos foni manife-Į 
stas.

I
i

TIKSLAS
Noroditas deley Azsvars- 

timo Musou Aukur Korė 
Mias Aukavomie deley, Lie- 
tesvos Laisvies isgavmio 
u.dabartinem laike Mias Se- 
djeme Uzpiaceus une Lie
tuvos ne Pregoemibes Sto- 
roemis. iz tam panosey 
Kvecus tuos Aukotino Kure 
Aekavo no Graodge 26d,
1918 m, likev Sausia 9 d.
1919 m. Kvecu Viesos Lietu- 
viers iz Lietuvaite,' Savo 
ūkas ne Aplaisty taipogie 
Katre no Lkalote tav debe
tu vera Anivetus, pagamin
to i ne pravalo lankitys iz 
Mias pasiestengsmia Kad 
netezentemia uzgsiaceus tu 
kem musu padeima Malonė
kite Atsielankity Kveeu Vie
šos Atselanvity.

Lieutvier T. Fondą, Sekr. 
P. Steckis”

Laukdami tavo triutran- 
sleišino, pasiliekame sveiki,. 
O dabar pasveikina tavo pri 
siegą Keidę su bcibe ir ži- 
cinam jai pono Dievo loc- 
kų. Gudbai.

Tavo parapijnai.
Atsakymas:

Well, geri mano kostu- 
meriai! Ukskiuzmi, kad ne- 
prisiunčiu jums triutrans- 
leišino, bo manifestas ra
šytas viso svieto gyvūnų kai 
bomis ir reikėtų didelio bu- 
lio skuros, kad visus žodžius 
išekspleinnius: kožnas su
sideda iš difrent šnektų. 
Ale aš jums duodu gerą ad- 
vais: Ant to šipo, kuri musų 
tautos Sandaros preziden
tas Karuzo ant Nemuno bu- 
davoja ir jums parandavos 
—nusiųskite savo Džekį ir 
Salemoną Afrikon pas Ho- 
tentotų karalių, kuristuri 
artimus ryšius su džiung- 
liais, tai jis sušauks gorilų 
šimpanzę, erangutangų, ka-

BALTOJI VERGIJA
arba

tokia moterų pavergimas, 
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.

šita knyga mylinčiam skai
tymą yra geriausia į mylin
čiam mokslą^—na udingia usią; 
mylinčiam diskusijas—paran- 
kiansia prisirinkti faktų; no
rinčiam žinoti paleistuvybės 
pradžią ir visas jos baisybes 

atsakančiausia; norinčiam 
pažinti lytiškas ligas — rei
kalingiausia, nes nurodo tų li
gų symptomus; turinčiam ly
tiškų ligų — neišvengtina, 
nes nurodo, kaip reikia saugo
tis šundaktarių ir kaip, tik 
pas gerus daktarus einant, 
galima nuo šių ligų pasiliuo- 
suoti.

KNYGOS KAINA 50c. 
reikalaukite pas: ( ?)

A. L. MARGERIS, 
2023 St. Paul Avė.,

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

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Uainleriai. mechanikai, aodejai. fabriko* ir tiap viaoki* 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžiui draugai

t

I

j

Neapsigauk pirkdamos pigius vaistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Pgin-Espeller, persitikrink ar yra IKARA. vaisbaženklis ant ^akąiuk”. 25 centai ir 6-> centai už 

boukutę. Gaunamos visose uptiekose, ar tiesioj ta labortorijos.
F. AD. RICtITER & CO., 74—S0 Washlngton St., New York, N. Y.

PAIN-EXPELLER
Jau tnriti p*nkio* deAimty» meto 
kaip iitu pink: gyduole yra var
iuojamu mi geriausioms pasek- 
uieins, išgydymni rumatiznio, 
akauazau krutiueje. šouose ir rau
menyse. neuralgijos, sirenų die
gimą. šalčio ir kosulio.

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

tai priparedo laidotuvių paliudymai. 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 nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

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

Išmok; užd3ryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Lou-s, Mo., o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

•KARE PASIBAIGĖ.
Ar nori matyti, 

kaip karės mūšiai 
ėję Fra.nci.ioj, Ru
sijoj, Italijoj, Ga
licijoj ir Turki
joj •Ar nori matyti, 
kaip orlaiviai pa
dangėse kovojo? 
Kaip submarinai 
juros gelmėse vei
kė? Visa tai jus 
.ęalite matyti savo 
nantuosc, su labai

Mes ką tik jravome dautrybę karės 
paveikslų Pan-chro-skopui.

Kada pasižiūri per Fan-chro-skopą 
į tuos paveikslus, išrodo, kad tikrai 
pats esi karės lauke 11 savomis aki
nus matai visas tas jos baisenybes ir 
stebuklus. Pan-cho-skopas sykiu su 
48 skirtingais karės paveikslais le- 
šuoja tik $1.50. Siuntimą apmokame.

Jei iškirpęs šitą apgarsinimą .pri
siusi mums sykiu su $1.50 tuojaus, 
mes duosime priedo da ir Europos 
žemlapį dykai. Užsisakyk šiandien, 
užsakymą adresuok:

NAT1ONAL SALES CO. (Ks) 
Sta. D. Bos 90, Ne» York, N. Y.

t

mažais eksoensais.

/

SM “Kas kaltas”
’ Keleivio” 15-tame num, 

•draugas M. Mokinys patė- 
Jurs truli i mijo, buk aš apsilenkiau su

Džian Bamba. Į teisybė, mano straipsnyje 
„ , ... i "Kas kaltas.” Tame straip-
Parapinej mokykloj. j sielyje buvo kalbama tiktai

Minyška-mokytoja:—Kai apie vyro ir moteries pirma 
man galite atsakyti, kas pradinį "prasikaltimą,” ku-ra___ „__________ _______ ____ nu_

yra pasakyta apie medi be ris neturi jokio susirišimo 
vaisiaus. su ekonominėmis sąlygo-

Mariutė pasišoko ir sako: mis. Paniekinimas
—Toki medi reikia išrauti pirmą 
ir sudeginti. z į pu *

Minyška — Gerai. O kat- lieka išteisintas,

už tą 
nuodėmę” visada 

i.ola ant moteries, o vyras 
. ' _ nepaisant

ra jūsų galėtų man pasakyk sąlygų. Jos užvedimas yra 
ti, kokius žmones prie tokių užlaikomas visose klesose ir 
medžiu galima prilyginti? luomose ir gyvuoja per dau- 

Mylda: — Visas seseris geli tūkstantmečių, 
minyškas ir kunigėlį.

Ypatinga klaida.
Rasta pasikorusį žmogų tinimą moteries už taip va- 

kelnių petnešomis ant galo j “ 
lovos. Atsitikimas, kaip pa-, 
prastai Amerikoje daroma, i kinui būti tėvu, kad ir ka- 
buvo ištyrinėtas teisme, prie žinkiek nelegalių vaikų? 
prisaikintųjų teisėjų (jury). Da-gi jis yra rokuojamas 
Prisaikintieji teisėjai išnešė į ”pagirtu” tarpe moterų! 
tokį nusprendimą: i Bet kas atsitinka su mergi-

”Velionis parėjo namo per na, kuri tampa motina tik- 
pilnas ir per klaidą palaikė tai vieno kūdikio? Čia da- 
save už kelnes.” i Ivvauja abudu, bet tik vie-

----------- • Inai moteriai tenka nukęsti
Diažiausis žemės drebėji- panieką, netik nuo vyru, bet 

mas buvo 526 metais Antio- ir nuo savo seserų. Da pa- 
chijoj, kur pražuvo 250,000 
žmonių.

Taigi, straipsnelis ”Kas 
kaltas" buvo pašvęstas tik- 

1 tai agitacijai prieš tą apkal- 
I • • • . • w J •

i dinamą "prasižengimą.”
i Kiek šiandien kenkia vai-

Nauji Raštai
”Giiių Karalius”, vieno 

veiksmo fantastiška opera, 
žodžius pagal V. Putvins
kio parašė M. Rastenis, mu
ziką parašė M. Petrauskas. 
Veikalas išleistas lietuvių ir 
anglų kalbomis (anglų kal- 
bon vertė Ona Liutkus). Iš
leido Lietuvių Muzikos Kon
servatorija. Kaina $3.00.

”Tautos Vainikas,” ei
lių rinkinys, išleido "Dirva”, 
Cleveland, Ohio. Kaina 50 c.

"Užtekanti Saulė”, kny
gelė, kurioj telpa keliatas; 
eilių ir straipsnių. Parašė K. | 
S. Karpavičius, išleido 
"Dirva”, Cleveland, Ohio. 
Kaina 33 centų.

”Vienuolyno Slaptybės”, 
parašė Mary Monk, vertė A., 
išleido "Dirva”, kaina $1.00.

"Kunigas Macochas” 4- 
riiijaktų tragedija, 6-se ati
dengimuose. Išleido Kalnų 
Duktė, Chieago, Ilk, kaina 
nepažymėta.

\nyjj rrakfflaYh
„ šita yla !

siūti, ką tik norite. Ji 
siuva taip greit ir gerai, 
kaip ir kiekviena mašina. 
Padaryta taip drūčiai, 
kad gali išlaikyti visam 
gyvenimui. Nėra jokių 
painumų. Nežiūrint ar 
jus grįžšite senon tėvy
nėn, ar čionai, Amerikoj, 
pasiliksite, ar jus esate 
farmerys ar fabrikantas, 
šita yL visuomet bus 
jums naudinga. Ji su- 
taup’na jums pinigus ir 
brangti laiką. Lėsuoja tik 
$1.00, persiuntimas apmo
kamas. Sykiu taipgi duo
tame dar ir 20 jardų 
šiaučiškes trotvos ir 3 
skirtingas plieno adatas, 
taipgi nurodymus, kaip 

ylą vartoti. Grąžiname pinigus, Jei 
būtumėt nepatenkintas. Neatidėiio- 
kite. Iškirpkite šitą apskelbimą, pri
sekite prie jo vieną doleri ir prisiųs
kite mums žemiau paduotu antrašu.

NOTION'AL SALES CO., (19) 
Sta. D., Dept. K..

Box 90, New York, N. Y.

U

vyzdis: raudonųjų žiburių 
vietas lanko lygiai vyrai ir 
moteris, bet moters yra pa
niekintos. o vyrai pateisina
mi. Aš kaltinu vyrus už tą 
neteisingumą linkui moterų 

; už tai. kad vyrai laiko nuo 
senovės laikų savo rankose 
valdžią Įvairiose jos formose 
Iki šiai dienai vien tik vyrai 
turėjo tiesas gaminti viso
kius Įstatymus.

Aš pilnai sutinku su drau
gu M. Mokiniu kas link eko

nominių sąlygų, kurios šią- 
•die pagimdo visokių ne- 
lamių, bet M. M. turi pripa- 

1 žinti, kad paniekinimas mo
teries. o pateisinimas vyro 
už atsitikimus, kurie yra pa
pildomi per abudu, yra ne
teisingi. Ačiū draugui M. 
Mokiniui, kad užvedė pasi- 

, kalbėjimą apie taip svarbų 
moterims reikalą..

lauksiu daugiau patėmi- 
jimų. A. M. K.

Kolumbas plaukė 3 mene-, 
sius ir 9 dienas, pakol pasie
kė pirmu syk Ameriką. Jis 
išplaukė iš Ispanijos 3 rug-^^^^ 
piučio 1492 metų, o Ameri- w|

JOS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gyuynuis dykai 
dėl vyri! ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę justi plau
kai nuo melu? Al 
užkresli kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar rami :s plniskotes. 
niežas oil'-s galvos?

Ar pliiiki. bei pra- 
dtiji plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu Ii- 

Su. tai stenkitės u jisai! 
ginti jos. VžsakvkeJe iiuostrota kuy- 
ąuic jusu prisemtą kalba:

• TEISYBE AI’LE PI^rKVS.” 
Parašiia europo- gar

singo spe«-ia!i! to. kuri
oje randas ivairioa ži
nios:

Craiybe pkiuku.—su
dėjimas plauko ir csloS 
gaivus. Priežastis slir.- 
kiniu plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą i- išauginti plau
kus.—Ir kaip lai i p. ri
kius sueitis tur-ti gra
žius plaukus -žili plau
kai.—Rirzd:w—ir dėka- 
vvnes nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DTKAL
Męs ga'..-rr>e perti

krini;; Kiekviena, kati 
g_. liuob s <;a l.VACl’KA 
su aiko slinkimą plau
ku pr.■šalina pkiiskotes 
i.- augina Kiužius plau 
kus l'ž to centu arb; 
krnsos markėms prisi 
u.-tus syl.ii: so Jusi 
antrašu. Męs išsiuče- 
•ne kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knyguti 
"Teisybe Ap e Plau
kus.” išplaukėte že-

■Seš ior- sav iit" ,r‘la’J atspaustą kuponą Ses-OjC sa..dt_. jr siusl;vte st-nden
CNION LADOP.ATORY, Eox SA3, Vnion. 
N. 1
UNION LASORATORY. 

Box .ją. Unicn. N. Y.
Slučiu i liedamas 10 centu de! apmo- 

kejimo kaštu persiu"iroo. meldžiu išsiti 
sti man rojaus ji su iki'-iii’" Cal
vacura N. 1 ir knygut- "Teisybe Api« 
Plaukus.” tPasruskcie srki>- nupoj-.a Ši
lusi: antrašu.)

d

isi 
f;‘

t

I
♦
*4
i

KARE IR LIGOS!
KARft, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

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

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

leliais, šiuo adresu:

1

KATIK IŠĖJO Iš SPAUDOS

“KUNIGAS MACOCHAS”
4-RIŲ AKTŲ IR 6-ŠIŲ ATIDENGIMŲ TRAGEDIJA

Knygutv trisdešimts penktą puslapių, kain;
Reikalaudami knytručia

VINCAS DAUNORA
Aptiekoriua,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Chieago, III.
Agentams

30 c.
kreipkitės.-iuo antrašu:

M. DUNDULIENĖ
1915 So. Halsted SL,

duodam gerą nuošimtį.

(20)

• • Pinigus siunčiam i Lietuvą ir Lenkiją su-1^11% 1/SOl b'g pigiausiu cieniu, ypatom — 
1 llllifdl ;am l -įuįe yra neatbūtinai reikalinga.

neprie-
Po ilgam kentėjimui pagalba kra- 

Pertai 
privalot neatbūtinai kreipties ypatiškai ar per laišką pas musu 
Bankini Namą. į HERZ, Bankierius ir Notaras

224 VVęst 34-ih St., * NEW YORK, N. Y.
Pardavimas laivokarčiu visu laivinų linijų sulyg cieniu kom

uniją.

Jlckius S)ievus Zmcnės 
garbine tfencvėįe?

kos sausžemĮ pamatė 12 spa- ||
K„ h, motu ;

hA
lių tų pačių metų.

Redakcijos Atsakymas
R—do Susėdui. — Ačiū 

už vaizdeli ”Sapnas”, te- 
čias i laikrašti jo nedėsime,«.vuhmk. —-

—neužsimoka tuos žmones; meldžiu, pas kuriuos kiauši- 
erzint, nes jie ir be to jau'nis reiškė ^gyvybes atsiradi- 
serga isterija. mą. ._____ 4#

Marginti Velykų kiauši
niai reiškia Kristaus prisi
kėlimą. Tas paprotis pas
kolintas nuo senovės stab-

* f •

Gyvenimo vietos telephone: Rosbury 4238-M.

Senovė Lietuviu Žinyną

OFFICE:
332 Broadway,

So. Bos ton, Mass.
Tel.: So. Boston 4S1-M.

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapi. Kaina — $1.00; audi- < 
mo viršeliais — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį arba 
”Money Orderį.” Adresą užrašyt sekančiai:

• "KELEIVIS” 255 Rmadway, SO. BOSTON. MASS.

■ -C-asaeGSIgZJK -gaj*-----*—-------- -----------

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka | 
.n. |

šokių ligų, kaip tai: nuo vaivos skaudėjimo, .nuo uzsisenejusio reu 
mutizmo, nuo nurilpnėjim^strėną, kraujo valimm, nuo uždegimo plau- 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų h- * 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de. vyrų ir mo- į« 
ten}. Dielių iš Lietuvos ir įvairią šaknų ir žolių. Mes jums palarnau- * 
Sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daictarusper telefoną už- 11 
dyka. T&l jeiiru’ norite gįrus raistus ir sucedyt pinigus, tad $
ateikite į APTIEKĄ po numeriu ' M

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

Atlieka vimn tetaria™* reikalus visur.
OFFICE:
735-736 Old South Bldg.
294 tVashington st.,

Boston. Mass.
Tel.: Fort Kili 3424-1971.



Laiškai iš Lietuvos nuo1 709. Vasilevičiui L. B.,
Marės Spalgienės, Elzbietos No
reikaitės ir A. Sveterienės.

žemiaus paduoti laiškai atėjo 71°- Vasiliauskui Antanui, 
tiems amerikiečiams, kurie jieš- nuo ATarės Vasiliauskienės.- 
kojo savo giminių Lietuvoje. 711- Yasiliauskui Juozui' nuo 
Reikalaudami tų laiškų, Įdėkite Antano Vasiliausko, 
už 3 c. štampą ir adresuokite 
taip: Adv. F. J. Bagočius, 253 
Broadway, So. Boston, Mass.

660. Trainevieiui Krisiui, nuo 
Alenos ir Rozalijos.

661. Trumpickui Napolionui, 
nuo Petro Trumpicko.

662. Tumui Povilui, nuo Jono 
Tumos.

663. Turackui Kazimierui, 
r.uo Marės Kasitienės, Juozo 
Tumoso ir Kazimiero Buroko.

664. Ukniui A., nuo Juozo 
Juknio ir Benedikto Aktopo.

665. Ungariui A., nuo Jurgio 
Snecko ir A. Ungaraičio.

666. Urbaičiui Vladui, 
Rozalijos Daujotas ir 
Rimkaus.

667. Urbeliui Rapolui. 
Domicėlės Urbelis.

668. Urbonui Kazimierui, nuo 
Juozo Kundroto ir M. Rudzins- 
kas.

669. Urbonui Simonui, 
Jievos ir Marės Rudokas.

670. Urbonavičiui Jonui, 
Baltraus Urbono.

671. Urbovicz Marcelei, 
Jono Urbonavičio.

672. Uršui Petrui, nuo Juozo 
Uršos.

673. Uždaviniui Stasiui, 
Stasio Uždavinio.

674 Usevičiui Antanui, 
Barboros Usevičienės.

675. Užunariui Martinui, 
Jokūbo Užunario.

676. Užupiui Jaronimui, 
Prano Užupio.

677. Vaiciukinui Juozui, 
Reginos Vaiciukinas.

678. Vaičiui Pranui, nuo Onos 
Vaičiūnienės.

679. Vaideličei Elzbietai, nuo 
Banės Vaidelis.

680. Vaistei Agotai, nuo Vla
do ir Felikso Šimkaus.

681. Vaitekaičiui Aleksand
rai, nuo Zuzunos Vaitekaitienės

682. Vaitekūnas Annai, 
Fabijono Tamošiūno.

683. Vaitekūnui Juozui, 
Dominiko Mažinto.

684. Vaitkevičiui Adomui, 
nuo Onos Vaitkevičienės.

685. Vaitkevičiui Aleksui, 
nuo Kaulino Matonies.

686. Vaičaičiui Victorui, 
Kotrinos čečis.

687. Vaitkui Barborai, 
Jokūbo Deveikio.

688. Vaitkui F., nuo Domice- 
lės ir Jono Vaitkaus.

689. Vaitkui Juozui, nuo 
tano ženeckio.

6<fo. Vaitkui Leonui, nuo 
micelės Vaitkaus.

691. Vaitkui Liudovikai. 
Liudviko Vaitkaus.

692. Vaitkui Stanislovui, 
Elzbietos Vaitkaus.

693. Vaitkuj Antanui, 
familijos.

694. Vaitkaičiui Alekrandrai, 
nuo Zuzanos Vaitkaitienės.

695. Valsčiui Antanui, nuo 
Juozo Valaičio ir S. Valaičio.

696. Valančiunui
Elzbietos Čepaitis.

697. Valašimui 
Mataušo Valaišimo.

698. Valatkiutei

nuo
Onos

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

712. Vatui Juozui, nuo Juozo 
Vatosx

713. Vapšui Jonui, nuo Anta
no ,Sarfinos ir Justinos Vapšu.

714. Večkiui Augustui, nuo 
A. Večkio ir A. Makarevičiaus.

715. Velečkiui Aleksui, nuo 
Jono Jonuškos ir P. Velečkio.

716. Velečkiui 
no Velečkio.

717. Veliviui, 
vis.

718. Venckui, 
ir Mikolo Venckų.

719. Venckui-Juozui, nuo Jur
gio Venckaus.

720. Venckui Stasiui, nuo tė
vo ir motinos.

721. Virbickui 
Antano Brizdos.

722. Virbickui 
Antano Raubos, 
ir Juozo Virbicko.

723. Vegiui Jurgiui, nuo Ju- 
lia Vegis ir Julia Uzunoraitis.

724. Veliui Antanui, nuo A- 
domo Vėliaus.

725 Vilkeliui Pranui, nuo Ka
rolio Vilkelio.

726. Vilkeliui Jonui, nuo 
Frančiškos ir Domicėlės Vilkų.

727. Vinčiui Zigmontui, 
Kazimiero Vinčio.

728. Virbolai Malvinai, 
Antano Pučinsko.

729. Virbickui 
Juozo Virbicko.

730. Visbarui
Juozo Visbaros.

731. Vismontui

Jonui, nuo Jo-

li uo Onos Ve’i-
i

nuo Antaninos

Marijonai, nuo

Franui, nuo 
Vinco Saulėno

Jonui,

Povilui,

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo

An-

Do-

nuo

nuo

nuo

Juozui, nuo

Jonui. nuo

nuo

Mo-

nuo

nuo

nuo

Varonikai, 
nuo Jievos Valatkienės.

699. Valavičiui Juozui, 
Emilijos Zilinskiutės.

700. Valėnui Jonui, nuo 
nikos Valunkevičia.

701 Valdzikui Stasiui, 
Juzefos Valandzik.

702. Valeckui Povilui, 
Juozo Valecko.

703. Valentui Povilui, 
Bagulos Valiutas.

704. Valiviui Juozui, nuo fi
nos Vėl i vis.

705. Valiui Jonui, nuo Karo
linos Valienės.

706. Varapickui ^Antanui, nuo 
Evos Varanickienės.

707. Varnui S., nuo Uršulės 
Varnas.

708. Varanavičiui Apalionei. 
nuo Petronės Radeckis, Sofijos 
Jurevičia ir Kazimiero Varana- 
vičio.

Onai, nuo tė
vo, Uršulos ir Povilo Vismontų.

732. Vismontui Stasiui, 
Kateriuos Vismontos.

733. Visockitei Marei, 
Helenos Kaselis.

734. Visockiui Ignotui, nuo 
Jadvigos Visockio.

735. Visockiui Juozui, nuo 0- 
nos Visockienės.

736. Vištinei Stefanijai, nuo 
Magdelenos Kalėdos.

737. Vitkauskui Jonui, nuo M. 
Šimkūnas ir J. Vitkauskio.

738. Vitkauskui Pranui, nuo 
Kazimiero Vitkausko ir P. Dau- 
gienės.

739. Vituriui Juozui, nuo Zu
zanos Viturienės.

740. Valungevičiai Južefinai, 
nuo Kazimiero Vaiungevičio.

741. Valungevičiui Jonui, 
Juozo Vaiungevičio.

742. Višlanauskui Juozui, 
Aleksandro Višlanausko.

743. Jakuvoniui M. K. 
Kazimiero Jakuvonio.

744. Jurgučiui Povilui, 
Kazimiero Jurgučio ir L. 
kaičic.

745. Juškui Petrui, nuo Anta
no Juškio ir J. Baleaitis.

746. Zabarauskui A., nuo An
tano Zabarausko.

747. Zabaliui Pranui, nuo A- 
milijos.Zabalis.

748. žadeiko Alice, nuo Niko
demo žadeikos.

749. žadeikui Pranui, 
Dominiko žaddikio.

750. Zakarauskui Antanui, 
nuo Jokūbo, Povilo, Kazimiero 
ir Onos.

751. žaldokui Stasiui, 
Jurgio žaldoko.

752. žalgauskui Antanui, 
Juozo žalgausko.

753. Zaleckiui 
Onos Zaleckienės

754. Žalimui
Justino Butkaus ir P. Lataikio.

755. Žalimui Leonui, nuo S. 
Jokubausko ir K. Žalimo.

756. žaliui Kastantui, 
Kazimiero žalio.

757. žaliui Jonui, nuo 
žaliaus.
' 758. žaliui Juozui, nuo 
jos Žalienės.

759. Zalonui Antanui, nuo O- 
nos Zolon.

760. žarauskui Antanui, nuo 
Sofijos žarauskienės.
Zaveckiutei Kotrinai, nuo tėvo.

762. Zaseikiui Petrui, nuo 
Petro žadaikio.

763. Zaukitei Onai, nuo Miko- 
lo Zaukaus ir V. Puzaueko.

nuo

nuo

•9 nuo

nuo 
Rau-

nuo

nuo

nuo

Ignacui, 
ir A. Gintauto 
Antanui, nuo

nuo

nuo

Jono

So fi

AR JUS ŽINOT KAD:
"Žmonių sveikata yra 

perkama.” sako Suv. Valsti
jų Sveikatos Biuras, ir pri
deda, kad pirmos k’esos 
sveikatos apsaugojimą ga
lima gauti, kiekvienam, mo
kant po vieną doleri per me
tus. Kaikuriuose miestuo
se sveikatos biurai atlieka 
gražaus darbo, kiekvienam 
mokant septinesdešimts 
penkis centus. Taigi visi 
petys į peti, ir padėkime vy
kinti sveikatos darbą savo 
apielinkėje.

* - ■
Dėdė Šamas priims i sa- 

nitoriumą visus vaikinus, 
atleistus iš armijos ar laivy
no, ir sergančius kokia-nors 
liga, kuri buvo gauta tar
naujant savo šaliai. Suv. 
Valstijų visuomenės sveika
tos Biuras jau pradėjo dirb
ti taip svarbų žingsni ir sku
biai didina savo ligonbučius 
visoje šalyje. Viena sani- 
torija bus prie Dawson 
Springs, gerai žinomoj svei
kumo vietoj Kentucky val
stijoje, kur kitos bus dar 
dabar nežinoma.

Suv. Valstijų Sveikatos 
Biuras apskaitliuoja, kad 
virš septynių milionų Suv. 
Vai. gyventojų yra užsikrė
tę drugio liga.

MOKSLINGUMAS PA
GAMINIMO DUODA 

• JIEMS STIPRUMA
Taip — šie padai sumažins tau 

pinigines išlaidas. *

„Beveik Inetai kaip nešioju su 
Neolin padais čeverykus ir dab:,r 
da taip gerame stovyje rodos kad 
šiandien pirkti.” Taip rašė ofi- 
cierius W. H. Cocke iš Franci jos 
Liepos mėnesyje 1918 m.

Vien Neolin padai gali taip ilgai 
išlaikyti. Jie nenuplyšta taip ilgai, 
todėl, kad yra pagaminti moksliško 
patyrimo budu. Sumažinimui čc- 
veryku išlaidas nusipirk str šiais? 
stebuklingais ilgai nenuplyštančiais 
padais čeverykus. Gaunama visur 
įvairiuose skoniuose-stiiiuose kaip 
vyrams, moterims taip ir vaikams, 
kams.

Atsimink — Neolin padai lankus 
ir nepermirkstanti; kiekvienas 
šiaučius gal pataisyti senus čeve
rykus prikaldamas šiuos puspa
džius. Juos pagamino Goodvear 
Tire & Rubber Bendrovė iš Akron, 
Ohio, jie ten pat išdirbinėja ir 
kojasparninius užkulnius gvaran- 
tuojamus daug ilgesni nešiojimą 
negu visokį kiti užkulniai.

fleolinSoles
Yrado MarA &CE- L.3.P1LO5.

STEBĖTINAS 
PROGRESAS.

Medicina ir vaistininkys- 
tė per pastaruosius septy- 
niasdešimts metų padarė 
stebėtiną progresą. Nuo pin
klios išvaizdos ir da prikles- 
nio skonio sutaisymų ir su- 
maišių evoliucija pasiekė ča 
bartinės vaistininkystės pre 
peracijos, patraukiančios 
savo išvaizda ir moksliniu 
sutaisymu, taip kad vaistų 
daro priimniu ir pasekmin
gu. Paimk pavyzdžiui nuo vi 
durių užkietėjimo, nevirški
nimo, galvos skaudėjimo ir 
kitų su skilvio painumais su
rištų ligų vaistą. Prieš septy 
niasdešimts metų kenčian
tis turėdavo vartoti pasi- 
biaurėtiną sudėtini, nes tuo
met buvo manoma, kad "pri- 
klumas yra sveikumu”. 
Šiandien gi kenčiantis pai
ma Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Elikserio, kai 
po pasekmingiausio vaisto, 
•užganėdinančio aki ir svei
katą. Trinerio vaistas yra 
sutaisomas iš vidurius pa- 
liuosuojančių žievių, žinom i 
medicinoje, ir raudono vy
no. Jis veikia greit ir tik
rai. Reikalauk nuo savo ap- 
tiekoriaus tik Trinerio vais
tų ir neimk kitų. Atsitikime 
reumatizmo, neuralgijos, n i 
kstelėjmio, įštinimo ir tt. 
vartok Trinerio Linimentą. 
Gaunamas taipgi aptiekosc. 
Joseph Triner Co., 1383— 
1343 So. Ashland avė., Chi
eago, III.

^^^^^visados gatavi— 
visados švieži — visados 

maloniai pageidaujami. Jie 
sužadina apetitą prieš valgį pa- 

daro geriausią sriubą gardesne, ir 
F " pilnai užganėdina tada, kada suris ir 

kava yra padėti jau ant stalo. Niekas 
ne gal užimt tos vietos, ku- 

rią užima Uneeda Biscuit 
ant šeimynos stalo.

NATIONAL 
k BISCU1T 
& COMPANY Ja I

1
i $80.00 Fonografas tik$28.75

TIKTAI PER TRUMPA LAIKA.

DIDŽIAUSIA ir TEISINGIAUSIA 
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE 

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

kainos pas mus. Mes prisiusime Jums aprašymą kiekvieno laikrodžio 
ij; 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
tu pirkti ir darbą gvarantuojame. Visokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus perliejame per naują arba išmainome ant nauju. Padarom vi
sokius ženklus Draugystėms ir kuopoms už prieinamiausią kainą. 
Klausdami kainų ir reikalaudami nurodymų įdėkit krasos ženk lėlį'at
sakymui.

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

Jeigu nori turėti 
gerą fonografą, ku
riuo butam užganė
dintas, tai pažvelk 
j šitą gražų fonog
rafą. kuris savo gie- 
dalu, muzika yra ly
gus net ir 575.00 
gramofonui. Šis fo
nografas yra dailiai 
ir gražiai padary
tas, puikiai išbaig
tas taip, kad gali 
užtekti visam gyve
nimui. Be to jis turi 
dviguba sprenžiną 
ir grajina 3-1© celi
nius rekordus vienu 
užsukimu. Tik pa 
mąstik, kiek turė
tum užmokėti už to
kį fonografą krau
tuvėj. Šitie fonog
rafai krautuvėse 
parduodami po $50.

ir brangiau, mes gi ju užpirkome net 200 iš nusibankrutijusios firmos že
ma kaina, dėlto per trumpą laiką galėmime pardavinėti po $26.75. Ar bir- 
dėjot, kad kas kada-nors gavo šitokį fonografą už tokią kainą? Ne. Nie
kad neturėsite tokios progos, kad gavus už taip mažą kainą šitokį puikų 
fonografą. Fonografąs grajina visokios išdirbystės rekordus. Turi ma
lonu ir stiprų balsą, kuris kiekviena sujudina ir palinksmina, dėlto mel
džiame šita fonografą nelyginti prie pigiu fonografų, nes jis visur bran
giai parduodamas, tik vien mes galime jį pigiai parduoti. Su kiekvienu 
fonografu duodame visiškai DYKAI 12 naujausių rekordų ir 300 adatėlių. 
Gvarantuojame užganėdinimą. kitaip grąžiname pinigus. Taigi jei norite 
pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3.00 rankpinigių, o likusius užmo
kėsite atsiėmę fonografą, rekordus ir adatas. Rašykite tuojaus, kad ne
būtu vėlu. (20)

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving avė., dep, 666, Chieago, III.

ŠV. TĖVO MIKOLO Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Siutus, Over Rotus j Į 
ir kitokius Rubus į i
DUOKIT PASIŪT MUMS.

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

tvirtesni. rjį
SIUTUS IR OVER- | 
PIGIAI IR GERAI. | 
IR ISPROSINAM I 

VYRŲ IR MOTERŲ KUBUS | 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinam*. T
Tikras Joaą brolis lietuvi*

Ant. Januška |
222 W. BR0ADWAY, |
80. BOSTON, MASS. |

Telefonas: So. Boston—11611

"KELEIVIO” SKAITYTO
JŲ ŽINIAI.

Sulyg naują pačtos taisyklią mes 
turime mokėti pačtai už visokiiis pa- į 
skelbimus daug brangiau negu už- 
skaitymą ir žinias, todėl nors ir 1 
"Keleivio” skaitytojams apgarsini-, 
mus talpyt dykai negalime. Už viso
kius pagarsinimus mes skaitome po 
2c. už žodį pirmą sjkį. Jeigu tą patį 
apgarsinimą nori patalpint kelis sy- l 
kius. tad už sekančius sykius skaito
me žodį po įyįc.

Todėl, kurie siunčiate kokį nors ap- 1 
garsinimą, į laikraštį jeigu norite, 
kad apgarsinimas greitai tilptų laik
raštyje. kartu su apgarsinimu pri
siųskite ir mokestį, tad apgarsinimas 
tilps artj miansiame numeryje.

I LIETUVIŠKAS 
i IŠRADĖJAS.d
«

i
I(ji knygutę dėl išradėjų, joj yra 20 
i. paveikslų ir iliustracijų, visokių 

& išradėjų ir išradimų, su aprašy
ki mais ir paveikslais miesto New- 
k; Yorko ir Wasbi»gt.ono.
t - - . „ mes iš-
.d siunčiame kiekvienam ant parei- 
(» kalavimo.

DYKAI.

. Jp te tuojaus reikalaudami tos nau- ! į 
; (Įj dingos knygutės. Kaip žinovaiI •

Tokia vardu išleidome naują

i

1

Pataria vartoti se
kančius pasekmin
gus vaistus: 
Kremą ir muilą pa
dailinimui odos 
skaistumo .. $1.25 
Vaistas plaukams 
atauginti .... $2.00 
Vaistas prašalinimui 
gyvaplaukių.. $1.00 
Vaistas gražiems u- 
sams užauginti $1.00 
Dažas žiliems plau
kams .............. $3.00

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 

gert) 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 katalogo. Rašydai 
mi adresuokite šitaip:

St. Micteels Medicine Co.
Dept. Ks. (21)

CARLSTADT, NEW JERSEY.

i

Tą brangią knygutę,
i ‘

i
1

h

į)

I

i

Jeigu Jus norite žinot, kiek tur- įįj 
f; t-> žmonės prasigyveno su pagal- ij) 

ba naudingų išradimų, tai rašyki-

dingos knygutės. ...
(Į( (ekspertai) patentų, — bandome 
$ išradimus DYKAI. Rašykite:

I
Air.erican European 

Patent Office, Incn 
256 Broadway (Ks.)| 

New York, N. Y.|

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kdrie 
telpa laikiaštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

Km man* išgelbėjo nuo varginan
čiu ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuoa*. 
Niekur aš negavau pageltas dėl savo 
sveikatos. Eet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptieko.se, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokią blogumą.

J. BALTRŪNAS, Prof.
11707 S. Halsted SU Tel. Canal 6417. 

Chieago, 11L
«tą apgarsinimą turėtą perskaityt 

i lt kiro t ir paslliKt.

ValstijaMiestas

Vardas ir pavardė.........

Gatvė ir No. ar R. F. D.

Nuga-Tone yra sudėti 
parankioje bonkuteje. Jie 
yra apvilkti su cukru; 
priimno skoni; rame dėl 
vartojimo; ncatitrauka 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko
menduosite tuos vaistus 
visiems sava pretelems.

SteliuMte vaistas ant tuo kuponą.
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chieago, III.
Gerbiamieji: Prisiunčiu S.......... ir meldžiu prisiųsti man
bonkutė Nuga-Tone.

givianančiu šiltam ir drėgnam M i mate, kuriam 
Malariia viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatą, 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 žibamą akims. •

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus, 
dešimtys (90) pilių, vienam m’ 
doleris, arba šeši mėnesei gydyi 
Jeigu vartojant Nuga-Tone pert 
ti pasėkmiu, t _
Jums pinigus. L——.------. . ... ,, - ~ ,
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume

Mes tikrai gvarantejame, jog busitė pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 
• —Kožna bonkutė talpina devynios- 

iėnesiui"gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
rmo. šešes bonkutės už penkius $5.00) dolerius. 

______ r_. dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganedin- 
sugrąžikite Ivktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrąžisme 

Matote, Jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 

įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Galvą, Raudona Krantą, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 
Vyriškumą Ir Moteriškumą.

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudymo kūno, 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

aptieko.se


v

Vietinės Žinios
GEGUŽINĖ DARBININ
KŲ ŠVENTĖ BOSTONE 
PAŽYMĖTA KRAUJU.

Daug žmonių sužeista, 114 
ypatų areštuota. Du polic- 
monai sužeisti. Kapitonas 
Lee mirė nuo susijudinimo.

Gegužės 1 d. Bostono dar
bininkai, vadovaujami so
cialistų, susirinkę Dudley 
St. Opera House svetainėje, 
susiformavo į eiles ir su rau- 
raudona vėliavą norėjo pe
reiti tūlas gatves, kad nuė
jus kiton svetainėn, kur tu
rėjo įvykti prakalbos. Kaip 
tik darbininkų demonstra
cija pradėjo eiti su raudona 
vėliava, tuojaus buvo pada
rytas užpuolimas. Padau
žos pradėjo, šaudyt nuo sto
gų. Policija demonstraciją 
sulaikė, reikalaudama per- 
mito. Permitas nebuvo iš
duotas ir demonstrantai ne
norėjo iškrikti. Policija su 
padaužomis tuoj nuplėšė 
raudoną vėliavą ir prasidėjo 
muštynės. Paleista daugiau 
kaip 50 šūvių ir policijos 
paikos švitavo į visas puses, 
krintant ant žmonių galvų. 
Sumišime buvo apverstas 
kerečiukas su kūdikiu ir kū
dikis sumindžiotas mirtinai. 
Šimtai žmonių sužeista. Po- 
licmanas A. Butterman šū
viu sužeistas kojon. Kitas 
poliemonas A. R. Shea šuviu 
sužeistas rankon. Iš demon
strantų šūviais sužeisti- Dr. 
H. Leavitt ir F. L. Levesen- 
ko. Tie likosi paimti ligon- 
butin. Lengvai sužeistų sa
ko, yra šimtas. Areštuota 
114 ypatų, kurių kelis jau 
nuteisė dviem mėnesiams 
kalėjiman. Tarpe laukian
čiųjų teismo randasi Wiliam 
Sidis, pasižymėjęs mokyklo
se savo nepaprastu gabumu. 
Būdamas 15 m. jis baigė 
Harvardo univer. <“ 
areštuotas už nešimą raudo-J vieną nepaprastą susirinki- 
nos vėliavos.

Kadangi jis buvo pastaty
tas po 5,000 dol. kaucijos, tai 
turėjo sėdėt iki subatos va
karo. Tik subatos vakare 
užstatė už jį kaucijąRomal- 
da Vasiliauskas ir tada Si
dis tapo paleistas iki teis
mui. Kelis lietuvius išbela- 
vo K. Šidlauskas, kitus J. 
Kavaliauskas.

Tarpe areštuoto]ų yra ir 
lietuvių, bet mažai. Areš- 
tuotojų listas susideda iš 
įvairių tautų pavardžių.

i NAUJAS KNYGŲ KATA-

SIUTAI

’ JUOZAPAS ZUPKAUSKAS.

PRAKALBOS —.......
tės apvaikščiojimas. j Cambridge, nedėlioję. 11 A GATAVAS.

„ -J lietuvių gegužės nuo 7 vakare.
progresyvės organizacijos tainėje 7 Burkig S•• ; 
šįmet apvaikščiojo Geguži-: prakalbos Lietuvos - - 
nė Darbininku šventę 4 d.iDr-stės. Nariai bus P1 ■ ■ 
gegužės. Apvaikščiojimą; "4 už įstojimo moh >
surengė Lietuvos Sūnų, Lie^ 
tuvos Sūnų ir Dukterų dr- 
jos, LMPS. ir LSS. kuopos. 
Apvaikščiota prakalbomis 
ir dainomis Cyprus Hali, sa
lėje.

Publikos susirinko ^apie 
•500. Laisvės choras "susi
rinkimą atidarius sudaina
vo Marsalietę ir d. Bertulie- 
nė perskaitė ilgoką d. Eu
genijaus V. Dėbso iš kalėji
mo lašką. Tik gaila, kad 
pirmininkė pirma to laiško 
pati sau nepersiskaitė, nes 
be to nevisai sekėsi gerai 
skaityti. Po to Laisvės cho
ras padainavo „Sukeikime 
kovą’’ ir kitą dainelę. Dvi 
mažos iš Brightono mergai-j 
tės padeklamavo. Po visa 
to sekė d. Puišiutės prakal
ba. •

Po prakalbos buvo renka
mos nauju budu aukos poli
tikos kaliniams. Sakau nau
ju budu, nes pirma buvo 
renkama iš tų, kas duos po 
$5.00 paliuosavimui Dėbso, 
Mooney ir kitų; paskui nuo 
tų, kas duos po $2.00, toliaus 
po $1.00, ant galo:—po 50 ė. 
Tuo budu surinkta aukų 
$123 su centais. Ant galo d. 
Puišiutė sukamandavojo 
publiką sustoti ir atgiedoti 
Marsalietę.

Tai taip pas mus šįmet bu
vo apvaikščiota Pirmoji Ge
gužės šventė.

J. P. Raulinaitis.

True translation filed with the post- Gegužinės Darbininkų šven- 
master at Boston, Ma?s., on April •
23, 1919, as reųuired by the Act of 1
<k-»ober «, 1917.
Prokuroro Pelettier’o už- Cambridge’aus 

reiškimas.
”Kalbant apie Roxbury’o 

riaušėse areštuotų bylas, 
kurių daugelis eina augštes- 
nin teisman, nemanau iškal- 
no daryti sprendimo, bet no
riu pasakyti, kad , žmonės, 
kurie bus atrasti kaltais, lai 
nesitiki susimylėjimo ir 
švelnumo nuo prokuroro. 
Aš darysiu viską, kas yra 
galioje, kad išreikalavus iš 
teismo augščiausios baus
mės teisiamiems.

„Policija kątik atkreipė 
m2no domą i lapeli, išleistą 
neabejotinai tos pačios rū
šies draugijos, kam be leidi
mo panaudota Bostono Cen- 
tralinės Darbo Unijos var
das ir net suklastuota spau- 
stuvninkų ženklelis (trade 
ir ark).

„Šitoji demonstracija yra 
ženklu, kad padėjimas yra 
daug pavojingesnis, negu 
paprastas žmogus gali Įsi
vaizdinti. Bolševikai yra 
čia-pat tarpe musų didelia
me skaičiuje. Tai jau ne Ru
sijos žodis, kuris reiškia ka- 
nors baisaus tolimoj nuo 
musų Rusijoj. Tai jau ak- 
tualis dabartinis padėjimas 
čia-pat Bostone ir visoj ša
lyj. Jų obalsis yra: ’Šalin 
žvaigždėta vėliava, o kelkit 
raudoną vėliavą.’ šitie šau
ksmai skamba ne už uždary
tų durų, ne tamsiuose skie
puose, bet liuosai ir atvirai 
skelbiami visur prie kiek
vienos pjrogos.
’ „Šiuomi aš noriu atsišaukti 
i Bostono tinkamus žmones, 
kad atmerktų savo akis ir 
atidarytų ausis. Tų žmonių 
negalima priškaityti prie jo
kios grupės ar gyvenimo 
vietos. Juos galima rasti po 
visą miestą. Jie turi dvi 
vietas Roxbury ir svajoja, 
kas bus. Gyventojai priva
lo tėmyt ir raportuoti mano

f

Į ties. Atsilankvkiie visi. 
Komitetas.

LIBERTY
Priima už pilnus 30 doleriu 
L. A. B-vės atstovas. '- 

T. BARTKEVlčIA.
877 Cambridge st.

Prisiųskite 2 c. Štampą ir 
gausite jį. Adresuokite ši- 
taip:

A. OLSZEWSKI
3246 So. Halsted St, 

_____ Chicago, III. SIUTAI

E. Cambridge- Mass-

EXTRA!
Parsiduoda du automobi

liai. „Hudson Suppėi" six . 
1918 m. taip kaip naujas, n 
„Overland” su 7 sėdynėmis“, 
6 cilinderiu. Parduosiu už
mokant ant syk arba duo
siu ant išmokėjimo, Ku-Ku
ris pirks tą išmokinsiu va
žiuot. Kreipkitės šiuo ad
resu :

Povilas Vasiliauskas. 
242 Broadway,

So. Boston. Mass.

PARSIDUODA AUTOMOBILU
Auikrei- 

<19* 
>11. Mass.

17 metų, su 7 sėdynė." 
pkit po num.

35<j Broadvvav, So. B

PARSIDUODA .U TO.MOBl- 
LIUS, 8 cilinderiu. Cole. ' sė
dynėmis, mažai važinėtas, išro
do kaip naujas. Parsiduoda pi
giai. Atsišaukit greitai per lai
šką arba ypatiškai, šiuo adresu:

P. Trečiokas (20)
63 1 Street, ant 3 lubų

So. Boston. Mass.

Severos Gyduo'es užlaiko 
šeimynos sveikata.

’ t

tciii.y L 11 ia|A AVuvii įiidiiv

Jis likosi ar policijos ofisan apie kiek-

Pranešimas.
So. Bostono draugijos, 

priklausančios prie ^Lais
vės Gynimo F'ondo” rengia 
pikninką 26 Liepos, 1919, 
Caledonia Grove. Visas pel
nas skiriamas L. G. Fondui. 
Vietinių ir apielinkės drau-i 
gijų prašom nieko nerengti, 
tą dieną. Komitetas.

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

Į mą jų tarpe ir policija išpil
dys pareigas.”

Prokuroras užreiškė, kad
areštuotiems reikalaus sun
kiausių bausmių.

Nakčia iš 1 į 2 gegužės, sa
ko nuo didelio susijudinimo,
mirė policijos kapitonas
Lee, ilgai buvęs So. Bostono
distrikto policijos viršinin
ku i? pastaruoju laiku per
keltas į Roxbury.

Policija turėjo prisiruošus

MUZIKOS MOKYKLA. 
ros0' mula '>':(auU» Beno ir Orchest- 
nuzikos , n,okyk'a mokinamuzikos ant smuikos, Piccolo. Kleri- 

no ViS^Tr T^mbono, Saxopho-

•'te;""*“08-<«» 

So. Boston. Mass.
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Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.

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

taipgi užlaikom visokių iš
dirby sčių ir patentuotų prepa- 
ralų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas ...... $1.50 
Nervų Ramintojas .............$1.50
Nuo slin'.inio plaukų ir 

pleiskanų .............. ... $1.25
likra Lietuviška Trajanka 5Oc. 
Nuo niežu ir parkų .............$1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo .......... $2.00
Bobro įnašai ...................... $1.00
I>-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Vertumas visokia

gėlių 50c, $1, $2, $3, ?I, $5. 
Muilai ................25c. 50c. ir 75c.

Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t.

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženkleli atsakymui.

Adresuokit šitaip:
• K. ŠIDLAUSKAS

226 Broadway, •
So. Boston, Mass.

Receptus iš- 
Amcrikos ir
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PAKVIETIMAS.
Aš, JUOZAS ZUPKAUSKAS, dar syki kviečiu savo 

draugus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas
S. H. HARRISON CO.,

su kuriuo ir aš esu surištas. Aš užtinkrinu, kad kainos 
geriausios rūšies Vyrišku drabužių. Siutų, Skrybėlių, čc- 
verykų sulyginant jųjų vertę yra visiškai žemos. Jus 
ir aš pelnysime remdami savuosius.

SIŪTU KAINOS nuo $11.50 iki $43.50
ČEVERYKŲ KAINOS NUO $4. IKI $10.

Didžiausias pasirinkimas vyriškų drabužių.

S. H. HARRISON CO.
662-672 Washington St. Boston, Mass.

Kampas Beach Street.

>
i

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Te!.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slapty ilgy.
VALANDOS:

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

81 C A N A L ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

(10)

Policija turėjo prisiruošus 
kulkas vaidžius.

Kilus susirėmimui tuo
jaus pašaukta pagalbon 
priruošta policijos atsarga, 
taipgi mašininių kanuolių 
skyriaus, susidedantis iš 7 
kulkasvaidžių šaujančių po 
400 šūvių į minutą. Tečiaus 
kulkasvadžių nereikėjo pa
nauduoti, nes minia greit iš
kriko.

kulk ašvai džius.
Kilus

jaus
susirėmimui tuo

pašaukta pagalbon
priruošta policijos atsarga, 
taipgi mašininių kanuolių
skyriaus, susidedantis iš 7
kulkasvaidžių šaujančių po

„Darbininko*’ štabas nusi
gando „bombos.”

Praėjusį panedėlį „Darbi
ninko” spaustuvėlėn ekspre
su atvežė medinį baksą. 
Manydami, kad bomba, špi- 
tolninkai taip nusigando, 
kad pradėjo šauktas polici
jos pagalbos. Pakol policija 
pribuvo, vyčių generolai sė
dėjo kaip numirę. Atvykus 
policijai, „Darbininko’’ ad- 
ministratorėlis Kneižiukas
pasakė, kad bolševikai pri- 
siuntę jiems bakse bambą. 
Policija parsivežė baksą 
nuovadon, pasišaukė valsti
jos chemiką Wedger’ą, ku- 

baksą ir radoris atidarė
kuriuosstiklo „sampelius,

stiklo kompanija buvo pri- 
siuntus „Sales Kompanijai,”
kuri randasi to paties „Dar
bininko’’ ofiselyje.
,9

Kalba, kad po to baisaus
strioko Darbininko re

daktorius Karosas vaikščio
jo jau naujomis kelinėmis. 

Tai tau ir „vyčiaiIr jie
da rengiasi važiuoti Lietu

t

400 šūvių į minutą. Tečiaus
I
von bolševikų mušt! Ką jie
darytų, jeigu jie tikrą bom-/

kulkasvadžių nereikėjo pa
nauduoti, nes minia greit iš
kriko.

bą pamatytų?

Apvogė namus.

Prakalbos.
LMPS. 13 kuopa rengia 

11 gegužės prakalbas, ku
rios bus Lietuvių SaRjj, ker
tėj E ir Silver gatvių, So. 
Bostone, 7:30 vai. vakare. 
Kalbės drg. Z. Puišiutė. Vi
sus kviečia atsilankyti.

Komitetas.

Severa’s
Balsam of Life

(Severos Gyvasties Baisamą) kuris 
yra gerai žinomas stiprintojas vir
škinimo organų ir sieką tiesoj prie 
kitelio priežasties, neleisdamas kilti 
kitoms ligoms. Jis veikia į kepenis, 
taisydamas jų veikiau ir tokiu bu
du prašalindamas cerv-škiniir.ą, 
vidurių užkietėjimą ir dispepsiją. 
Jis yra pardavinėjamas aptiekose 
visur. Kama 85 centą.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPlDS, IOWA

V

tikus JSolriai
Pradžie nuo 7:30 vakare.

Subatoje, 10 GEGUŽES-MAY, 1919 m.
Kampas E ir Silver St.-»

Rengia LSS.60 kuopa
So. Boston, Mass.

Kurie norite linksmai laiką praleisti ir smagiai pasišokti prie geros mu
zikos, visi atsilankykite; mes užtikrinam, kad nesigailėsite.

Kviečia LSS. K LOPĄ.

NEPAMIRŠKITE KONCERTO. KI RJ RENGIA I.SS. VIR\jo\\s.
--------- ---------- 30 GEGUŽtS-MAY. 1H191’ĖTNYČiOJE

PEOrLE'S TE.MPLF SALĖJE
Columbus Avė., kampas Berkcley St., Boston, Ma--.

Pradžia nuo 3 po pietų.

<

Parsiduoda Namas su 
Drapanų Krautuve

Puikiausioj vietoj Motelloje, tiktai 
apie šimtas žingsnių nuo Tautiško 
namo. Biznis gerai išdirbtas. Par
siduoda už prieinamų kainą. Taipgi 
patartumėm ir pamokintumčm kaip 
reik vesti reikalą, taip kad gali pirk
ti ir toks, kuris tokio biznio nėra tu
rėjos.

Jeigu nenorėtų pirkti biznio, tad 
gali pirkti tik vieną namą. Namas 
su geriausiais {taisymais: elektra, 
guzai, stirnų šildomas, vanos, kurias 
galima šildyt ir su gazų. Kas nusi
pirks, turės puikų gyvenimą. No
rintieji platesnių žinių, kreipkitės 
šiuo adresu: (20)

H. STANKUS
678 NO. MAIN ST., 

MONTELLO, MASS.

Dr. L. J. Podderi

!((
.i

Iš Petrogrado.
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR : 

MOTERŲ LIGAS.
Taipgi Kraujo ir Odos Liga*. 

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

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

=5 =:=:;r.=

!1 
’ !; j

ADVOKATAS į’ 
| F. J. Bagočius | 
f.J Notaras ir Taikos Teisėjas. '“J 
7, Veda provas visuose Teismuose. Ji“ " • * 4ji
I’’ 253 Broadvvay, So. Boston, Mass. .,t 
;V

? 
d 253 
ii 
ii 
į 
Ji

!
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*a

Adv. F. J. Bagočius !•;
J53 Broadvvay, So. Boston, Mass. •£ 
PERKA UŽ ALGŠC1AUSIAS X 
KAINAS $

RUBLIUS,
RJUSIJOS BONDSUS. A
IR L1BERTY BONDSUS.

Jei norite parduoti juos, A 
klauskite kainų pas Adv. Bago- 
čių. ■

»
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*
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Gramafanai, i
!

4

M

-v

Musų krautuvėje
visados galite
' i s n s

gauti
gražiausius

IJETl A IŠKI S RE-
K()Ri)( S. kiek tik y-
ra padar.tu. I žlai-
kom ( olumbia GRA-

>
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t
v
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DAKTARAS

A. F. Christian į
I 
I 1 
I
I a
II
1
I

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

vakare. ,
(Šventadieniais ir nedėliomis 

tos pačios valandos.)
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja iigonbučio gydymo ir 
priežiūros, užtikrinam, kad gaus

DAKTARAS

Ia.l. kapočius
LIETU VYS DENTISTAS. i 

VALANDOS: Nuo 9 iki 11 dieną.
Nuo 2 iki 9 vak. | 

NEDALIOMIS 

iki 1 v. po pietų.

Ofisas "Keleivio” name. 
Broadw*y, tarpe C ir D 

SO. BOSTON, MASS.
251

) 
j

)

)

geriausią priežiūrą, gerą valgį ir 
kambarį, ir gerus patyrusius 
daktarus visą laiką. Mano pri-

I
X
I

vatiška Hospitalč yra aprūpinta Į
su medikališkais ir .Chirurgiš- Ikais skyriais, geriausia Labora- j 
tori ja dėl mikroskopiškų ir che- J
mikaiiškų analizacijų
Šlapumą ir Pilvo ligų.
23 metai!

Kraujo,
Įsteigta I■I

401 Marlboruogh Street i
(Netoli Massachuaeita avė.)

BOSTON, MASS

|Tel.: Richmond 2957-M.
>

i

Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IK SLAP

TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki lo ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakar*.

321 HANOVER STREET,
BOSTON, MASS.

Dr. David W. RosenH1
1

_>

>ų

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IK SLAP
TAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki lo ryto.
N>uo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakar*.

821 HANOVER STREET,

i

BOSTON, MASS.
■. 'yAriri. m-1. r .4?4Xi^»^OIOI(^^

vi
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$5.22 šeras-6 Procentai!
AR TU DA NUPIRKAI ŠERO LIETUVIŲ BANKOJ?

M AKOM S nuo $20 NEATIDEL1OK ANT RYTOJAUS,
ŠIANDIEN YRA TIKRASIS LAIKAS LIETUVIAMS 
ĮSISTEIGTI SAVAS BANKAS!
Svetimtaučiams jau pristatėm daug Bankų,
DABAR STATYKIME SAU.
PIRKITE ŠERUS!
DEKITE PINIGUS I SAVO BANKĄ.

Bus pelnas ir garbe Jums ir Lietuvai.

Pereitoj sąvaitėj, nebū
nant šeimininkams namie, 
vagįs apvogė K. Palubi’ckio 
namus po num. 232 Gold st 
Išnešė du auksiniu laikrodė
liu su retežėliais, branzolie- 
tą, fontaninę plunksną ir 
daug kitokių daiktų. Šei
mininkė išeidama darban bu 
vo užmiršus duris užrakin
ti.

Bukit atsargus.
Mums pranešama, kad 2 

gegužės W?.kefielde, netoli 
Bostono, kresių dirbtuvėje 
nauskutis, sakydamas žmo
nėms, kad tūlas Karosas va
žiuosiąs neužilgo Lietuvon 
ir galėsiąs nuvežti pinigų 
amerikiečių giminėms.

Mes perspėjam. kad nie
kas tokiu budu pinigų savo 1 
giminėms Lietuvon nesiųs-, tantis 1 
tų. Reikia palaukti, pakol (uždarytų smarkiai sprog- 
atsidarys oficialiai keliai ir stančia medega, atrasta ant 
siunčiamų pinigų pristaty- namo po num. 13 Oneida st. 
mas galės būt gvarantuotas, t Bostone.

I
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I

iki $225. Senus su
gadintus grania fonus 
j>«ttaison;c arba ap- 
mainom ant nauju. 

Rekordus jr (;ra.
. . . mainus prisiunčia*

į visus miestus Suv. >alst. ir prisiimtįmo iėšas apmokame 
Lietuviškus Kataliogus duodame DYKAI, tis nrisiusk 

štampą persiuntimui.

UŽLAIKOM VISOKIUS VYRIŠKI S Rl S ir 1‘ASf 
PUOŠIMUS ir VISOKIŲ ČEVERYKŲ.

Viską parduodame pigiau negu kitur. Užeikit persitik
rini.

4
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1

Daugiau kaip viens tiks- 
’ s kulipkų ir šovinių,
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PILVINIS IR ZALDOKAS
233 BR0ADWAY. SO. BOSTON MASS

1

CENTRAUS BENDRAS UETUVIŲ BANKAS
INKORPOR. VARDU JOSEPH KOWAL CO.

D ROS S STREET, BOSTON, MASS.
T


