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Laiškai jau eina 
į Lietuvą.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., on May 
28, 1919, as required by the Act of
October 6, 1917.

• True translation filed with the post- 
' master at Boston. Mass., on May 
1 28. 1919, as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

AMERIKA LAIKYSIS 
VOKIEČIŲ LAIVUS.

Washingtone gauta nuo 
Į prezidento Wilsono žinių, 
i jog „keturių dičkių’’ taryba 

VILNIUJE LENKAI Iš- Paryžiuje sutiko, kad Ame-
SKERDĖ 2,200 ŽYDŲ.
Zionistų (žydų) organiza

cija Amerikoje gavo iš ”"1 , 
niaus žinių, kad lenkai ūžė- 
mę tą miestą 18 balandžio 700,000 tonų įtalpos 
įtaisė baisiausią žydų sker- Anglija reikalai o, kad si- 
dynę. Apie 2,200 žydų buvo tie. lai\ai b^tų. pnskaityti 
išskersta, 10,000 deportuo- >P«e viso vokiečių aivyno ir 
ta ir 33 paimta užstovais, tų l)akui. Pralyti tarpe sąjun- 
tarpe dvi Lietuvos ministe-proporcionaliai sū
rių žmonos. M nuost?hy' kokių kat-

Gauja juodašimčių įsiver-ira} . valstybei yra pridarę 
žė žydu sinagogon (iškalon) ^kiečių sumbmarinai. taip 
ir išskerdė tenai vsus maldi- kad dailiausia tų laivų tek- 
ninkus. Išviso priskaityta Anglijai. Bet Ameuka 

?2,200 lavonų. Veik visi žy- su ^uo nesutiko. 
!1d^?^?aillkosisplestlirap’ APŠAUDĖ BOLŠEVIKŲ 
lauzyu._______ LAIVYNĄ.
LENKAI PAĖMĖ BAL

NINKUS.
Lietuvos fronte pereitoj’ Vynas< veikdamas išvien s" 

sąvaitėj oolsevikai smarkiai esįų kariumene, bombarda- 
atakavo Pabradį, kuris guli Y0 įoiševiku laivvna Finu 
į šiaurycius nuo Vilniaus, Užlajoj, f 
bet lenkai juos atrėmė su di- - ’ * ...............
deliais nuostoliais. Lenkų į 
kariumenė pasiekė jau Bal
ninkus, netoli Ukmergės.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on May 
28, 1919, as reųuired by the Act of October 6, 1917.

Reakcijos spėkos 
Rusijoj ima viršų.

ESTAI PAĖMĖ PSKOVĄ 
IR GULA ANT PETROG

RADO.
Anglai naikina Sovietų lai
vyną, kuris gina Petrogra

dą nuo jūrių.
Londone gauta žinių, kad 

estų kariumenė prasilaužė 
per bolševikų frontą ir paė
mė jau Pskovą. Tai yra 
svarbus geležinkelių punk
tas tarpe Rygos ir Petrog
rado.

Iš Rusijos beveliu teleg
rafu pranešama, kad prašl
iaužius estams per bolševi
kų frontą netoli Petrogra
do, bolševikai pradėjo trau
ktis atgal it šiaurvakarių 
fronte. Nuo Rygos jie pa
sitraukė jau 10 varstų į ry
tus. Mintaujos-Panevėžio 
fronte jie taipgi pradėjo 
trauktis atgal.
Estų kariumenė jau pasie

kė Peterhofą, 25 kilometrai 
nuo Petrogrado.

Tiktai Rytuose bolševikai 
parodė daugiau spėkų ir 
Samaros apielinkėj jie pri
vertė Kolčako kariumene 
trauktis atgal linkui Ufos.

Sąjungininkų karininkai 
mano, kad Petrogradą gali
ma jau ir dabar paimti, bet 
kol kas jo paėmimas butų 
be vertės, nes maisto tenai 
nėra ir pristatyt jį neleng
va, nes Finų Užlajoj veikia 
bolševikų laivynas. Todėl 
matomai anglai ir pradėjo 
atakuoti bolševikų laivyną, 
kad pasidarius sau nuo jū
rių liuosą priėjimą prie Pet
rogrado.

Gegužės 27 Washingtone 
gauta žinių apie didelį mūšį 
ant jūrių ties Kronštatu. 
Bo’ševikų šarvuotis ’’No- 
vik” likęs tame mūšyje pas
kandintas, o drednotas „An
drėj Pervozvannyj” pasit
raukęs visas liepsnose.
• Pereitoj nedėlioj telegra
mos sakė, kad Petrogradas 
taipgi degąs. Sąjunginin
kai pripažįsta jau Kolčako 
valdžią. Leninas prašęs 
Kolčako jiertraukti mušius, 
l»et Kolčakas šitą prašymą 
atmetęs.
UKRAINIEČIAI SUTIKO 
PERTRAUKT MUŠIUS 

SU LENKAIS.
Associated Press prane

šama iš Paryžiaus, kad 
amerikonams tarpininkau
jant, ukraniečiai sutiko per
traukti mušius su lenkais. 
Mūšiuose su lenkais ir savo 
revoliucionieriais, tautinė 
ukraniečių kariumenė turė
jo jau labai daug nuostolių.

Sąjungininkai turėjo vil
tį, kad lenkai dabar galės 
padėti ukrainiečiams ka
riauti su bolševikais.

rika gali pasilaikyti visus 
vokiečių laivus, kurie buvo 

Vjj. sulaikyti šios šalies uostuo- 
-- se. Tie laivai turi išviso

v«

Anglijos admiralicija pra
neša, kad lengvas anglų lai- 

ien su 
estų kariumene, bombarda- 

’ . - " J
Rusų laivai buvo 

persekiojami patol, pakol jie 
į užėjo už minų lauko ir pa- 
isislėpė po saužemio baterijų 
į priedanga. Keliems jų lai
vams anglai sakosi pataikę. 
Anglai nuostolių neturėję.LENKŲ KARIUMENĖ 

PAĖMĖ LUCKĄ.
Londone gauta iš Berlyno LEIPCIGE SPARTAKAI 

* ’ .......................... SUMUŠTI.
Vokietijos valdžios kariu

menė užėmė Leipcigą ir nu
vertė spartakų valdžią. 

• Spartakų vadai likos areš
tuoti. . Mieste tuojaus ap
skelbta karės stovis ir pra
dėta vykinti valdžios autori
tetas.

žinių, kad Volinijoj lenkų 
kariumenė atėmė iš ukrai
niečių Lucko tvirtovę, paė
mė 2,000 belaisvių ir daug 
ginklų.

LATVIAI IŠŽUDĖ SOVIE
TO VIRŠININKUS.

Latvių informacijos biu
ras Kopenhagoje gavo ži
nių, kad latvių gvardija, už
ėmus Rygą, išžudė tenai 
veik visus bolševikų komi
sarus.

SMYRNOJ KRITO 300 
SĄJUNGININKŲ.

Šiomis dienomis sąjungi
ninkai užėmė Turkijos mies-| 
tą Smyrną. Turkai nenorė
jo pasiduoti ir pakol paimta 
tvirtovę, 300 sąjungininkų 
kareivių likos užmušta.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
KARĖJE.

Berline oficialiai paskelb
ta, kiek Vokietija neteko ka
reivių per šią 
skaitlinės:

Užmušta ..
.Praluolė ...
Sužeista ..
Iš viso ..

karę. Štai

I

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 1 
LEIS LAIKRAŠTĮ 

NEW YORKE.
Leninas ir Trockis su ki

tais Rusijos bolševikų val
džios vyrais pradės leisti 
New Yorke 16 puslapių są- 
vaitinį laikraštį, kurio tiks
lu bus platinti prielankias 
bolševikams žinias ir agita
ciją. Pirmas to laikraščio 
numerio turėjo išeiti šią są
vaitę. Taip skelbia išleistas 
bolševikų atstovo Martenso 
biuro pranešimas. Laikraš
tis vadinsis ” Soviet Russia” 
(Sovietų Rusija).
"Kiekvienas Rusijos drau

gas, kaip lygiai ir kiekvie
nas tarptautiniais dalykais 
įd.omaujas žmogus šitą są- 
vaitraštį užsirašys,” sako 
pranešimas. „Sovietų Rusi- 
ioj” busią spausdinami nes
kelbti iki šiol dokumentai, 
originaliai straipsniai, edi- 
torialai ir žinios.

Šios šalies valdžia uoliai 
seka Martenso biuro veiki
mą ir justicijos departa
mentas skaitysiąs pirmutinį 
jo laikraščio numerį sii di
džiausia atvda,

h i
RUSIJOS KOjpPER&TY- 
VAI REMIA KOLČAKĄ.
Šiaurės Rusijos ko-opera- 

tvvės draugijos, kurios turi 
apie 20,000,000 narių, pas
kelbė per savo atstovus New 
Yorke, kacFjos nutarė remti 
laikiną Sibiro valdžią, ku
rios galva yra admirolas 
Kolčakas. Nors tų ko-ope- 
ratyvų programas reikalau
ja sušaukimo Steigiamojo 
Seimo ir įkūrimo Rusijoje 
pačių žmonių renkamos val
džios. tečiaus pakol Steigia
mas Seimas bus sušauktas, 
ko-operatyvai pripažįsta 
Kolčako vyriausybę.

v •

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
28, 1919, as required by the Act of 
October 6, 1917.

AMERIKOS LAKŪNAI 
LEKIA PER JŪRES.

Veik tuo pačiu laiku, kuo
met australietis Hawker iš
lėkė iš Newfoundlando Airi-
jon, Amerikos lakūnai kitu L,TDriI/ . o v < v » 
orlaiviu leidos iš ten pat lėk- SrREIKASKANADOJE 

PLĖTOJASI.
Calgary, Altą.— Pereitoj 
*1 —t • • • • «• _ — v* k 

taipgi apskelbti genera’lį 
streiką iš užuojautos Winni- 
pega darbininkams, kurie 
streikuoja jau antra savai
tė. Streikas prasidėjo pe
reitą panedėlį, 11 vai. ryto.

Edmonton, Altą. — Visos 
vietos darbininkų unijos per 
eitoj nedėlioj nutarė pradėti 
panedėlį streiką, kad parė
mus Winnipego streikierius. 

Torrontoje, Kanados so
stinėje, darbininkai gręsia 
generaliu streiku, jeigu ne
bus išpildyti metalo darbi
ninkų reikalavimai, dėl ku
rių dabar streikuoja 3,000 
žmonių. Jeigu kils čia gene- 
ralis streikas, tai visoj On- 
tario provincijoj busią su
stabdyti geležinkeliai.

ti Portugalijon.
Amerikonų kelionė išNevv- __ __ ____ _____

foundlando į Portugalė ją nedėlioj unijos nutarė čia 
yra daug ilgesnė, išviso du * * .........
tūkstančiai ir šimtas mylių, 
bet pakeliui tenai yra Azorų 
salos. Nuo Newfoundlando 
iki tų salų yra 1,200 mylių, 
ir amerikonai tas salas jau' 
pasiekė, bet dėl audringo o- 
ro jie turėjo sėdėti tenai vi
są pereitą sąvaitę. Jiems lie
ka iki Lizbanos miesto (Por 
tugalijoj) da 900 mylių, ir 
kaip tik oras pasitaisys, 
jie bandys savo kelionę baig 
ti. Jeigu jiems pavyks, tai 
Amerikai bus garbė, kad jos 
lakūnai pirmutiniai perlėkė 
per jūres.

ANGLAI ATĖJO FINAMS 
J PAGALBĄ.

Tarpe Ladogos ežero ir 
Olenecko bolševikai buvo 
prispaudę finų liuosnorių 
kariumene, bet finams j pa
galbą pribuvo iš Archan
gelsko fronto anglai ir spau
dimą paliuosavo.

VENGRAI SUMUŠĖ RU
MUNUS.

Vengrų kariumenės vy
riausybė praneša, kad prie
šas traukiasi betvarkėj. 
61-mas rumunų regimentas, 
sudarytas iš Transilvanijos 
rumunų, likos veik visai su
naikintas.

KOIZAKASPAĖMĖ 
SAMARĄ.

Ukrainiečių spaudos biu
ras Berne gavo žinių, kad 
Kolčako kariumenė paėmu
si Samaros miestą prie Vol
gos.
MINIA STATO PELNAG- 
ROBIAMS KARTUVES.
Čekijos sostinėj Pragoję 

minia pastatė puikiausioj 
gatvėj kartuves ir atvedus 
tenai 57 pelnagrobius grasi
no pakorimu, jeigu jie ne
prisieks., kad pardavinės 
maistą prieinama kaina. 
Biznieriai prisiekė ir minia 
juos paleido. Maisto kainos 
Čekijoj taip kakilo. kad dar
bininkai nebegali jo jpirkti.

„Keleivis” šiandien pra
neša savo skaitytojams ma
lonią žiiną, kad su Lietuva 
galima jau susirašyti laiš
kais. Keliatas laiškų jau 
atėjo iš Lietuvos. Vieną to- \ 
kių laiškų gavo Petras Pire- 
vičius So. Bostone. Laiškas 
rašytas kovo pabaigoje. 
Antspaudoje rašo: „Vilkija 
—Kaunas.” Krasos ženkle*- 
lis lietuviškas, su žirgvai- 
kiu. Kaina ant ženklelio 
pažymėta: 50 skatikų. Laiš
kas ėjęs per Vokietiją.

Norėdami persitikrinti, 
ar iš. Amerikos irgi galima 
siųsti Lietuvon laiškus, tei- 
ravomės pas Bostono pačtos 
vikšininką. Jisai pasakė, 
kad paprastus laiškus Lie
tuvon galima jau siųsti, tik
tai registruotų laiškų pačta 
nepriima, nes da nėra pri
pažintos valdžios Lietuvoje.

Rašant Lietuvon laišką 
adresą galima rašyti lietu
viškai, tik apačioje ant kon- 
verto galima parašyti ang
liškai : Lithuania, Europe. 
Štampą reikia uždėti už 5 
centus.

i

IR KUNIGIJA NUKEN
TĖJO NUO KARĖS.
Londono vyskupas In- 

gram sako, kad karė užkro
vusi ant Dievo tarnų baisią 
naštą. Taip ve, jis turįs šį
met užmokėti už savo turtus 
$32_.5OO taksų. Bet kiek jis 
turi turtų , kad jam reikia 
tiek taksų mokėti, tai jis ne
pasako.

Petersborough miesto vy
skupas Woods skundžiasi, 
kad jis turėjęs pereitais me
tas vos tiktai $22,500 įplau
kų.

Vyskupas Ingram aima
nuoja, kad šįmet jam buvę 
sunku užlaikyti savo Ful- 
hamo palocių su puikiais 
daržais ir tarnais.

Je, tikrai nuo karės Nu
kentėjusieji !”
AREŠTUOS LAWRENC0 

STREIKO VADĄ.
Teisėjas Chandler Law- 

| renco mieste išleido yarantą 
| areštuoti buvusį streiko va
dą Coco, kuris kaltinamas 
„kurstymu prie riaušių.”
TRAUKINYS SUTRIUš- 
KINO AUTOMOBILIŲ.

Arebir.gtone, netoli Bosto
no, 6 žmonės važiavo auto- 
mobilium skersai geležinke
lio, tuo tarpu smogė trau
kinys ir automobilių į šipu
lius sudaužė. Du žmonės 
likos ant vietos užmušti, 
kiti nugabenti ligonbutin.

LAIVAS UŽĖJO ANT 
LEDAKALNIO.

Pasažierinis laivas ”Ca- 
ssandra” su 400 pasažierių 
pereitoj sąvaitėj užėjo ant 
plaukiojančio ledakalnio 
(aisbergo) ir susilankstė vi
są priešakį, žmonės buvo 
labai nusigandę, tečiaus lai
vas atėjo laimingai į Kana
dą.

PIKTADARIAI NUŠOVĖ 
ŽEMĖN ORLAIVJ.

Ties Badenu, netoli Pitts- 
. burgo, nežinomi piktadariai 

nušovė žemėn valdžios or- 
. laivį, kuriuo du laivo oficie-

STREIKAS LĖŠAVO 
LAWRENCE’O MIESTUI

$91.919.04.
Streikas Laivrence’o mie

stui lėšavo lygiai $91,919.04. 
Darbininkai gi netekę apie 
$1,000,000 algomis. Bet dar
bininkai užtai streiką lai
mėjo. o miestas, kuris gynė 
fabrikantų reikalus neryda
mas streiką sulaužyt, nelai
mėjo nieko.

HAWKER IŠGĖLĖ TAS.
Lakūnas Hawke~, kuris 

buvo išlėkę1' orlairiu iš Ka
nados į Airiją ir buvo skai
tomas jau žuvisiu, likos iš
gelbėtas. L'lekiant jam su
gedo i ašina ir jis turėjo 
nusileisti vidur;;’“ jūrių ant 
vande . •. Orlaivis -Įkosi ant 
vandens da 9- m lutų ir 
Hawker su savo draugu 
Grieve jo įsikabinę plaukė. 
Tuo tarpu užėjo didelis da
nų laivas „Mary’’ ir abudu 
lakunu išgelbėjo, bet kadan
gi laivas neturėjo su savim 
bevelio telegrafo aparato, 
tai jis negalėjo apie tai pra
nešti pasauliui pakol neat
plaukė prie Anglijos. Tuo 
tarpu pasaulis jau apgailes
tavo Hawkero mirtį. Lon
done jau padaryta ir pradė
ta rodyt teatruose pūdomie
ji paveikslai, kaip narsusis 
lakūnas žuvo audringoj ju
roj.

KUNIGAI SUSIPEŠĖ DĖL 
STREIKO.

Northamptone dėl Law- 
rence’o streiko pereitoj są
vaitėj susipešė savo konfe
rencijoj kunigai. Kunigas 
Brown iš New Heveno pa
sakė, kad jis tyrinėjęs Law- 
rence’o sąlygas, kalbėjęsis 
su darbininkais ir fabrikan
tais, ir įsitikinęs, kad kapi
talistai su darbininkais el
gėsi baisiai neteisingai. 
Komponijų viršininkai ima 
po $10.000 algos ir prie to 
da gauna didelių dividentų, 
o darbininkams nenori nei 
žmoniškam pragyvenimui 
mokėti, sako kun. Brown. 
Prieš tokį užreiškimą tuo
jaus šoko kiti kunigai. Jie 
su didžiausiu pasipiktinimu 
užprotestavo prieš kun. 
Browno kalbą. Kaip tai, 
girdi, kunigas gali stoti 
streikierių pusėje! Kunigas 
Bigelow iš I>a\vrence’o pa
sakė, jog kunigas Broivn ši
tokia savo kalba klaidinąs 
visuomenę ir einąs prieš 
„tvarką.” Kilo didžiausios 
peštynės. Tai mat, už ką ei
na „dvasiški tėveliai!”

SĄJUNGININKAI PAS
KANDINO REVOLIUCIO

NIERIŲ LAIVĄ.
Iš Archangelsko praneša

ma, kad nedėlioj ant šiaurės 
Dauguvos bolševikų laivy
nas buvo susirėmęs su ang
lų kariškais laivais ir sauže
mio spėkomis. Šitam susi
rėmime vienas revoliucio
nierių kariškas laivas likos 
paskandintas. Kitas sąjun
gininkų laivynas, orlai
viams padedant, bombarda
vo bolševikų pozicijas palei 
Vagos upę.

Bolševikų artilerija tame 
fronte smarkiai šaudo, bet 
kuomet ji pradeda perdaug 

į smarkiai veikti, tai sąjungi
ninkų kanuolės ją nutildo, 
sako anglų karės vyriausy
bė.

Išėdas šiaurės Dauguvoj 
jau išėjęs ir laivai liuosai 
plaukioja. Baltoji jura nuo 
ledo dar nesanti liuosa, bet 
laivai galį vaikščiot.

I

. 1,676,000
.. 373,000 
.. 4,207,000 
. 6, 256,000

MŪRINIS LAIVAS JAU 
GATAVAS.

Long Island Cityje, šalia 
New Yorko, likos padarytas 
mūrinis laivas, kurio grob
ias nupintas iš geležų ir ap
lietas cementu. Pats laivas 
sveria 3,500 tonų, o įtalpos 
turi 6,300 tonų. Jis turi 280 
pėdų ilgio, 46 pėdas pločio 
ir 26 pėdas augščio.

UŽMUŠĖ MIESTO GAL
VOS DUKTERĮ.

Bilhao mieste, Ispanijoj, 
pereitoj sąvaitėj sustreika
vo 13,000 darbininkų ir tuo
jaus prasidėjo riaušės. Lai
ke riaušių kilo didelis gais-į 
ras, kuris pridarė daug nuo
stolių, ir likos užmušta mie
sto galvos duktė. BOLŠEVIKAI SAKO, KOL- 

'ČAKO KARIUMĘNĖ 
SUMUŠTA.

Londonan atėjo iš Rusijos 
bevieliu telegrafu žiftių, ku
rios sako, kad ties Bugulma 
sovietai sumušę Kolčako ka- 
riuntenę ir užėmę tą miestą, 
žinios priduria, kad sovietų 

su šių dienų demokratijos kariumenė giliai įsiveržusi į 
supratimu. 'užpakalinę priešo sargyt»ą.

KANADA PANAIKINA 
TITULUS.

Titulų paveldėjimas Kana
doj busiąs panaikintas. Liau 
dies atstovų butas priėmė 
komiteto patarimą, kad ti
tulų palaikymas nesutinka

o

NUTEISTAS KALĖJI
MAN BALTGALVIS SE

NELIS NUSIŽUDĖ.
Daytone, Ohio, nusižudė 

James Pierson, 84 metų se
nelis, kuri tesmas buvo pa
smerkęs kalėjiman. Viso 
turto senukas turėjo tiktai 

riu lėkė lenktynėmis iš Ak-laikrodėlį, kurį prieš nusi- 
ron, Ohio, prie Atlantiko pa-, žudysiant atidavė mažam 
kraščio. Vienam oficieriui (vaikui, kuris tankiai pa- 
kulipka pervėrė kepurę. Ei- skambindavo jam ant kank- 
na tardymas. >lių.

16,000 ŽMONIŲ ŽUVO PO 
VULKANO LAVA.

Ant Javos salos, netoli 
Indijos, 20 gegužės įsiveržė 
Kaluto vulkanas. Ištirpę 
žemės viduriai su ugnimi 
ir pelenais pradėjo iš vulka
no baisiausiais stulpais į pa
danges, o paskui kristi ant 
žemės. Tuo budu deganti 
lava užpylė 20 kaimų Bren- 
gato apskrityje ir 11 sodžių 
Biltaro apieiinkėje. Apskai; 
tomą, kad šitoj katastrofoj 
žuvo nemažiau kaip 16,000 
žmonių.

32 ŽMONĖS ŽUVO EKS- 
ęPLIOZIJOJ.

Cedar Rapids, la.—Perei
toj sąvaitėj krakmolo dirb
tuvėj čionai ištiko eksplio- 
zija, kurioj 40 darbininkų 
likosi sužeista ir 32 užmuš
ta. . ___  ..._U
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Tėvynės Mylėtopų Dr-jos 
pirmininkas d-ras Žimontas 
aimanuoja "Sandaroje,” 
kad šita knygų leidimo 
draugija pradeda smukti. 
Jis sako:

"Po pereitojo Seimo draugi
ja lyg ir pradėjo nykti-mažėti 
savo skaitliumi narių ir akti- 
viu darbavimosi. Seni nariai 
pradėjo nebemokėti mokesčių, 
kuopos nustojo laikiusos savo 
mėnesinius susirinkimus ir.a- 
belnai visas draugijos judėji
mas lyg apsistojo."
TMD. buvo padariusi su p. 

Šernu sutartį išlesti visus 
jo arštus, kurių butų apie 
18 tomų. Autorius apsiė
męs priruošti medžiagą 
spaudai į du metu, o drau
gija apsiėmė užmokėti jam 
$2,000. Ji mokėjo jam po 
$20 į mėnesi ir išmokėjo 
$900, bet —

"Dabar iš priežasties nebu
vimo dr-jos ižde pinigų esame 
priversti sustabdyti tolimes
nius mokesčius šernui," sako 
p. Žimontas. "šernas neturi 
nei skatiko šiame momente ir 
tampa tiesiog paliktas ant gat
vės. Senelis, kuris lietuviams 
tiek daug prirašė naudingų 
knygų, liekasi užmirštas. O 
reikia žinoti, kad Šernas jau 
sukumpęs senelis ir jau niekur 
jokios vietos užimti nebegali. 
Jis per pereitus metus priruo
šė į spaudą jau 10 tomų savo 
raštų dėl TMD. ir dėlto rank
raščių mes turime tiek, kad 
galėtume nariams teikti net 
kiekvieną mėnesį po knygą 
jeigu butų už ką tas knygas 
spausdinti. Bet musų ižde nė
ra pinigų."
D-ras Žimontas negali su

prasti, kame čia priežastis 
kad taip veikli kitąsyk drau
gija pradėjo krikti. Iš te 
galvasukio jį išvaduoj? 
"Naujienos,” kurios sako:

”Mums aišku, kodėl taip yra 
T. M. Draugija, patekusi į tau 
tininkų kontrolę, buvo prade 
jusi leidinėti net kunigų raš 
tus, kurie ne tik savo turiniu 
o ir literatūriniu žvilgsniu bu
vo menki. Narių protestai ne 
gelbėjo. Aišku, kad vieni na 
riai pasitraukė iš organizaci 
jos, o kiti ėmė pesimistiškai 
ją žiūrėti, o radosi ir tokių, ku 
rie teisiog atakavo ją. Didžio 
ji dalis socialistu pasitraukė i 
Liet. Darb. Literatūros Drau 
giją, kuri nors da jauna, be’ 
stovi stipriai finansais ir tan 
kiai leidžia mažesnius ir didės 
nius veikalus. Socialistai ne 
turi garantijos, kad TMD. i' 
ateityj nebus tautininkų poli 
tiška organizacija, kaip ji lik- 
keliais pastaraisiais metais, to 
dėl jie ir neremia jos. O jul 
aklas gali tik nežinoti, kad so 
cialistai pas lietuvius yra la 

vbiau apšviesti, daugiau skaite 
ir moka platinti literatūrą, ne 
gu kitų pakraipų žmonės.”
"Naujienos" pasakė tikn 

tiesą.
TAUTINIKŲ SEIMUI 

NIEKAS NEPRITARIA. 
"Keleivio” skaitytojai tur 

būt jau žino, kad Chicago- 
tautininkai, gavę kelit 
draugijų pritarimą, nutari 
šaukti Chicagoje "Ameri 
kos lietuvių seimą.”

Męs savo nuomonę apie te 
seimą išreiškėm jau perei
tam "Keleivio” numeryje 
Męs aštriai jį kritikavome.

Nepritaria jam ir kiti so 
cialistų laikraščiai. "Nau
jienos” sako:

"Tik tautininkai ir klerika 
lai gali reikalauti, kad bute 
pripažinta Lietuvos neprigul- 
mybė ir jos laikinoji valdžic 
su prezidentu Antanu Smeto
na.” tuo surugusiu amšinu kle
rikalu ir atgaleiviu. Dabarti
nė taip vadinamoji Lietuvos 
'valdžia' nėra jokia valdžia 
nes ją paskyrė atgaleiviu ta
ryba, suorganizuota net kai

1
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turi, kuomet tūli chicagiškia!1 
konkurenciją Lietuve* ateto-1 
v»ms daro?

"Jeigu tauta yra organizuo
ta, tai jos viršiausioji galva 
tautos reikalus veda, o ne kas 
tik susimano, kad ve ir jis pa
taiko ir išdrįsta pasaulio dip- 
lomatijon nosį kišti."

Toliaus "Draugas” klau
sia, kas butų, jeigu, chica- 
giečių pavyzdžiu sekdamos, 
tokius seimus pradėtų šauk
ti ir kitos kolonijos—Cleve- 
landas. New Yorkas, Bosto
nas, Philadelphia, Pittsbur- 
gas, Worcesteris—ir kas bu
tų, jeigu visos tos kolonijos 
imtų visos tautas vardu kal
bėti ir reikalavimus pasau
liui statyti?

Pagalios klerikalų orga- 
nas sušunka savo bičių- 

I lianas •
"Kas dėtųsi bu lietuviais, jei 

kiekviena jų kolonija susima
nys tautos diplomatija ir rei- 

! kaisis užsiimti, kaip kad tūli 
i chicagiečiai susimanė? Pasi

rodytų, kad tautoje nėra or
ganizacijos ir susiklausymo. 
Chicagiečiai, kurie užsivarė | 

| seimą šaukti, kaip tik pašau-1 
Į liui nori ' priparodvti. kad jie 

tautos discplinos nepažįsta ir 
tautą pakrikusia užrekomen- 
duoti taikosi." i
Taigi pasirodo, kad iš to 

seimo nieko nebus. Jeigu 
jis ir įvyks, tai jis bus ne vi
suotinas Amerikos lietuvių 
seimas, bet tautininkų sro
vės mitingas. i

Laikas jam buvo paskir
tas 9, 10 ir 11 birželio, vieta 
—Chicagoj. f

zerio valdžiai pritariant ir su
sidedanti vien iš konservato
rių. šalin su tokia 'valdžia’ ir 
tokiu 'prezidentu!’ pasakys 
kiekvienas pirmeivis ir socia
listas.

"Apie steigimą ’vieno bend
ro iždo Lietuvos valstybės pa
rėmimui’ ir kalbos būt negali, 
kadangi Lietuva kaipo valsty
bė da negyvuoja ir jeigu ji gy-r 
vuos su dabartine 'valdžia’ ir ■ 
dabartiniu bei panašiu ’prezi- Į 
dentu,’ jeigu ją valdys gaiva
lai, kurių svarbiausis tikslas 
yra nusluopinti visokį revoliu
cinį judėjimą, mes ne tik ne
galime dėt ne cento į tokį iždą, 
o priešingi butume jo gyvavi
mui ir darbui."

Toliaus "Naujienos" nu
rodo, kad darbininkų klesos 
reikalai su biznierių tauti
ninkų politika yra nesutai
komi, kad susipratę darbi-j 
ninkai į seimą nevažiuos, ir 
baigia savo straipsnį šito
kiais žodžiais: |

"Seimo šaukėjų rėkavimas 
apie širdies drebėjimą, kraujo 
virimą gyslose, širdies alpimą 
ir kitus galus yra niekas dau-l 
giau kaip reikalingi dažai jų 
tikslo atsiekimui. Vien tik 
paskelbtieji jų obalsiai dėl sei
mo rodyte rodo, kad jame ne 
bendras darbas galėtų būti I 
veikiamas, o įvyktų kova tarj I 
suvažiavusių delegatų, kuri 
prie nieko gero neprivestų, jei-1 
gu ir vyktų Į tokį seimą visų 
srovių lietuviai. Todėl iškalno] 
žinome, kad pirmeiviškoji vi-1 
suomenė aplamai fr socialistai) 
atskirai jokiu budu nedalyvaus) 
šitame seime."

Nepritaria šitam seimui 
ir kiti kairiosios srovės laik
raščiai. Brooklyno "T^is- 
vė” sako:

"...kalbama apie įvairių par- Į 
tijų bendrą veikimą, apie ben 
drą iždą, apie nesikišimą į sro-l 
vių ar partijų reikalus ir t. t. j 
Tuo tarpu katalikai ir sočia-1 
listai tame jų seime nedaly-l 
vaus. 'seimas’ bus vien tik tau-1 
tininkų partijos, todėl mum- 
nesuprantama apie kokias čia 
partijas ir jų iždus kalbama?"

Nepritaria tautininkų su- 
nanymui nei dešinieji, su 
airiais visuose kituose da- 
ykuose jie eina išvieno. 
Klerikalų "Draugas" viena- 
ne numeryje tutininkų sei- 
ną pašiepia, sakydamas: 

”1 seimą šaukiamieji • dau
giausia atsirėmė tuo, kad rei
kia protestuoti tautos vardu 
prieš lenkų užgrobimą Vil
niaus. Jeigu seimas butų įvy
kęs pirma, negu butų atėjusi 
žinia, kad Vilniaus lenkai nėra Į taip: 
paėmę, seimas būt tikrai re
zoliucijas išnešęs, reikalaujant 
lenkų ir Vilniaus lauk krausti- 
tis, kuomet ten lenkų visai nė
ra. Kuo lietuviai butų pasiro
dę? Būt pasirodę ne kuo ki
tu, kaip nežinieliais, Don Kišo-Į cables for 
tais, su vėjo malūnais kovo- llows:— 
jantieji. Taikos konferencija, "Privalė 
valstybių diplomatai būt ste- messages 
bėjęsi. iš kur atsirado tokie Engtish or 
žmonės, kurie dalykų stovio ted for places in Latvia and 
nežinodami, visu rimtumu tau- Lithuania at rate 43 cente per 
tos vardu rašo rezoliucijas. word from New York. Latvia 
protestuojant prieš tai, ko vi- iadudes Libau and Mindau, 
sai nėra.” Messages net accepted for RL;
Kitam numeryje klerika- Lithuania Kovno, Pone- 

’ų organas jau rimtai tauti- *ej, Rossieny, Schawiy and 
linkus kritikuoja. Girdi:

"Chicagos veikėjų 
nusprendė per Lietuvos vai-] heavy delay. 
džios galvą užsiimti diplomą- j 
tija. Tauta jų nepaskyrė to- Westem Union Telegraph Į socialistai, 
kiais dalykais užsiimti. Jie to]Co., irgi panašiai rašo: ----
nežiūri. Suradę sau palankių 
draugijų, jie nutarė šaukti 
Amerikos lietuvius seimuoti 
Chicagoje. Suvažiavusiųjų jų 
seiman vardu ir tautos vardu 
rengiasi daryti nutarimus, sta
tyti pasauliui reikalavimus, 
lyg tais reikalavimais rūpintis 
nebūtų Lietuvos valdžios.

"Su kuogi pasaulio valsty
bės reikalą turi, ar su Lietuvos 
valdžia ar chicagiškiais tūlais 
asmenimis? Su kuo jos tartis

I LIETUVA GALIMA SIŲ
STI TELEGRAMAS.

Lietuvių atžagareivių ko- 
I mitetas Washingtone gavo 
I iš. dviejų telegrafo kompa- 
I nijų pranešimą, kad'į kažku
rias Lietuvos ir Latvijos 
vietas jau galima siųsti iš 

l Amerikos telegramas. Te- 
egramų kaina: iš New Yor- 
ko siunčiant—43 centai už 
žodį, o siunčiant iš Washin- 
gtono—46 centai už žodį.

Lietuvon telegramos pri
imamos tiktai į šias vietas:; 
Kauną, Panevėžį, Rasei-) 
tius, Šiaulius ir Telšius.

i Latvijon priimamos tik
tai į du pajūrio miestu: Lie- 
poju ir Vroclavą. Su Ryga. 
I kuri yra revoliucionierių 
rankose, susinėsimo nėra.

Telegramas siųsti galima 
tiktai anglų arba francuzu 
kalba.

Abidvi kompanijos paži
nu, kad siunčiamos telegra
mos gali eiti labai ilgai ir jų 
pristatymas da nėra gva- 
rantuotas.

Postai Talegraph Cable 
Co/ išnešimas skamba

"Lith. "National Councii, 
’ž Washington, D. C. 

"Gentlemen:
"Referring to your verbai 

inquiry, I have to adviae that 
we are authorized to accept 

Lithuania as fo-

and Commercial 
in plain language 
French now accep-

46 c. per wor<l from ^^shing-l 
ton. D. C.

"The places " ith which we 
have communication in Latviai 
are Libau and W indMU^ an^i 
the cities in Lithuania. Kovno, 
Ponewej, Rossieny, Schawly 
and Telschi.”
Taigi, susinešti galima

tiktai su tomis vietomis, ku
rios yra reakcionierių kont
rolėje. Kur valdžia yra 

.liaudies rankose, tos vietos 
atskirtos nuo pasaulio.

KAUNIŠKĖ VALDŽIA 
JAU VIENIJASI SU 

LENKAIS.
Gegužės 13 iš Paryžiaus 

atėjo francuzu bevieliu te
legrafu šitokia žinia: 

Į "Užėmus lenkų kariumenei 
Vilnių ir paskelbus Lenkijos 
galvai generolui Pilsudkiui sa
vo proklemaciją. santikiai tar
pe lietuvių ir lenkų pasidarė 
draugiškesni.
"Lietuvos valdžia, kurios bu.- 

I klė yra Kaune ir kurios prie
šakyje stovi p. Šleževičius, nu
siuntė Varšuvon jau ir savo 
misiją su Dr. Šiaulių priešaky
je. Sekretorium 
Sumpas.”

i Iš šitos žinios 
vedimo negalima 
kaip tik tą. kad Lietuvos 
buržuazinė valdžia jau for
maliai vienijasi su Lenkijos 
buržuazija. Kitaip juk ne- 

Į galima butų išaiškint siun
timo lietuvių misijos Varša- 
von.

O vis dėlto musų deši
nieji Amerikoj nesiliauja 
klaidinę savo pasakomis vi
suomenę, buk jų kauniškė 
valdžia kovojanti prieš len
kus!

yra M. de

kitokio iš- 
padaryti,

ATVAŽIUOJA KAUNIŠ
KĖS VALDŽIOS ATSTO-

1 VAL
i "Sandara” rašo, kad so- 
eial-demokratas advokatas 
Čapinskis ir krikščionis-de- 
nokratas (klerikalas) adv.l 
Bizauskas atvažiuoją Ame- • 
rikon kaipo Lietuvos vai-’ 
džios atstovai, šiomis die
nomis jiedu busią jau New! 
Yorke.
YČAS JAU "DAKTARU"

' VIRTO.
Gegužės 10 d. iš Pary

žiaus atėjo telegrama, kur 
sakoma, kad "Dr. Yčas, Lie-1 
tuvos finansų ministeris ir 
lietuvių taikos delegacijos 
galva,” turėjęs su korespon
dentais Paryžiuje pasikal
bėjimą ir pasakęs, kad Lie
tuva gausianti Klaipėdą.

Pridėta prie p. Yčo pavar-: 
dės "Dr.” reiškia "Doctor." 
Šitą titulą jis pats turėjo 

Į sau prisidėti, nes jis pats 
! savo pavardę koresponden
tams padavė. Tuo tarpu vi
si lietuviai žino, kad Yčas 
nėra joks "daktaras.”

Tas parodo žmogaus ne
rimtumą ir troškimą tuščios 
garbės. Tokiam žmogui pa
sitikėti niekuomet negali
ma. .

AR BĖGTI SOCIALIS
TAMS Iš S. LA, AR NE?

Jeigu musų "kairieji” 
pradeda braukti iš savo, tar
po socialistus, kurie šalčiau 
už juos protauja, tai jau sa- 
vaimi suprantama, kad pri
gulėjimui prie Susivieniji
mo, kuris ko-lkas yra tauti
ninkų kontrolėj, jie da dau
giau turi būt priešingi. Ir

•r

Tetechi. Cabies accepted at 
būrys] senders risk and there will be 
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Kita telegrafo firma, j prasideda jau agitacija, kad 
-t- ]<urje paklauso

I prie SLA., pasitrauktų iš 
tos organizacijos, arba iš
stotų iš Sąjungos. Tūlas šir
šinas "Musų Tiesoj” jau 
duoda socialistams įsaky
mą, kad jie apleistų visus 
susivienijimus, nes čia tuo
jaus "atsilankys pasaulio 
revoliucija,’’ visos organiza
cijos "bus likviduotos" ir 
tuomet tokiems busią sunku 
išduoti raportas laimėju
siam proletariatui.

Gana gerą atsakymą

”Lith. National Councii, 
”W«ahington, D. C.
"Gentieman:

"In connectioa with 
recent inųuiry reiating 

munication with Latvia 
Lithuania, it m my pleasure! 
to advise you that we are pre- 
pared to accept messages in 
plain Engtish or Franch sub-l 

ject to heavy dday, for places j 
in Latvia and Lithuania men-Į 
tioned beiow at the rate of'

your 
com- 

and

tiems neišmintingiems agi-: negu tas, kuris niekur ne-
duoda Geniy Dė- priguli, 

de Naujienose." Jis sako L
"Kiekvienas žmogus, kuris rašytojas nebūtų priešingas 

bent vaikščiodamas dar neaap- pašalpai, jeigu ją teiktų 
nuoja, žino, kad išėjus iš Susi-j darbininkams patįs kapita- 
vienijimo šituo nieko nebus at- *'Lai t?“0. s)av.°„kIą.1'
siekto Atgaleivis gaivalas, das kaltininkai, JIS
kurį dabar norima 'apveikt’!sako. Išeina, kad jeigu ka- 
wuitraukimu iš Susivienijimo, pitalistai "supuvusios tvar- 
faktiškai liks dar labiau sus- kos užlopys patįs, tai
tiprintas. Tuomet jisai elgsis darbininkams nebus atimta 
kaip tinkamas, džiaugdamasi Pf0?3 protauti. Kur-gi I1O- 
tokio šeršino ir kitų 'išrasta' | ,,,, ..
iliuzija apie 'laimėjusi 
teises proletariatą, 
giau, jis stačiai*bus dėkingas 
’kairiemsiems’ širšinams už jų 
atžagareivišką žygį.— Atiduo
ti priešui savo pozicijas, ati
duoti jas dargi su visais karei-

Tečiaus "Musų Tiesos”

pašalpai, jeigu ją teiktų

• **
__ ____ J ~

Išeina, kad jeigu ka- 
vusios tvar
dys patįs, tai

-4 savo] Toliaus "Musų Tiesos” ra- 
:' Dar dau-1 šytejas sako:

"Visos susišdpimo organi
zacijos, čionai Amerikoje, yra 
buržujų sutaisytos darbininkų 
protui aptemdyti, kad mes kle- 

___ jotume, o kapitalistai skaniai 
viais ir ginklais—šitokį darbai sau šypsosi, kada vargšai pas- 
galėtų atlikti tik galutinai išė- kend? skurde nežino kaip iš jo 
jęs iš krieso generolas, ar su- išbristu Kad tokiose burzua- 
žinus parsidavėlis.________________zinėse organizacijose darbuo-

"Tokio generolo rolę nori su- tusi patįs buržujai, tai butu 
lošt musų 'kairieji’ širšinai. Pusė bėdos, bet dabar darbuo- 
Dešimts tūkstantinę lietuvių jas* mus« draugai ir dargi so- 
darbininkų minią jie taikosi cialistai vadindamiesi. Kad 
pavest į rankas kelių tautiškų žmonės ten’ dirbtų grynai už 
saliunininkų bei profesonalių pinigus, tai sakyčiau, opportu- 
demogogų, susispietusių Chi- nistai, bet esu giliai persitikri- 
cagos ir New Yorko tautininkų n^s. kad tai daroma iš pasis- 
’kempėse.’ Ir kartu palikti ventimo. Todėl tai jau yra ne- 
jiems virš šimtą tūkstančių atleistina draugų kalte, 
turto, kurį jie galėtų sunaudot Na. ir sakykit dabar, kad 
kadir priešais kovojantį (šir- oasaulvje nėra stebuklų! 
šinai sakytų: iškovojusį) už]Pašalpinės musų organiza- 
savo teises proletariatą! Ir jie 
dar kalba apie minių veikimą... 
kalba, o patįs bėga nuo jų, pa
veda jas savo priešų kontrolei.
Kovotojai!”

Genių Dėdė sako, kad so
cialistai turėtų eiti į Susi
vienijimą, o ne bėgti iš jo. 
Susivienijimas yra puiki 
dirva socialistų propagan
dai. ir jie turėtų daryti kuo- 
didžiausių pastangų, kad tą 
dirvą išnaudojus. Kuo dau
giau tenai bus socialistų, 
tuo mažiau vietos bus tauti-i 
ninku politikai.

PAŠALPINĖS DRAUGI
JOS, TAI "BURŽUAZI

JOS IšMISLAS."
Tokias nuomonės yra vie

nas "kairysis,, "Musų Tie
soj” bendradarbis. 5-tame 
to laikraščio numeryje jis 
klausia: "Kokią proleta
rams naudą atneša susišel- 
pimo organizacijos?” Ir ten 
pat atsako: "Jokios!"

Sulyg to "kairiojo” žmo
gaus nuomonės, pašalpinėu 
organizacijos netik neatne
ša jokios naudos, bet jos da 
ir blėdies nemaža daro, ne? 
suteikia darbininkui paga1- 
bos nelaimėje ir tuo budu 
atima jam progą suprasti 
šitos "supuvusios tvarkos" 
negerumą. Todėl musų 
"kairysis" ir sako: j

"Kam-gi atimt žmogui pro-1 
gą protaut, kad šios supuvu 
sios tvarkos skylė paliečia jį?I 
Kam mums tą skylę lopyt, ban-j 
dyt uždengt, kad žmogus nei] 
nepamatytų jos? Lai taiso 
savo klaidas patįs kaltininkai, 
t. y. kapitalistai. Kam-gi 
mums žmogaus atydžią nuk
reipti, kada jį gyvenimas ver
čia protaut,— j ieškot kaltės 
bei išėjimo iš netikusiai sutai
sytų aplinkybių ?"

Ir "Musų Tiesa” spausdi
na šitokį dalyką be jokios 
pastabos, kas verčia many
ti, jog ji pilnai su juo sutin
ka, skaito jį tikrai "kairią
ja” pozicija. O žiūrėkime, 
kiek šitame "kairume" yra 
nuosakumo.

"Musų Tiesos” rašytojas 
sako, kad pašalpinės organi
zacijos, teikdamos savo na
riams pašalpą, atima jiems 
proga protauti. Reiškia,]

I ei jos pačių darbininkų sut- 
| vertos, jų pačių vedamos, ir 
1 net socialistai jose iš pasiš
ventimo darbuojasi, o betgi 
jos "yra buržujų gudriai su
taisytos darbininkų protui 
temdyt, kad męs klajotume, 
o kapitalistai sau skaniai 
SVDSOsi...”

Ir vėl išeina, kad draugi
jas reikia būtinai naikinti, 
arba bėgti iš jų. Kada ne
bus pas mus organizacijų, 
tuomet kapitalistai negalės 

I mums temdyt protą.
Tokia pasakų, tai tikrai 

nesveikos vaidentuvės kla
jojimas. Jeigu jau nereikia 
draugijų, nereikia susišelpi- 
mo. tai nuo valgio darbinin- 

Į kai irgi turėtu atsisakvti. 
Nes jeigu pašalpa atima 
žmogui progą protauti, tai 
duona su sviestu taipgi tą, 

proga naikina. Musų "kai
rieji” tūrėtų pripažinti, kac 
maistas taip-pat "yra bur
žujų gudriai sutaisytas dar
bininkų protui temdyti, kac 
mes klajotume.’’

Einant tokio protavimo 
lini ja vis daugiau ir daugiau 
i "kairę," galima galų gale 

prieiti nrie to. kad socializ
mas taip-pat "yra buržujų 
gudriai sutaisytas” pienas, 
nes ir jo tikslas yra pagerin
ti ekonominį darbininkų gy
venimą—"atimti žmonėms 
progą protauti." 

Į Taigi, galų gale musų 
"kairiųjų" draugų "kairu
mas" pradės ir pats sau 
priešintis.

PATARIA LEISTI 
Z. ALEKSOS RAŠTUS.
Drg. A. Balsys, kalbėda

mas "Naujienose" apie L. D. 
L. D. 6-tos kuopos sumany
mą išleisti Br. Vargšo raš
tus, nurodo, kad męs turime 
ir daugiau mirusių veikėjų, 
kurių raštus reikia išleisti. 
Jis siūto:

"Vienas tokių yra Zigmas 
Aleksa. Juk ir jis buvo ne- 
nuoalsus darbininkų klesos 
veikėjas; jis visą savo gyveni
mą buvo pasiaukuojęs 
ninku labui; o pagalios 
savo gyvastį paaukojo, 
jo raštų yra neišleistų, 
vienas didelis ir svariais veika
las, būtent 'Liet. ir Kitų Tau
tų Istorija? Drg. St Michd- 

kad žmonės galėtų daugaul sonas, LDLD. literatūros ko- 
protauti, tai reikia panai- miteto narys, davė įnešimą, 
kinti organizacijos. Kada kad tą veikalą LDLD. išleis- 
darbininkai bus neorgani- tų.” 
zuoti, tai jie turės daug dau- Drg. A. Balsys nepriešin- 
giau proto. gas ir Vargšo raštų išleidi-

Kur-gi čia sensas? Juk vi- mui, bet jis mano, kad apie 
siems yra žinomas faktas J jų išleidimą turėtų pasiru- 
kad žmogus, kuris priguli pinti teatrališkos draugijos 
prie įvairių organizacijų ir bei rateliai, nes veik visi tie 
dalyvauja jų mitinguose, raštai skirialni scenai, 
visuomet būna daugiau iš- Apie drg. Aleksos raštus 
silavinęs ir daugiau išmano,1 jis sako:

darbi- 
net ir 
Daug 
ypač

, "Nesu literatas,-bet man ro
dos, tasai veikalas turėtų di
delės vertės lietuvių darbinin
kė* literatūroje. Mano supra
timu, jeigu žmogus nori būt 
apsišvietęs, tai neužtenka pa
žinoti tiktai savo tautos istori
jų. Jis turi pažinoti ir kitų 
tautų istoriją. O mes, lietu
viai, kaip tik savo kalboje be- 

'veik jokios istorijos neturime. 
Netik ką apie kitas tautas ne
turime, bet ir apie savo tautą. 
Tiesa, yra net dvi lietuvių is
torijos: viena parašyta Sima- 
no Daukanto, o kita—Dr. J. 
Šliupo. Bet kaip vieną, taip ir 
kitą galima pavadinti, ne lietu
vių tautos istorijoms, o tiktai 
lietuvių karių istorijomis.

”Man rodos, Zig. Aleksos ra
šytoji istorija butų kur kas ge
resnė. Mat, Zig. Aleksa bu
vo ne patriotas ir ne ideologas, 
socialistas—materialistas. Tai 
reikia tikėtis, kad jisai, rašy
damas tą istoriją, atsižvelgė 
daugiau Į materiales sąlygas. 
Todėl jo rašytoji istorija ir tu
rėtų didelės vertės lietuvių li
teratūroje.

"Taigi, mano supratimu, iš
leisdami ^ig. Aleksos raštus 
atsiektume du svarbiu dalyku: 
pastatytume nenuoalsiam dar
bininkų veikėjui paminklą ir 
įgytumę didelės vertės veika
lą. |

"Apie tai turėtų ir kiti drau
gai tarti savo žodi.”

Męs girdėjome, kad L. D. 
L. D. jau tariasi apie drg Z. 
Aleksos raštų leidimų. Iš- 
tiesų, tai butų geriausis jam 
paminklas.
Trne translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
21, 1919, as retjuired by the Act of 

October 6, 1917.

“Tarptautinisplešimas”
Arthur Brisbane, vienas 

gabiausių Amerikos laik
raštininkų, kalbėdamas apie 
tautų lygą ir taikos konfe
renciją 10 gegužės "Boston 
American" numeryje sako:

"Tautų Lyga tikrenybėje 
yra kelių didžiųjų valstybių 
santarvė, kuri priverčia ma
žąsias valstybes daryti taip, 
kaip jai patinka.

"Tokių lygų buvo ir pir
ma. Jos niekad ilgai nesi
laiko. Palaikymas amžinos 
taikos butų geras išradimas, 
bet jis jau dabar yra pilnas 
pavojų ir dinamito.
"Da nckuomet pasaulyj ne

buvo aitresnės neapykantos, 
kokia šioje valandoje yra 
tarp Italijos ir Jugo-Slavų. 
Slavai širsta dėl atėmimo 
jiems Fiumės. Ar ilgai rei
kės laukti, pakol jie susivie
nys su Vengrija ir Rusija ir 
žengs į vakarus?

"Kita skaudamoji vieta 
yra Kynuose. Japonija bu
vo Anglijos talkininkė. Tai
gi reikėjo keno nors lėšomis 
parodyti, kad būt? su Angli
ja vienybėje labai naudin
gas daiktas.

"Tečiaus tyčia pavogti 
Kynams milionus gyvento
jų ir plotą žemės ir atiduoti 
visa tai Japonijai, tai jau 
tik šiurkštus ir neapgalvo
tas pasielgimas.

"Jeigu tai nėra tarptauti
nis plėšimas, tai kaip jus ki
taip tokį darbą pavadinsi
te?

"Kitoms šalims dabar pri
sieina savęs klausti: Kieno 
eilė dabai’ bus netekti ploto 
žemės, kad patenkinus An
glijos talkininkę ir paro
džius pasauliui, kaip gerai 
apsimoka būti Anglijos tal
koj. *4

"Kvnai ne visuomet bus 
tuo bekauliu gyvunu, kuris 
drimba nuo savo sunkumo. 
Kynuose yra smegenų, spė
tos ir drąsos. Ir Dieve ap
saugok vakarų Europą ir 
Jėdę Šamą, tą tarptautinės 

taikos išradėją, jeigu Ky
nuose pradės ristis sniego 
camuolvs, ir besirisdamas į 
vakarus paims su savim Ru
siją, Vokietiją, Austriją, 
Vengriją ir kitus nepaten
kintus elementus!”

*

z

i* I
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K- nieko neveikia 

To niekas nepeikia

HERMINIE, PA.
Nelaimė. , — -

Gegužės 6 d. anglių ka- 
syklose prikrautas karas, 
bėgantis pakalnėn, pagavo 
lietuvį Petrą Saldka ir taip 
sunkiai sužeidė, kad nuga
bentam į Greensburgo li
gonbutį tuojaus reikėjo nu- 
pjaut sutriuškintą koją. Be 
to, nelaimingas da ir šiaip 
gana skaudžiai sudaužytas, 
kad mažai vilties telieka, 
jog galės pagyti. Paliko mo
teris su penkiais kūdikiais 
be penėtojaus.

Gyvenimo margumynai
Čionai kitokių darbų nė

ra, kaip tik anglių kasyklo
se. Darbas tiek sumažėjęs, 
kad dirbama tik po 3 dienas 
sąvaitėje, kai-kur po 5 die
nas, bet tiktai keliose ka
syklose. Darbininkai čionai 
dar neorganizuoti. Moka
ma tečiaus ta pati mokestis, 
kaip ir kitur, kur yra unijos. 
Išnaudojimas darbininkų 
visgi didesnis čia negu ten, 
kur darbininkai susiorgani
zavę turi pragumų nuo ka
pitalistų sauvalės apsiginti.

Apskritai imajit, darbi
ninkų tamsumas ir jų klesi- 
nis nesusipratimas da labai 
didelis. Liuesą laiką ~ pap
rastai praleidžia karinamo
se, šventadienius kliubose. 
Jiems tai dabar didžiausia 
nelaimė, kad nuo 1 d. gegu
žės visame Westmervland 
paviete kikosi atimta valdiš
kas leidimas (laisniai) svai
ginantiems gėrimams par
davinėti. Žinoma, kol-kas 
da pusė bėdos, nes kliubams 
leistina svaigalus laikyti, tai 
daugelis dievaičio Bachuso 
garbintojų da turi kur savo 
uždirbtus pinigus padėti. 
Smuklininkai tečiaus dide
liame nuliūdime paliko ne
tekę savo biznių. Jie net 
pagamino tam tikrus agita- 

. cijai knypkius su užrašais: 
"No beer, no work” ir tuos 
knipkius dalina visiem svai
galų mylėtojam, kad nešio
tųsi prisisegę prie krūtinių. 
Be to dabar saliunininkai ir 
jų šalininkai veda smarkią 
kova prieš valdžią delei sa- 
liunų uždarymo. Tikimasi, 
kad 15 d. gegužės saliunai 
bus vėl sugrąžinti.

Apšvietimas čionai da vis
gi žemai stovi. Iš lietuviš
kų laikraščių į čia pareina 
tiktai 1 egzemplioris "Kelei
vio," 2 egzemplioriai "Nau
jienų" ir 1 egzemplioris I. 
W. W. unijos organo. Tas 
duoda aiškiausi paliudijimą 
apie čionykščių lietuvių ap
sišvietimo laipsnį. Didelė 
diddžiuma — tai bažnyčios 
bei karčiamų vergai.

Amerikos Trampas.

MINERSVILLE, PA.
Susivienyjimas Lietuvių 

Amerikoje.
SLA. I apskritys surengė 

prakalbų maršrutą, kuris 
pasiekė ir musų miestelį. Iš
garsinta "didelės ir da nie
kad nebuvusios prakalbos.” 
Kaip paprastai iš didelio de
besio maža lietaus, tai ir 
iš tų didelių prakalbų buvo 
tik mažiukės. Jos buvo 6 d. 
gegužės.

Kalbėjo SLA. organo 
"Tėvynės” redaktorius p. K. 
V. Račkauskas, kuris apipa
sakojo Susivienyjimo Lietu
vių Amerikoje praeitį, da
bartį ir nurodinėjo jo ateitį. 
Kaslink tos ateities, tai sne- 

, liojimai ir viltis nevisaaos 
išsipildo, gi praeitį ir dabar
tį nors kalbėtojas ir labai 
vaizdžiomis parvomis piešė, 
visgi nedaugelis žavėjosi, 
nes jos visiems mums senai 
žinomos.

Tolesniai kalbėtojas pra
dėjo aiškinti dabartinį Lie
tuvos padėjimą; kiek ji var
go matė vokiečiams užėmus,

syklose prikrautas karas,

KELEIVIS. 3 1
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kiek po tam ią kankino "bd- 
’ševikai," o dabar vėl lenkai.

kos lietuvių priedermė yra 
organizuoti kariumenę Lie
tuvai ginti.

Pastarasis p. Račkausko 
pasakymas iššaukė daugybę 
klausimų. Tų užklausimų 
pasipilė tiek, kad kalbėtojas 
jau tik rankų mosikavimate 
pradėjo gintis. Pirmutinis 
klausimas buvo: Ar SLA. 
Pildomoji Taryba gerai da
rė, pirkdama už $70.000 lai
svės paskolos bondsų? Gir
di, jeigu šios šalies valdžia 
pultų, o revoliucinė valdžia 
senos valdžios padarytas 
skolas atsisakytų atmokėti, 
tai kas butų su tais susivie
nijimo pinigais? Kalbėto
jas iš kart pasakė, kad jis 
nežinąs, bet paskui užreiš
kė, kad tie pinigai yra sau
giausioj vietoj ir tikriausias 
nuošimtis yra užtikrintas. 
Nes argi negalėtų tas pats 
žuvimas atsitikti ir privati
nėj bei šalies bankoj pingus 
laikant?

Atsakant Į kitus klausi
mus kalbėtojas citavo, buk 
paties Lenino žodžius, kad 
jis yra pasakęs, jog ant vie
no teisingo bolševiko yra 29 
kvailiai, o visi kiti niekam 
netinka. Žmones tuomi la
bai pasipiktino ir iš svetai
nės išėjo, liko tik kalbėtojas 
ir Banišauskas. Taip tai ir 
užsibaigė tos "didelės pra
kalbos.”

John Banis.

PHILADELPHIA, PA. 
Kaip apvaikščiota Pirmoji 

Gegužės.
Šįmet čia iš anksto buvo 

rengtasi apvaikščioti Pir
mąjį Gegužės taip, kaip da 
niekuomet nebuvo apvaikš
čiota. - Prie apvaikščiojimo 
buvo prisidėjusios apie 50 
įvairių organizacijų, kaip 
tai: unijų skyriai, draugi
jos, kuopos ir tt.Taipgi buvo 
plačiai ir smarkiai agituoja
ma išeiti streikan visiems 
darbininkams (vienai die
nai), delei protesto prieš 
uždarymą kalėjiman Dėbso 
ir kitų darbininkų vadovų. 
Pareikalavus permito dėl 
demonstracijos, miesto val
džia nedavė. Iš syk buvo 
manoma maršuoti be permi
to, bet vėliau pasirodė, kad 
taip darant, galėtų kilti 
kruvinos riaušės. Kapita
listai iš savo pusės irgi pri
sirengė: visus miesto bomus 
apvilko uniforma ir apgink
lavo buožėmis ir šautuvais. 
Gatvėse buvo daugiau bo- 
mų-žandarų, negu papras
tos publikos. Nekuriose 
vietose buvo net didelės 
kanuolės pastatytos. Dar
bininkai gerai suprato, kas 
galėtų atsitikti, jeigu butų 
pradėta maršuoti po raudo
na vėliava. Todėl nutarta 
nemaršuoti (teisybė, ir oras 
nebuvo atsakantis: lijo visą 
dieną). Vieton to, buvo su
rengta keliose vietose pra
kalbos.

Lietuviai irgi turėjo pra
kalbas. Kalbėjo dr-gė Pet- 
rikienė. Pasakė puikią pra
kalbą, ypač atsakančią pir
majai gegužės. LSS. 1 kuo
pos choras sudainavo Inter
nacionalą ir šiaip kelias dai
nas.

Beje, tą pati vakarą atsi
lankė d-gė Bolienė iš Law- 
rence, Mass., kaipo aukų 
rinkėja to miesto streikie- 
riams. Aukų surinkta virš 
100 dolerių. Rodos, prakak 
bu rengėjai atsiėmė keletą 
dolerių iš tų pinigų padengi
mui to vakaro lėšų; mat taip 
buvo nutarta prieš aukų rin
kimą.

Abelnai imant, pirmo
sios gegužės vakaro susirin
kusieji žmonės (apie 600) 
buvo patenkinti; prakalbos 
klausiesi su didele atyda.

Philadelphijoj Įiastaruo-j RAYMOND, VVASH. 
jų Jaiku ^užstojo didelė be- Sustiprina vergijos pančius.

I stipriau užveržus 
'darbininkams vergijos pan- 
’čius, kapitalistai, nors jie už 
lėktinai gerai susiorganiza
vę ir visą gyvenimą kontro
liuoja taip kaip tik jiems 
patinka, pastaruoju laiku ir 
čionai pradėjo organizoti 
kbkią.tai "Loyai Legion" or
ganizaciją, kurios uždavi
niu bus kova prieš kovojan
čius už savo teises darbinin
kus. To lojališko (kapita
listams) legiono organizato
riais yra tokie asmenis, ku
rie jau čia gerai žinomi: 
kuomet 1917 metais čionai 
buvo sustreikavę miškų dar
bininkai, tai jie užėmė 
streiklaužių lyderių vietas. 
Jie dabar organizuoja tą le
gioną, kad gefbėjus kapita
listams da labiau darbinin
kus pavergti. Ir tokie indi- 
vidumai veikia ne vien orga
nizuodami minėtą legioną. 
Protaujantis darbininkai, 
žinoma, į tokius legionus sa
vo išnaudotojų interesams 
ginti nesirašo. Kapitalistai 
tuos savo bernus užlaiko ir 
pačių darbininkų suorgani
zuotose organizacijose, kur 
iie vare savo propagandą.

Karės metu darbą kontro
liavo valdžia: darbininkai 
dirbo po 8 valandas į dieną. 
Dabar kapitalistų kompani
jos vėl paėmė į savo rankas 
biznį. Jų bernai darbininkų 
susirinkimuose aiškina, kad 
dabar darbininkai privalo 
atsisakyti nuo tos algos, ko
kią gaudavo pirma, nes kuo
met, girdi, medžio kaina bu
vo didelė, tai ir darbinin
kams galima buvo augštes- 
aę mokestis mokėti, gi da
bar, kuomet medis atpinga, 
larbininkai negali reikalau
ti, kad alga pasiliktų ta pati, 
žinoma, tokiais savo argu
mentais tie kapitalistų sam
diniai stengiasi intikinti 
mažiau protaujančius dar
bininkus ir tuo budu ardyti 
jų uniją, agituoti už tą "Lo
vai Legion of Loggers & 
Lumbermen" arba kaip pa
prastai vadina "Four L." 
Jie gąsdina darbininkus, 
kad jei nesirašvs prie tos 
”Four L.,’’ tai bus iš darbo 
pavaryti arba mokestis to
kiems bus sumažinta taip, 
kad patįs turės mesti darbą 
ir eiti jo jieškoti plačiame 
pasaulyje.

Gegužės 5 d. tie "Keturių 
L." organizatoriai surengė 
'dideles prakalbas." Kalbė
toją parsikvietė net iš Port- 
land, Oregon. Tečiaus į tas 
jų prakalbas iš viso su visais 
bosais ir organizatoriais at
silankė 11 ypatų! Tas aiš-z 
kiaušiai, parodė tiems po
nams kapitalistams ir jų 
bernams, kad darbininkai 
ne taip jau lengvai duodasi 
apgauti. Jei ir toliaus dar
bininkai laikysis savo vieny
bės, tai visos kapitalistų ir 
jų bernų pastangos niekais 
jiems nueis. Taigi, lai gy
vuoja darbininkų susipratf- 
mas ir vienybė! A. B.

darbė. Daug žmonių vaik-į □ 
ščioja ištisas sąvaites nuo' Kad 
fabrikus prie fabrikos ir vi-, 
sur be pasekmių — ”no 
work.”
• Patartina, kad iš kitur 
darbininkai čia nevažiuotų.

P. M. š.

TOLEDO, OHIO.
Didels streikas.

.Overland Automobile Co., 
Light & Electric Motor ir 
Ford Plain Glass Work fir
mų darbininkai sustreika
vo. Apskaitoma, kad iš vi
so metė darbą su virš 22,000 
darbininku. Gegužės 8 d. 
buvo streikierių susirėmi
mas su streiklaužiais ir ka
pitalistų sargais. Streikie
riai žinodami, kad jų vietas 
užėmė streiklaužiai, susirin
ko prie dirbtuvių, kad pasi
tikus išeinančius streiklau
žius. Kapitalistai mėgino 
darbininkus nuo dirbtuvių 
nuvyti ugnagesių šmirkšlė- 
mis leidžiant vandeni. Kas 
toks iš minios paleido plyt
galiu ir pataikė vienam ka
pitalistų sargai i ranką. 
Sargas metėsi su revolveriu 
Į minią, bet pataikytas plyt
galiu rankon išmetė revol
verį. Tuo tarpu iš dirbtu
vės pradėjo eiti lauk streik
laužiai, streikieriai tuoj su
sirėmė su jais. Apie 40 
streiklaužų reikėjo nuga
benti i ligonbutį, o kitus po 
stipria apsaugą palydėti Į 
namus. Nors policmanų 
buvo apie 50 vyrų, bet strei
kierių nei vienas nebuvo su
žeistas. Sekančią dieną jai 
nė vienas streiklaužis dar
ban neišėjo. Kapitalistų 
spauda tuojaus 
metė, ap k a 11 i n i m ą 
ant policijos, kad ji eina iš
vien su streikieriais. Poli- 
ja atsakė, kad ji tarnauja 
tvarkos ir tiesos pridaboji- 
mui, o ne kapitalistų priva
tinio biznio reikalui. Kadan
gi policijos viršininkas mė
gino priversti policiją tar
nauti kapitalistams, tai tuo
jau 7 policmapai nusikabino 
sau žvaigždes ir atidavė jas 
viršininkui. Toks policistų 
nasielgimas uždavė kapita
listams ir jų kontroliuoja
mai miesto valdžiai skaudų 
moralj antausį.

Fordo stiklo fabrikoj pra
dėjo dirbti visokių prisam- 
dvtų valkatų. Kapitalis
tams ištikimi policistai ir 
kompanijas p r i s a m d y t i 
samdiniai apsupo savo eilė
mis fabriką ir streiklaužius 
dabojo. Streikieriai ir čia 
susirinkę susirėmė su išei
nančiais streiklaužiais. Vie
nas streiklaužių paleido Į 
streikierių minią šūvį. Strei- 
tieriai atsakė šūviais ir ak- 
menais. 17 streiklaužių su
žeista. Taipgi vienas strei- 
deris buvo sužeistas šūviu. 
Po to likosi areštuotas i. W. 
W. unijos organizatorius ir 
deportuotas iš Toledos.

Streikieriai dėlto surengė 
didelę demonstraciją, ku
rioje dalyvavo apie 20,000 
žmonių su viršum. Demon
stracijoje ėjo moterįs ir vai
tai. Demnstraciją vadova

vo kareivių ir jurininkų ta
ryba, kuri čia susiorganiza
vo. Kapitalistai dūksta, 
šaukia, kad "bolševikai" jau 
jaėmė Toledą. Mat jiems 
viskas, kas ne jų naudai— 
yra bolševizmu. Darbinin
kų solidarumo apsireiški

mas yra džiuginančiu, geis
tina, kad toji vienybė aug
tų ir tvirtėtų, o darbo žmo
nių išnaudotojai veik pasi
darys švelnesniais. V. K.

sias šios valstijos pramoni- 
jos centras. Daugiausia 
darbininkų dirba vario ka
syklose. Anaconda gi di
džiuojasi didžiausia naugių 
tirpinimo (smelter)' pramo
ne.

Vario išdirbystę karei pa
sibaigus labai sumažėjo; 
dirbama tiktai pusė laiko ir 
mokestis darbininkams taip 
gi vienu doleriu numažinta. 
Iki vasario 7 dienos š. m. 
paprastam darbininkui bu
vo mokama po $5.00 dienai, 
dabar gi po $4.00. Gi pra
gyvenimas tuo pačiu ’ laiku 
da augščiau pakilo. Taigi 
darbininkų padėjimas ne- 
’iergeriausias.

Oras čionai sausas ir svei
kas. Šalis kalnuota, da daug 
žemės guli dirvonais, daug 
gerų ūkių galima butų pa
daryti, tečiaus be irrigacijos 
čia apseiti negalima, o irri- 
gacijai (pervedimui van
dens) nemaža lėšų ir triūso 
reikėtų padėti, tai taip ir gu- 

ta žemė neišnaudojama.
J. Lapen.
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CLEVELAND, OHIO. 
Teatras.

Gegužės 10 d. Mirtos cho
ro rūpesčiu čionai buvo su
rengtas vakaras. Scenoje 
statė veikalą "V alkata.” 
Veikalas gana įspūdingas, 
lošėjai savo roles buvo gera' 
išmokę ir veikalas butų išė
jęs gana gerai, tik be galo 
ji darkė nepritaikymas prie 
rolių atsakančių typų ir ne
tikęs nugrimiravimas. Pa
vyzdžiui, motina su dukte
ria išrodė vienametės, Kaz- 
lovas juodais plaukais, o ru
da barzda fStadė žydų: pub
lika ji pamačiusi, tuojaus 
ėmė juoktis ir vadinti "Ab- 
romki,” "Šliomki” ir pana
šias pastabas daryti. Kamgi 
būtinai tos barzdos reikėjo, 
jeigu žinoma, kad veikalas 
yra paimtas iš amerikiečių 
gyvenimo: amerkonai barz
domis ne taip jau puošiasi. 
Tolesniai vėl juokingai išro
dė poliemanai: 'vienas jų il
gas kai šatras, antras trum
pas nykštukas—tikrai kaip 
Fisherio karikatūroj Mutt 
and Jeff. Nejaugi tokiom 
rolėm, kur nei žodžių nerei
kia mokintis, negalima buvo 
gauti maž-daug tinkami 
policmanams tvpai? Aišku, 
kad čia jau režiserijos kal
tė. kad šitaip scenišku žvilg
sniu veikalas buvo sudarky
tas.

Valkatos rolėje Jankau
skas buvo tinkamas ir savo 
užduotį atliko visai gerai.

Publikos buvo apie kele
tas šimtų ir rengėjams va
karas davė gal kiek ir pelno 
tik nedaug.

Tenarius.

Godulvstės, brolau, venk! 
<ity plunksnoms nesidenk!

A. J. Jokūbaitis.

prašvilpo pro šarką, jo ne
kliudžius. šarka tuomet 
puolėsi bėgti lauk iš korido
riaus, bet pataikytas dviem 
šūviais iš užpakalio, susmu
ko prie durų. Tuo tarpu 7 
poliemanai stovėjo kitoj ga
tvės pusėj, išgirdę šuvius at
bėgo. bet kad negalėjo greit 
durų atidalyti, nes buvo 
užvirtęs pašautas Šarka, 
tai galvažudys, pajutęs po
liciją, per užpakalines duris 
pabėgo, nesuspėjęs paimti 
pinigų, kurių šarka turėjo 
kišeniuje apie $500.00. Mir
tinai sužeistas šarka likosi 
tuojaus nugabentas ligon- 
butin, bet netrukus mirė, 
žmogžudys nesuimtas.

Ta pačią dieną nelaimė 
oatiko ir kitą lietuvių šei
myną. Vincas Menciur.as su 
:-avo 9 metų duktere buvo 
narodos pažiūrėti. Kada gri
žo namo, einant sker
sai gatve automobilius užbė
go ant mergaitės ir ant vie
tos ją užmušė.

A. Marcinionis.

BALTIMORE, MD.
Pavyzdingos vestuvės.

Gegužės 10 d. čionai apsi
vedė drg. V. Lebedis su pa
lele A. Gapšvte. Vestuvės 
buvo be jokių bažnytinių ce- 
ramonijų ir be senoviškų 
oapročių. Mat abu jauna- 
veidžiai laisvi nuo prietarų 
r apsišvietę. V. Lebedis 
oriklauso LSS. 14 kuopai, gi 
A. Gapšytė — LMPS. 28 kp. 
Kaip vienas taip ir kitas jų 
yra skaitytojais "Keleivio” 
ir kitų darbininkiškų laik
raščių. Kaip žinoma, ”Ke- 
’eivis” tūkstančiams darbi
ninkų atidengė akis ir paro
dė tikrą gyvenimui kelią, tai 
Ir minėti jaunavedžiai būda
mi "Keleivio" skaitytojais, 
senai jau suprato, kas žmo
gų kelia ir kokiu gyvenime 
keliu reikia eiti.

Jaunaveidžiams linkėtina 
kuolaimingiausio gyvenimo 
ir kuopuikiausios kloties.

Zigmas.

"Wilde

ANACONDA. MONT.
Iš "laukinių vakarų" pa

dangės.
Paprastai tolimus Ameri

kos vakarus vadinama "lau
kiniu kraštu"
West.” Taip, mat, tas kraš
tas rytiečiams piešiamas 10- 
centinėj literatūroj ir kru- 
tamuose paveiksluose. Tik
renybėj gi toli gražu nėra 
jau taip. Montanos valsti
joj yra nemaža išsimėčiu
sių po įvairius miestelius ir 
lietuvių.

Butte mieste gyvenimas 
mažai kuo skiriasi nuo ryti
nių miestų gyvenimo. Kaip 
visur kitur, taip ir čionai v- 
ra ponai ir vargdieniai, šis 
miestas bene bus didžiau-

PROVIDENCE, R. H. 
žmogžudystė.

Gegužės 5 d. čionai likosi 
nužudytas lietuvis Edvar
das Šarka. Ji nušovė plėši
kas su tikslu pasipelnyti.

Ta diena čionai buvo pat
riotinė šventė, visos dirbtu
vės ir krautuvės buvo užda
rytos, tik saliunai buvo ati- 
dari. Kadangi mieste butą 
didelių parodų, tai saliunai 
darė dideli biznį. Minėtas 
Edvardas šarka, kuris taip
gi laikė saliuną. uždaręs sa- 
liuną apie 12 valandą nakčia 
grįžo namo, patenkintas 
dienos uždarbiu. Šarkai lin^ 
ksmai pradėjus lipti namų 
kolidoriuje trepais ant ant
rų lubų, netikėtai susitiko 
apsimaskavusį vyriškį, ku
ri^ greit smogė Šarkai blek- 
džekiu galvon, šarka buvo 
stiprus vyras ir nuo to smū
gio nekrito, tik staigiai at
sisukęs stvėrė užpuolikui už 
rankų. Užpuoliko turėta 
kijo j rankoj didelis revolve
ris, puolė suvis, liet kulipka

LAWRENCE, MASS. ' 
Išdavikai Streikierių • 

Komitete.
Lawrence’o Streikierių 

Centraliniame Komitete pa
sirodė šnipai; vienas jų lie
tuvis, kitas lenkas.

Tasai lietuvių streikierių 
atstovas per 7 sąvaites veikė 
Centraiiniame Kometete. 
Lošė didelio reikalo rolę ir 
slaptomis raportavo detek
tyvų biurui apie streikierių 
veikimą. Paslaptis išėjo ai
kštėn, kada streikieriai iš
rinkę savo deputaciją' nu
siuntė ją Bostonan pas gu
bernatorių, kad reikalavus 
iš jo valdžios įsikišimo į 
streiko dalyką.. Tarpe kitų 
buvo išrinktas ir tasai lietu
vis šnipas. Neradus guber
natoriaus namie, deputacija 
nutarė eiti pietų, bet tasai 
šnipas atsisakė eiti sykiu. 
Po pietų streikierių pasiun
tiniai nuėjo pas Lawrence’o 
streikierių advokatą. Net
rukus pas advokatą atėjo ir 
tasai šnipas. Advokatas ro
dydamas jį pirštu paklausė: 
"Kur tu prieš valandą bu
vai?" Jis atsako buvęs pie
tų, bet advokatas jam atkir
to: 
Tu buvai išduoti savo drau
gus !” Šnipas susimaišė, nu
leido galvą ir apsisukęs iš- , 
bėgo per duris.

Mat, kuomet tasai išdavi
kas atsiskyrė nuo kitų depu
tacijos narių, šie pasekė jį 
ir matė, kaip jis nuėjo į de
tektyvų ofisą. Netrukus po 
to pas advokatą atėjo detek
tyvai ir išpasakojo, ką nuo 
šnipo jie patyrė apie strei
kierių veikimą. Išbėgęs iš 
advokato ofiso, jis kuogrei- 
čiausiai sugrįžo į Lawren- 
ce’ą ir nubėgo policijos nuo- 
vadon ir ten įskundė 7 Cen- 
tralinio Komiteto narius. 
Tarp tų įskunstujų yra ir 
lietuvių streikierių at^to- 
vas, būtent M. Bolys, kuris 
daugiausiai yra pasidarba
vęs streikierių naudai. Vi
sus įskųstuosius tuojaus pa
šaukė policijos ofisan. Čia 
buvo ir tasai šnipas. Jis jau 
nusitraukęs nuo savęs apsi
metimo kaukę dabar išdid
žiai ir atvirai pasakojo apie 
Streikierių Centralinio Ko
miteto tarimus ir tardo
miems liepė prisipažinti 
prie tų jo raportuotų tari
mų. To šnipo vardo nemi
niu, nors kapitalistų laik
raščiai jau v paskelbė. Jis 
vis viena darbininkams bus 
žinomas.

Gegužės 12 d. Centralinia
me Komitete susekta ir ki
tas išdavikas, būtent lenkas. 
Jis buvo Streikierių Centra
linio Komiteto finansų sek
retorium. Per jo rankas ėjo 
visos įplaukos ir išlaidos. 
Pasirodo, kad jis raportavo 
kompanijai kaip streikieriai 
finansiškai- laikosi. Jis bu
vo į sekretorius išrinktas 
kaipo veiklus draugas, var
tojantis 5 kalbas.

Nėra abejones, kad ačiū 
tiems išdavikams Lawren-

”Ne, tu esi išdavikas!

HART, MICH.
• Lietuviai ūkininkai pro

gresuoja.
Gegužės 4 d. Lietuvių 

Farmerių Produktų Dr-ja 
turėjo pusmetinį susirinki
mą, kuriame išrinko dr-jos 
kasierių C. Matulį, kita val
dyba pasiliko senoji. Minė
tame susirinkime dr-stė nu
tarė 6 Liepos laikyti pikni
ką ir perstatyti du veikalu: 
"Jaunikaitis Maiše," kome
diją ir vviejų veikmių dra
mą "Kurpius Antanas Kel
melis.” Abudu veikalai ga
na žingeidus.

Kadangi pasitaiko toks 
laikotarpis, nes 4 Liepos pri
puola šiais metais pėtnvčio- 
je, tad daugelis žmonių švęs 
tris dienas, todėl iš Chicagos 
ir ąpielinkių lietuviams bus 
gera proga aplankyti musų 
apielinkę ir praleisti ant ty
raus oro bent trumpą vaka- 
ciją. Todėl kurie tik turėsitt— -------------- —
progos, atsilankyti pas cc*o streikierių kova taip il- 
mus, nes turėsite daug įvai- gai užsitęsė. Samdytojai 
rūmo ir pamatysite kaip lie- manė, kad su pagalba parsi- 
tuviai ūkininkai gyvena šio-davėlių pataikys sulaužyti 
je apielinkėje ir kaip gra-'streiką ir pavergti darbinin- 
žiai susitvarkę. įkus, bet veltui! Kovojančių

Įžanga į pikniką bus vi- darbininkų dvasia visgi del
siems dykai. Dr-jos komite- to nenupuolė. Atsikratę iš- 
tas atkeliaujančius per vi- davikų darbininkai tolesniai 
sas tris dienas pasitiks ant kovoja ir nors labai sunkia- 
stoties ir nurodys pikniko me padėjime jie randasi, 
vietą. Jau pereitais metais lengvai savo išnaudotojams 
pas musų apielinkės ukinin- nei nemano pasiduoti. Ta
kus atsilankė daugelis mies- riame nuoširdų ačiū visiems 
telėnų ant vakacijų, bet broliams darbininkams, ku
šiais metais atsilankantieji rie atjaučia musų materiali 
turės geresnius paranku- padėjimą ir gelbsti mums 
mus, nes musų apielinkėje,sunkioj*musų kovoj. Panie- 
apsigyveno daugiau ukinin-j ką ir prakeiksmą metame 
ku ir nasitaisė visokius pa- veidan musų išdavikų.

> * Y-V * 1 1 • • 1 *1*1

rankumus.
Komitetas:

W. Strykas,
M. Waienčius. •

i musų išdavikų. 
Draugai, darbininkai, laiky
kimės visi už vieną, vienas 
už visus. \ ,

Streikierių Reporteris.
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Karė—Ko Dėlei?
J. Biliūno Biografija. 
Ant Rytojaus po So-
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Nutarėm 
Ale jie 

mums sako, kad jau negalim

derbo žmogus 
psišrvietęs, kuo-
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KIEKVIENAM PROTAU
JANČIAM DARBININ- 

KUL

rėti jūsų monki šio. Ir pra
dėjom veržtis f tijatrą po- 
nevaliai. Vienas anglikų 
atsistojo tarpe durų, išskė
tė rankas ir neleidžia. Aš 
jam į snukį ir sukomanda- 
vojau saviškiems: ”Vyrai, 
pirmyn!” Bet tuojaus su
bėgo daugiau anglikų ir ap
spito mus. Męs norėjom pa
siduoti, ale pribuvo- policija 
ir suareštavo mus. Nuga

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!

—Ar tai tu čia, tėve?
—Jes, vaike, tai aš, lietu

viško vaisko generolas. Ar 
tu manęs jau nebepažįsti?

—Tiesa, išrodai lyg tas 
pats svieto juokintojas; bet 
kur-gi tu buvai prapuolęs? 
Jau du mėnesiu tavęs ne
mačiau.

—Tai ilgos istorijos, vai- ir suareštavo mus. 
ke, a e aš tau papasakosiu beno visą musų načalstvą į 
trumpai. Matyt manęs per 
du mėnesiu tu negalėjai dėl
to, kad aš dželoj sėdėjau.

—Už ką?
—Visai už nieką. 
—Na, jau nesi gink, 

Jau tu padarei kokią 
kvailystę.

*—Kaip mane gyvą matai, 
vaike, nieko nesu padaręs, 
tk į tijatrą norėjau nueiti, ir 
sureštino.

—Kaip-gi tai atsitiko?
—Ogi taip, vaike. Vieną 

vakarą musų blaivininkų 
suraidė užordeliavo šnapso, 
kad paskutinį sykį išgėrus, 
bo sako, kad greitai bus jau 
pakasavotas. Begeriant 
mums šitą snapsą kilo spo
ras, ar žmogus yra iš mon
kės išsivystęs, ar Dievo sut
vertas. Susaidės sekreto
rius, kaipo nedurnas vyras, 
tuojaus padarė faktišką pa- 
tėmijimą, kad jeigu žmogus 
butų iš monkės išsivystęs, 
tai jis butų su vuodega, o 
dabar žmogus vuodegos ne
turi. Bet kitas jam padarė 
patėmijimą ant patėmiiimo, 
kad raonkė irgi vuodegos 
neturi. Ėmė jiedu sprečytis. 
Musų susaidės prezidentas 
tuojaus įnešė, kad reikia 
atidaryti diskusijos ant te
mos: ”Ar monkė turi vuo- 
degą, ar ne?” Atidarėm dis
kusijas. Diskusavom ilgai. 
Bet kadangi nei vienas ne
galėjo to prirodyt, tai aš už- 
kamandavojau, kad susai
dės načalstva nueitų į gerą 
tijatrą ant šiou, kur parodo 
monkės. ir pažiūrėtų, ar jos 
su vuodegom. ar be. Nuei- 
einam ant vieno tijatro ir 
klausiam: ar čia yra monki 
ši(.u. Anglikas papurtino 
galva ir sako: ’’no!” Nuei
nam pas kitą tijatrą, tenai 
irgi sako ”no.” Einam to
liaus. Susitinkam ant stry- 
to policmaną. "Parodyk 
mums reglį tijatrą” sakom 
mes jam. Pabodę ant kito 
strvto. Nueinam tenai, bet 
ir tenai sako ”no.” Pamisli- 
nom, kad iie mus fulina, bo 
kaip-gi tikras tijatras gali 
but be monkių. 
eiti ir pažiūrėti.

jneiti, bo vėlus laikas ir ti-, —v<,.Su «■« ....
kietų nebeparduoda. Aš sa-;ke, tai tu ne mano frontas, 
kau, męs turim įneiti pažiu- Gudbai.

džėlą, o ant rytojaus pasta
tė ant korto. Kitus sudžia 
išteisino, o mane nusidijo į 
džėlą. Ką tu, vaike, apie tai 
mislini?

—Aš manau, tėve, kad tei
sėjas gerai padarė.

—Kibą tu, Maike, 
tai! Kai-gi tu gali 
kad jis gerai padarė 
rydamas mane į i 
Juk jus, socialistai, visuo
met esat priešingi džėlai. 
Kada dabar jūsų Debsą ir 
kitus generolus pasodino į 
šaltąją, tai jus didžiausi ter
mą keliat, norit generališką 
streiką ant fordžiulajaus 
apšaukti, o kada mane įkišc 
į lakupą. tai tu sakai, kad 
sudžia gerai padarė! Ar tai 
pas jus, socialistus, tokia 
teisybė?

—Tu, tėve, negali save ly
gint prie Dėbso ir kitų so
cialistu, kurie dabar likos 
nutęsti ilgiems metams į ka
lėjimą. Jie niekam nepada
rė skriaudos. Jte tiktai kri
tikavo nedorą politiką. Jie 
gynė žmonių laisvę, t) ką 
tu padarei?

—Aš, vaike, irgi už laisvę 
faitavausi. Amrika yra 
fry kontras, o jie neleidžia 
manėsi teatrą menkių pa
žiūrėti. Tas yra mano lais
vės suvaržymas. Aš užpro- 
.testavau prieš tai ir jie paso
dino mane į džėlą. Taigi ir 
aš, vaike už laisvę kentėjau

— Ne, tėve, tu ne už lais
vę, bet už savo kvailumą 
kentėjai. Visų pirma, jei
gu tu butum protingas, tu 
b”tum žinojęs, kad bezdžio- 
uių teatruose niekas nerodo. 
Paskui, jeigu pas tave butų 
daugi iu proto, tu spėka tea- 
tran nebūtum laužęsis. kuo
met tau paaiškino, kad jau 
pervėlus laikas ir tikietai 
neparduodami. Tu to-ne
paklausei ir da muštynes 
pakėlei. Taigi tu ne laisvę 
gynei, lx't tvarką ir ramybę 
ardei. Už tokį nekultūrin
gą darbą tave reikėjo pamo
kyt. Ir todėl aš sakau, kad 
tesėjas gerai padarė, paso
dindamas tave ant ]>oros 
mėnesių belangėm

—Jeigu tu taip šneki, vai-

BROLI IR SESUO!
Gyvename laikais, 

met griūva senos tvarkos 
pamatai, kuomet peklon nu
ėjus carizmui ir kaizeriz- 
mui darbo žmonės rengiasi 
nusikratyti jungą kapitalo 
karalių. Tarpe senos ir 
naujos tvarkos šalininkų ei
na milžiniška kova, kuri dar 
ilgai užsitęs. Toje kovoje 
darbp žmonės vis labiau ir 
labiau jaučia reikalingumą 
apšvietos.

Apšvietą darbo žmonėms 
reikalinga nevien todėl, kad 
apgalėjus savo klesos prie
šus, bet da labiau todėl, kad 
mokėjus sutvarkyti naują 
tvarką teisingumo pama
tais. Musų priešai apsigin
klavę visa kuom. Su jais 
eina mokslininkai ir kuni
gai. Sunku prieš juos eiti 
darbo žmogui, o bet-gi jisai 
eina kovon ir laimėjimas 
iau svįra į jo pusę.

Visur, kur tik darbo žmo
nės pradeda nubusti, visur 
kur tik jie nori paimti Į sa
vo rankas gyvenimo vadžias 
—visur iš jų krūtinių ver
žiasi milžiniškas šauksmas: 
knygų, knygų, knygų!

Aprūpinimas darbo žmo
nių knygomis ir laikraščiais 
vra vienas iš didžiausių už
daviniu sovietų valdžios Ru
sijoj. -Steigimas knygų, mu- 
zėjų, leidimas pigių knygų, 
ivairių pamokų rengimas— 
visa tai begalo rupi toms 
darbininkiškoms valdžioms, 
kurios Įsikūrė Europoje.

Kuomet j' 
bus pilnai apsimetęs, 
met jisai pilnai supras savo 
teises, tuomet nei peklos, 
nei dangaus spėkos apveik
ti jo nebepajiegs.

Supranta tai gerai darbo 
priešai ir todėl jie iš kailio 
neriasi, kad tik atgrąsinus 
darbininkus nuo skaitymo 
socialistinių raštų. Vieton 
ių jie bruka savo davatkiš
kai juodašimtišką literatū
rą. kad tik labiau apmulki
nus darbininkus, kad tik il
giau palaikius kapitalistų 
viešpatavimą.

Draugai ir draugės! Atsi
minkite gerai, kad laisvę 
darbininkams iškovot tik jie 
patįs tegul ir todėl jie 
patys teturi pasigamint sau 
ir kovos įrankių, tarpe ku
rių gera knyga yra vienas 
didžiausiu įrankių.

Tam tikslui darbininkai, 
socialistai ir jų pritarėjai 
’kurė Lietuviu Darbininkų 
Literatūros Draugiją. Gy
vuodama nuo 1917 metų R 
D. L.
gas:

D
2)
3) - . -

eialės Revoliucijos.
4) Istorija Socializmo Su

vienytose Valstijose.
Visi nariai, kurie, prisira

šo prie Darbininkų Litera
tūros Draugijos ir užsimo
ka metinę mokestį, gauna 
tos draugijos knygas, ku
rias ji tais metais išleidžia. 
Visos knygos, kurias drau
gija leidžia, yra darbinin
kiškos. teikiančios puikių 
pamokinikų.

Pereitais metais draugi
jos nariai gavo knygą, tu
rinčią apie penkis šimtus 
puslapių ir tai tik už 75 cen
tus. -Juk tai aiški nauda 
prigulėti prie tokios draugi
jos. Nuo šių metų metinė 
mokestis yra doleris ir kiek
vienas narys gaus puikią, 
didele ir apdarytą knygą.

Šiais metais draugija iš
leis Rinkinį straipsnių ir in
formacijų socializmo ir dar
bininkų judėjimo klausi
mais. Knyga tai bus dides
nė, negu pereitais metais iš-

leistoji. Reikės padėti daug 
darbo ir daug pinigų, kad tą 
knygą išleidus, bet tą darbą 
mes pajiegsinie atlikti, nes 
skaičius Darbininkų Litera
tūros Draugijos narių vis 
labiau ir labiau auga.

Šiuomi laiku draugija jau 
turi virš 130 kuopų įvairiuo
se Amerikos kraštuose, o 
kuomet atsidarys ruliežius į 
Lietuvą ir Rusiją, tai mes 
rūpinsimės ir tenai veikti.

Taigi, draugai ir draugės, 
suburkime savo spėkas ir 
darbuokimės, kaip galima. 
Kurkime kuopas ten, kur 
dar jų* nėra. Ten kur gvve-

mvnos,t uri būti 1 >arbininkų
na bent penkios lietuvių šei
mynos^ uri būti Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuo
pa. Kas nori patarimų bei 
informacijų, kaip sutveri 
draugijos kuopą— tuojaus 
rašykite laiškeli centro sek
retoriui. o jisai duos jums 
nurodymų. ,

Geistina butu, kad prie L. 
D. L. D. rašytųsi ir pašali
nės draugijos (pašalpos, ap
švietus ir kitokios). Užsi
mokėjusios tam tikra mo
kesti. jos galėtu gauti atsa
kantį skaičių draugijos lei
džiamu knygų, o paskui ga
lėtų išdalinti ias veltui ar 
už mažą atlyginimą draugi
jos nariams.

Nekurtuose miestuose, 
(kaip, paveizdan. Rocheste- 
ry) tūlos draugijos jau pri
sirašė prie LDLD.

Tose apygardose, 
randasi kelios LDLD. 
pos, mėginkite tverti 
nūs. Rajonu pagalba 
galima plačiau išplėšt drau
gijos varomas darbas.

Neužmirškite tai-pat. kad 
prie LDLD. gyvuoja Mok
sleivių Šelpimo Fondas. Li- 
gišiol tas fondas dar nevei
kė. -Jo iždas dar nedidžiau- 
sias, o vienok, jeigu draugi
jos nariai to panorės, fon
das galės išaugti į pusėtinai 
didelę spėka. Jeigu kiek
vienas draugios narys tan 
fondan sumokėtų tik po ko
kia 10 centų kas metai, tai 
ir tuomet jau keliems moks
leiviams buty galima suteik
ti pusėtiną paramą.

Nekuria? draugijos kuo
pos įvedė labai puikų pa|>- 
roti: jos aukauja desėtką- 
kitą dolerių knygoms leisti. 
Surinkusios kiek pingų per 
balius ar šiai]) jau įvairiose 
pramogose jas nelaiko tų pi
nigų pas save namie, o siun
čia centran, kad butų dides
nis draugijos iždas. Tą pa
vyzdi turėtų pasekti visos 
draugijos kuopos,' nes iš
tikrujų ' metinės mokestis 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos nariu yra gana 
mažos ir pinigai, kurie įp
laukia iš įvairių pramogų 
rengimo, užvis geriausia su
vartoti knygų leidimui.

Tikimės, kad lietuvių dar
bininkų visuomenė visuo
met rems šią draugiją. Ti
kimės, kad kiekvienas susi
pratęs darbininkas ir darbi
ninkė 'prisidės prie šios 
draugijos. Tikimės, kad 

i,kiekvienas šios draugijos 
narys rūpinsis visais gali
mai? budais kalbint prie 
draugijos nau jų narių, tveri 
naujų kuopų ir šiaip jau vi
sais galimais budais remt 
draugiją.

Gi ypatingai šiais metais 
rūpinkitės, draugai, pas
kleisti tarpe darbininkų vi
suomenės žinią, jog prieš 
Kalėdas išeis stambiausia 
draugijos knyga, kuri galės 
atstoti mažą darbininkišką 
enciklopediją. Ten bus duo
dama pamatingi atsakymai 
į nacius svarbiausius gyve
nimo iškeltus klausimus.

Kas nori gauti daugiau 
informacijų ir patarimų, 
kreipkitės prie LDLD. Gen 
tro Sekretoriaus.

K. STEPONAVIČIUS, 
P. O. Box 17,

GKffside, N. J.

li ūsų žemė, sako vienas 
mokslinčius, tai knyga, į ku
rią surašy t i visi apsireiški
mai atsitikę per neapmato
mas jos gyvenimo gadynes; 
puslapiai tos knygos— tai 
sluogsniai žemės, kurias 
mokslinčiai ilgainiui išmoko 
skaityti ir suprasti,—tai su-' 
akmenėjusios augmenų ir 
gyvulių liekanos, tuose že
mės sluogsniuose atranda
mos.” Tas palyginimas iš
tikrujų puikus. Sluogsniai 
molio, šlyno, smilčių, vap- 
nos, angiio ir tt. buvo suneš
ti vanuens ne sykiu ir ne 
urnai, bet per ilgus amžius. 
Juo sluogsnis guli giliau, 
juo jis yra senesnis. Dėlto 
tyrinėdami žemės sluogs- 
nius. vandens suneštus ir 
užsilikusias juose augmenų 
ir guvulių liekanas, męs len
gviau galime suprasti žemės 
praeitį ir jos istoriją, galima 
užtėmyti, kad kiekviename 
sluogsnyje kitokesni gyvu
liai ir kad juo sluogsnis gi
liau guli, juo gyvuliai jame 
atrandami "prastesni,” o juo 
jis guli augščiau, juo ir gy
vuliai jame tobulesni. Pa
či uose-gi apatiniuose sluogs
niuose gyvulių liekanų visai 
nėrp. Sulygindami atskirų 
sluogsnių augmenis ir gyvu
lius, galime užtėmyti, kad 
augmenis ir gyvuliai tų 
sluogsnių, kurie arti viens 
—kito guli, turi taip savęs 
labai daug panašumo; bet 
jeigu paimsime apatinius ir 
viršutinius sluogsnius ir su
lyginsime jų gyvulių lieka
nas, tai pamatysime, kad 
tarp ju panašumo labai ma
žai arba ir visai nėra. Iš tų 
patėmijimų mokslas daro 
tokį .išvedimą: gyvuliai ir 
augmenis, kaip ir viskas pa
saulyje. nestovi ant vietos, 
bet - mainosi; dabartiniai gy
vuliai ir augmenįs neatsira
do tokiais, kaip dabar męs 
juos matome, .išsvkio, pagal 
vieno sutvertojaus žodžio, 
bet išpalengvo, per amžių- 
amžius persimainydami iš 
anksčiaus buvusiųjų, o tie 
ankstibesnieji—dar iš ank
sti besnujų.

Iš pradžios žemė buvo vi
sai plika; paskui ant uolų ir 
akmenų pradėjo augti skur
džios samanėlės, kaip ir da
bar da męs matome: vande
nyj atsirado pirmieji gyvu
liai dar prastesni už šliužą 
ir kitus panašius gyvūnė
lius, kuriuos męs atrandame 
da ir dabar drėgnose balo
se ir upėse. Bet kada van
duo ir pūvančios samanėlės 
padarė derlingesnę žemę, 
tos pirmosios samanėlės ir 
gyvuliai jau pradėjo čia 
augti ir vaišintis geriaus, 
negu pirma, nes jau dau
giaus turėjo maisto; tada 
augmenįs ir gyvuliai, pradė
jo mainytis ir tobulintis, pe
reidami į kitoniškus pavy- 
dalus, persikeisdami į kito
kius paveikslus, mainydami 
savo drabužius. Tokie ]>er- 
sikeitiniai augmenų ir gyvu
lių tęsėsi ]>er nesuskaitomus 
amžius ir dėlto męs ]>er 
trumpą savo gyvenimą savo 
akimis negalime jų užtėmy
ti. Bet jeigu iš atrastos A- 
merikoj kelis šimtus metų 
atgal vienos veislės bulvių, 
per tokį trumpą laiką įgijo
me jau kelias daug geres
nius už pirmąją bulvių veis
les, jeigu iš vienos laukinės 
veislės padarėme tiek daug 
obuolių, burokų, žolynų ir 
kitokių daržovių vejslių, jei
gu pagaliaus žmogus tiktai 
savo menku protu galėjo iš 
vienos atskiros laukinių ar
klių veislės padaryti tiek 
ivairių veislių arklių, karve
lių. šunų ir kitų naminių gy
vulių.
persikeitimus augmenų ir 
gyvulių gyvenime galėjo pa-

Į gyvulių pėdų ir net lytaus 
lašų. Daug juk sykių pasi- 

1 taiko rasti žymes seniaus 
buvusių ant žemės milžiniš
kų pąparčių; pasitaiko rasti 
liekanos net tokių mažų gy
vūnėlių, kaip vabalėliai, mu
sės, uodai ir kiti, kurie ir 
kaulų visai neturi. Kaip-gi 
tie užsiliko per tokius ilgus 
amžius? Tai taip atsitiko: 
iškasamojoj smaloj arba 
gintare tankiai galima pą- 
tėmyti dalis arba čieli se
niaus buvusieji vabalėliai, 
kurie labai skiriasi nuo da
bartinių; jie berėplinėdami 
po medžius įklimpo i jų sma
lą ir visai joje nugrimzdo; 
paskui ta smala nukrito ant 
žemės arba į jūres kuri per 

'nesuskaitomus amžius lai
kė juos lygi musų dienų. 
Gintaro daug išmeta musų 
Baltijos jūrės ir jame tan
kiai atsitinka matyti vaba
lėlių liekanos.

Daug išnykusių gyvulių, 
žinoma, visai nepaliko lieka
nų arba žymių savo buvimo, 
nes tiktai atskiri iš jų galė
jo patekti į tokias sąlygas, 
kad užsilaikytų per milio
nus metų. O apie gyvulius, 
neturinčius kaulų, ir kalbėti 
nėra ko: jie supuvo tuojaus, 
kaip tik nudvėsė, nepalikda
mi nė vienos žymės savo gy
venimo; apie jų buvimą męs 
galime tiktai dasiprotėti. 
Be to daugybė gyvulių kau
lų ir liekanų yra palaidota 
jūrių gilumose, kurios uži
ma du trečdaliu viso žemės 
paviršiu. Tokiu budu palie
ka tiktai vienas trečdalis 
žemės, po kurios pluta 
yra užsislėpė išnykusių jų K 
gyvulių kaulai ir augmenis. 
Bet ir čia tyrinėjimai prasi
dėjo dar visai neseniai; vis- 
tik, nežiūrint ant buvusių 
seniaus ant žemės gyvulių 
veislių, ir tas skaitlius kas
dieną vis auga. Dabar visa 
mokslo šaka yra pavesta ty-

daryti per milionus metų 
pati gamta, pasinaudoda
ma savo darbui daug galin
gesniais ir geresniais įran
kiais, negu žmogus. Mainė
si žemės pluta, mainėsi sy
kiu ir gyveninias ant jos, 
pradedant nuo prasčiausių- 
jų augmenų ir gyvulių lygi 
pačiam žmogui. Ir tai, kaip 
sakiau, parodo likusios že
mės sluogsniuose augmenų 
ir gyvulių liekanos. O tokių 
liekanų nemažai yra. Ne
tiktai atsitinka iškasti gy-1 
vulių kaulus ir suakmenėju
sias žymes, bet retkarčiais 
sekasi užeiti pelkėse arba 
šiaurinio krašto leduose gy
vulius dar visaį čielus ir ne
supuvusius; paveizdan, Si- 
birijoj buvo atrastas jau se
niai išnykęs gyvulys, ma- 
montu vadinamas. Pirmasis 
čielas mamontas su kaulais, 
mėsa ir plaukais buvo atras
tas Sibirijoje 1799 m., leduo
se upės Lenos. Už kelių me
tų po to atradimo vienas 
mokslinčius nuvažiavo pa
žiūrėti to mamonto: atra
do jo kaulus su gyslomis, 
dalis skuros,. taipgi kai-ku- 
rias vidurių dalis ir apie 30 
svaru plaukų; mėsa jau bu
vo šuėsta šunų ir vilkų. Tos 
liekanos tapo atvežtos į Pe
terburgą, kur jos tebėra ir 
lygi šoliai. Mamonto kau
lų Sibirijoje randama dau
gybė ; bet jų randama ir kai- 
kuriose vietose Lietuvoj; 
tuos kaulus musų žmonės 
vadina milžinų kaulais, ku
rie senai—senai Lietuvoje 
gyvenę. Mamontai buvo ant 
musų žemės gal kokį šimtą 
tūkstančių metų atgal; iš 
pavyzdžio jie labai panašus 
buvo į dabartinius dramb
lius, tik daug didesni____ - . ..
už juos. Buvo jie šaltose Minėjimui praeities buvusių; 
šalyse, turėjo labai ilgus; jų gyvulių. Tie tyrinėjimai 
niaukus ir labai dideles iltisj prasidėjo visai neseniai, 
kurios sveria kelis pudus; . Pirmiaus žmonės nesuprato , 
maitinosi skujuotų medžių svarbumo randamų žemėje 
šakomis. Amžinuose leduo-' gyvulių liekanų, pramany
si, pelkėse ir kituose žemės'davo apie jas visokias pasa- 
duogsniuose tokiu-pat bu- kas, kad tai esą milžinų, 
du atrandami ir kitų seniau smakų ir kitokių nebuvusių 
ant žemės buvusių gyvulių baisenybių kaulai ir tt. Tik- 
kaulai. Bet ne tiktai pagal tai paskutiniame šimtmetv- 
tą vieną galima spręsti apie 
išnykusius gyvulius. Sukie- 
tėjusiame molyje, šly ne ar j 
smiltyse tankiai buvo ir yra! 
užtėmvjamos įvairios žuvų,! 
paukščių ir kitų gyvulių žy
mės. Tai taip atsitiko: nud
vėsusi žuvis arba koks gy
vulys palieka apneštas mo
liu. kuris ilgainiui sukietėja 
arba, kaip sakoma suakme
nėja. Tada apneštas gyvu-j 
lys gali ir suputi, bet molyjj 
'ištiek pasilieka žymelės! 
kad čia kada-tai gyvulio bu-! 
ta. pasilieka jo tikras pavei-Į 
kslas. Tokiu-nat budu galit

•1*1 1

je rimtai imasi už to klausi
mo, tik dabar pamatė žmo
nės, kokias puikias ir bran
gias žinias gali suteikti ty
rinėjimai žemės sluogsnių 
ir juose užsilikusių gyvulių. 
Tiktai dėkui tiems tyrinėji
mams žmonės pamatė, kokie 
persikeitimai ir permainos 
viešpatauja augmenų ir gy
vulių gyvenime; pirmiaus 
žmonės manė, kad viskas 
pasiliko taip, kaip buvo pra- 

, džioj žemės gyvenimo. #ša- 
ikojanties mokslui šita vai- 
’ kiška nuomonė, kaip ir visos 

____  ____ ..... _ i kitos klaidingosios pažiūros 
pasŪikti suakmenėjusiame' ant gyvenimo, turės išnykti, 
moly j žymės medžių, žolių, jei dar neišnyko. _____

Lietuva, tėvynė musų, 
Tu šalelė nekalta!
Ilgus amžius tu kentėjai 
Tarp tyronų suspausta. 
Tave caro jungas spaudė 
Nuo nežinomų laikų, 
Tavo pūdymai paraudę 
Kraujais žudomų vaikų. 
Nors didvyrių buvai žemė, 
Bet kovoje pražuvai;

i Nors teisybės tik jieškojai, 
Bet vergijon pakliuvai, 
šiandien saulė jau prašvito 
Tau ant veido spinduliais, 
Ir tas jungas lig nukrito, 
Subirėjo šipuliais. 
Bet štai savi išdavikai 
Traukia jungą ant tavęs; 
Pakviesti jau karininkai, 
Vaikų tavo kraują lies.

• Samsonas.
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Pajiešk^*1 tetos Jie vos Kaėiaviėie- 
nės ir tetos Uršulės Kriaučiūnienės, 
iš tėvųKazakevičiutės, paeina iš Siu
vančių kaimo, Igliaukos parapijos, 
Mariampolės pav., Suvalkų gub. 
Taipgi pusbrolio Vinco Vitkausko, 
turiu svarbų reikaią ir meldžiu jų 
pačių atsišaukti ar kas juos žino ma
lonės pranešti. (23)

Alzbieta Kazakevičiūte
602 W. Redivood St., Baltimore, M<1.

PRANEŠIMAI.Pajieškau sesers Petronėlės Nor
kui tės-BuckauskLenės, 13 Apsukinų 
kaimo, Kartinos parapijos, Telšių 
pavieto, Kauno gub., gyveno Chica
goj. Jos pačios meldžiu atsišaukti 
ar kas ją žino malonės pranešti.

M. Norkaitė
Bok 176, Wash. Co., Lawrence, Pa.

1‘ajieškau savo tėvo Ma*.:ušo čižio,1 
iš Vilžių kaimo, Panevėžio pav., Kau
no gub. Jo paties meldžiu atsišaukti 
ar kas žino malonės pranešti 

Antanas Čižas
314 E. 12G-th St., New York,N .Y.

i Pajieškau brolio Antano Kaspara
vičiaus, iš Papilės miestelio, Šiaulių 
pav., Kauno gub., gyveno Lisbon,Me., 

i.— išvažiavo, rodos Į Bostoną, 
is Katarskis ir kiti pa- 

‘ ............ (22)

i .r tt- z >š kur išvažiAthol, Mass.—Uzpereitoj (Taipgi i^na., ir ,
pėtnyčioj sudegė liet, kata-1 žisumieji malonės atsiliepti. {•1„, k, TeddyCąsper!ikų šv. Pranciškaus bažny

čia. Kunigas Petraitis vos 
spėja išnešti sakramentus ir 
panelės švenčiausios stovy- 
ią. Nuostolių ugnis pada
riusi į $7,000.

% C. I.. Politsch, Earville, III.

II

(22)

ŽINIOS 1$ VISUR.
True translatioi. filed with the post 
maste r at Boston, Mass., on May 
21, 1919, as reouired by the Act cf 
Octuber 6, 1917.

PAI)EREWSKIS RE
ZIGNAVO.

SUSTREIKAVO POPIE
ROS DARB1NINKAL

, Me. — Conti- 
Paper Bags.Co, dirb- 

I tuvių darbininkai metė dar
bą 10 d. gegužės, o 12 d. ge
gužės sustreikavo Intema- 
tional Paper Co. darbinin
kai. Tuo budu iš viso da
bar čionai streikuoja apie 
12,000 darbininkų. Neorga-

Pajieškau Petrulis Pugzl’tės, iš 
Naujosodų kaimo, Panemunės para
pijos, ir Zosės Užkurytės, iš Pandėlio 
parapijos, Buivižių kaimo, abidvi 
Kauno gub. Jų pačių meldžiu atsi
šaukti ar kas jas žipo malonės pra
nešti.

Elena Žemaitė
813 Ohio St 1-aporte, Ind.

Pajieškau pusbrolio Martino Tre- 
nauskio ir Viktoro Gustaičio, abu iš 
Žvirgždžiu kaimo. Girkalnio valsčiaus 
Kauno gub. Jų pačių meldžiu atsi
šaukti ar kas juos žino malonės pra
nešti. (21)

Viktoras Shimulinas
127 Farren avė., New Haven, Conn.

Pajieškau pusseserės Uršulės Stoč- 
kiutės-Jurkevidienės, gyveno Herrin, 
Iii. Jos pačios meldžiu atsišaukti ar 
kas ją ž>n° malonės pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas

Juozas Stočkus

l

i
361 IberviUe St., Montreal, Canada

KAM REIKALINGA namams gas- 
padinė, malonės kreiptis žemiau pa
duotu antrašu. Esu gera virėja, jau
na ir tvirta moteris, 29 metu amžiaus 
našlė. Apsiimu vesti namus bei ant 
ūkės šeimininkauti. (21)

B. D. Simons
R. F. D. 2, Monroc Center, III.

Pajieškau giminių, draugų ir pažįs
tamų, Griškabūdžio apielinkės. Aš 
paeinu iš Urvinių kaimo, Griškabū
džio vals., Naumiesčio pav., Suvalkų 
gub. Labai norėčiau su visais susi
žinoti (21)

Sclemonas šniokis
184 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pranešu savo draugams ir pažįs
tamiems. kad aš vėl sugrįžau is va
karinių valstijų, iš San Francisco, 
Cal.. į savo seną buveinę. Aš paeinu 
iš Kregždžių kaimo. Vilkaviškio pav., 
Suvalkų gub. Petras Martinkaitis. Vi
sų savo pažįstamų meldžiu rašyt 
man sekančiu antrašu:

P. Martinkaitis.
Box 177, Herminie, Pa.

_______ ___ ___________________ Pajieškau brolio Antano Jufarto ir
* : ” : ■ T • . • i draugo Jono Giedraičio. Kauno gub.,

Pajieškau ginpn V lr pazjstamu as, KaSeinių pav., .Stulgių miestelio. PirTeofilė Kasulomute, paeinu is Gudo- . 1 C.. .. * .
niu kaimo, Serijų parapijos, Suvalkų 
gubernijos. Visų mane pažįstančiu- 
ių meldžiu atsišaukti.

Teofilė Malengo .
8 Maple St, Northamptor., Mass.

miau gyveno Chicago, UI. Kas apie 
juos žino meldžiu pranešti arba lai 
atsišaukia šiuo antrašu: (21)

Mikolas Jufartas
Seattle, Wash.

atsišaukia

210 Main St.,
------------------ 1

Pajieškau sesers Zuzanos Bedau- 
gaitės, ji yra ženota, pirmiau gyveno 
lawrence, Mass. Kauno gub., Telšių 
pav., Alsėdžių parap., Jodenų sodos. 
Ji pati lai atsišaukia arba kas apie 
ją žino malonės pranešti. (21)

Jonas Eedaugis
4502 — 7-th avė., So. Seattle, Wąsh.

Praneškite kur yra atsakanti vieta 
pirkimui geros barbernės. Geistina, 
kad butų sykiu ir bolinė. Turintieji 
tokį biznį pardavimui malonėkite 
kreiptis sekančiu antrašu: (22)

M. Mačonis
5 Elezabeth St., W. Lynn, Mass.

APSIVEDIMAL

v Vafšav(>s pranešama, nįzuotį darbininkai skait- 
ad Lenkijos premjeras I a- jjngaj rašosi i International 

derewskis padavęs rezigna^Brother.hood ‘of Pub. G-L 
^et ■ eimafe nePriem£31 phite and Paper Mill Wor- 

. . Įkers unija. Visos popieros
Iaderev. skis nutaręs Pa^i- dirbtuvės stovi uždarytos, 

trauku nuoi savo \etos dėl streiklaužių kol-kas nėra, 
nesutikimų, kokie kilo tarpe patartina lietuviams dar- 
jo n Seimo. Jis norėjo px*a- bininkams i čia nevažiuoti 
syti sąjungininkų, kad ji- darbo jieškotis.

Streikierių Pildomojo Ko
miteto Lietuvių Skyrius: 

J. Kaulevičius, pirm. 
Ptras Skudas, rašt 

Aleks. Kovai ir 
Juozas Piioplis.

leistų lenkų kariumenei per-j 
traukti dabartini ofensyvą, 
kuris vedamas sulyg sajun-j:—1...... .. ___ 1gininkų Įsakymo, bet Seimas 
atsisakė e šitą Padcrewskio 
prašymą paremti. Seimo 
lyderiai susideda iš didžiau
sių šovininstų ir reikalauja, 
kad ofensyvas butų varo
mas kuodidžiausiomis spė
komis.

Karės ministeris Pilsud
skis remia Paderevvskio po
ziciją ir Galicijoj lenki] ofen 
svva iau atšaukė.

SOVIETAI NORĖJO PER
SKELTI DENIKINO 

ARMIJĄ.
Pasak Londono žinių, pie

tų Rusijoj bolševikai piena
vę padaryti netikėtą užpuo
limą, paimti Rostovą prie 
Dono ir tuo budu perskelti 
generolo Denikino armiją. 
Bet Denikinas apie Sovietų 
pienus sužinojęs ir padaręs 
kontr-ofensyvą. Bolševikai 
buvę priversti pasitraukti i 
šiaurę.

TAPIAITTA” CARIENė 
ATVYKO ANGLĮJON.

Iš Londono pranešama, 
kad pereitoj pėtnyčioj kariš
kas anglų laivas atvežė 
Anglijon našlę carienę, bu- 
visio caro Mikės motiną, ir 
jos dukterį didžiąją kuni- 
gaikščiute Ksenią.

Kapitalistų spauda jau 
šimtą sykių buvo paskelbus, 
kad '‘bolševikai ”išpiovę” vi
są caro šeimyną.

DENIKINAS PAėMe 
10.000 BOLŠEVIKŲ

Anglu karinė misija pra
neša iš Ekaterinodaro, kad 
ties Caricinu gen. Denikinas 
j)aėn?ė 10,000 bolševiku ka
reivių nelaisvėn ir 28 kanuo
les.

TĖVAS PASMAUGĖ 
KŪDIKI.

Centrai Falls miestelyje, 
netoli Providence, R. L,.poli
cija suėmė tūlą Riendeau, 

• kuris girtas būdamas pas
maugė 6 savaičių savo kūdi
ki. Kaimynai pamatę, kad 
Riendeau smaugia kūdikį, 
pranešė apie tai policijai. 
Kada policija pribuvo, kūdi
kis buvo jau negyvas.

Sul-

PRISIKASĖ PERNYKŠ
ČIŲ BULVIŲ DU 

BUŠELIU.
Brockton, Mass. — Kuo- 

: met žmones taisosi sau dar- 
įžus, aria žemę ir rengiasi 
i sodvti daržoves, tai Cor- 
Inelius Movnihan 10 d. gegu- 
!žės prisikasė sau du bušeliu 
bulvių, kurias pereitą pava
sarį sodino.

Išrodo neįtikėtinu, kad 
jjernvkštės bulvės išbuvo 
per žiemą žemėje ir paliko 
sveikos ir gražios. Dalykas 
ve kaip dėjosi: Pereitą rude
ni prieš pat bulvių kasimą 
nuo kalno nuslydo storas įe- 
mės sluogsnis ir užvertė pa
kalnę, kur bulvės buvo paso
dintos. Moynihanas tuo at
sitikimu, žinoma, nebuvo 
patenkintas, nes manė, kad 
io bulvės jam ant visados 
žuvo. Bet šįmet miestas 
nugriuvusią žemę nuo dir
vos nuvalė, o Moynihanas 
nuėięs savo žuvusių bulvių 
jieškoti, pradėjo kasti ir ra
do, kad bulvės sveikutėlės. 
Jis su dideliu džiaugsmu nu
sikasė savo bulves ir prika
sė du kupinu bušeliu. Mat 
nuvirtęs storas žemės sluog
snis kai patalu užklojo bul
ves ir šaltis jų nepasiekė.

i

i
i

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Ša
kalio ir pusseserės VeronikosZalubiu- 
tės-Striungevičienės, abu iš Kirdo- 
nių kaimo, Pandėlio parapijos, Alek
sandrovo pav., Kauno gub. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jų pačiu 
atsišaukti ar kas juos žino maloni
pranešti, už ka busiu dėkinga. (221 

Veronika Šakaliutč
602 W. Redwood St, Baltimore. Md.

IS

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Gri
ciaus, aries 8 metus gyveno So. Bos
tone; Mi’-olo Vaivados, prieš 2 metus 
gyveno Chicagoje; Petro ir Kazimie
ro Soblickių — pirmas gyveno Wai- 
1 egan. Iii- o antras Chicagoj. Visi iš 
Žadeikių kaimo, Kuperlišsių parapi
jos. Pa neve ši t pav., Kauno gub 
Meldžiu atsišaukti. (21)

Juozapas Einoris.
Bok 11, Westviile, III.

Pajieškau sesers Magdalenos Kuc- 
venskintes-Ališauskienės, Suvalkų gu
bernijos, Vilkaviškio. pav.,Gižių par 
Rudos kaimo; gyveno Michigan vals
tijoj ant farmų. 1915 m. žadėjo va
žiuoti • Chicago, III. I-sii atsišaukia 
arba kas apie ją žino, malonėkit pra
nešti. (22)

Barbora Orblysienč
9 !.alonde, Montreal, P .O., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, mylinčios gražų ir išti
kimą šeimynišką gyvenimą, taipgi tu- 
ributi lasvų pažiūrų.* Aš esu 38 me
tų. Meldžiu atsišaukti, platesnes ži
nias ir atsakymą suteiksiu laišku.

Jonas Zurlick (22)
Bok251, Greet Neck. L. I. N. Y.

Pajieškau švogerio Ign<> Greivio, 
iš Pazvelskių kaimo, Indrijevos para
pijos. Raseinių pav., Kauno gub., gy
veno Omaha. Nebraska. Jo paties 
meldžiu atsišaukti ar kas jį žino ma
lonės pranešti.

Juozapas Ramanauskas
15 Kirkpatrick St Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Igno Slavenskio. 
girdėjau, kad atvyko Amerikon ir 
apsigyveno Illinois valstijoj. -Jo na 
ties meldžiu atsišaukti ar kas jį žino 
malonės pranešti.

Petras Slavenskas
136 Boulevard avė., Throop, Pa.

Pajieškau savo draugės Zuzanos 
1 amuliukės. iš Jesinkų dvaro, Skirs- 
nemunės parapijos, Kauno gub., abi 
kartu atvykom į Amcrką. Jos pačio-, 
mldžiu atsišaukti ar kas ją žino ma
lonės pranešti. (21)

Mariona Bakaičiutč
23 Limerick St., Gardner, Mass.

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivesti, nuo 20 iki 30 metų, be skirtu
mo tikėjimo, turi būti linksmaus bu
do. nepikta ir ne tinginė. Aš esu 27 
metų, esu laisvas ir myliu blaivų gj'- 
venimą, moku gera amatą. Kuri no
rėtų meilų ir blaivų gyvenimą mel
džiu atsišaukti ir prisiųsti savo pa
veikslą, 
grąžinsiu

Pareikalavus paveikslus su-
(21)

Pajieškau brolio Juozapo Antanai
čio. Medingėnų miestelio. Žarėnų pa
rapijos, Telšių pav.. Kauno gub., 
dėjau, kad gyveno Garv, Ind. 
ties meldžiu atsišaukti ar kas 
malonės pranešti.

Vladislovas Antanaitis
85 Drayer avė., Waterburv,

gir- 
Jo pa- 
jį žino

(22)

Conn.

Pajieškau švogerkos Julijonos Poš- 
kaitčs, iš Liubiškių sodos, Pavande
nės parapijos. Telšių pav., Kauno 
gub. Prieš šešis metus gyveno I’itt- 
sburghe. pastaroju laiku bene Ch:ca- 
goj. Turiu svarbų reikaia ir meldžiu 
Jos načios atsišaukti ar kas ją žino 
malonės pranešti.

Joseph "Tonikas
1211 So. 8-th St., Camden, N. J.

Pajieškau draugo Adomo Vasiliaus
ko, iš Suodžių kaimo. Vadoklių para
pijos, Vilkmergės pav., Kauno gub., 
gyveno Argentinoj. Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti. Jieško Antanas Mekonas 
ir Grinevičius. (21)

A. Mekonas
3101 So. Halsted St., Chicago, III.

184 Grand St.,
E. H.

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugo, kuris moka da
ryt "Steleves Piasentis” arba kas tu
ri tokią knyga, kurioj galima butų 
patirti tokias "Steleves piasentis”( ?) 
daryti. Meldžiu atsišaukti.

B. Suslatn.
Montello, Mass.Bok 56.

Pajieškau brolio Franciškaus Yur- 
konies ir brolio F. Tabeikos. Ant. 
Sabaliausko ir Jono Kanapecko, visi 
iš Indrioniškės miestelio, Vilkmer
gės pav.. Kauno trub. Jų pačių mel
džiu atsišaukti ar kas juos žino ma
lonės pranešti (22)

Chas Yurkonis
Sunny Brook Farm, Eastontown, N J.

Pajieškau brolio Jono Skepinio, iš 
Užvejočių kaimo. Jurbarko valsčiaus, 
Pasienių pav., Kauno gub.. prieš 3 
metus gyveno Bostone. Taipgi ir 
pusbrolis Juozas Diksaitis iš Kalniš
kių kaimo malonės atsišaukti. (22) 

Ona Skenenvtė
292 Silver St., So. Boston, Mass.

Pajieškau J. Narkausko, 
gub. Rudnios sodžiaus, ilgai 
no B»-'cktone, Mass. Kas ji 
meldžiu duot man žinot.

Robertas Narkaus'-as
404 E. 15-th St., New York, N. Y.

Vilniaus 
gyve- 
žino

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Gri 
liaus, prieš. 8 metus gyveno So. Bos 
tone; Mikolo Vaivados, prieš 2 metv 
eTveno Chicagoj; Petro ir Kazimiera 
Sablia^ku—pirmas gyveno \Vauke
gan, III., o antras Chicagoj. Visi i.- 
Zadeikių kaimo, Kupreliskių parapi
jos. Panevėžio pav., Kauno gub. M ei 
džiu atsišaukti (21)

Juozapas Einoris
Bok 11, , Westville, III.

Paiieškau brolio Krano Rudis, iš 
Židikų miestelio. Telšių pav., Kauno 
gub. Tufiu svarbų reikalą ir mel
džiu jo paties atsišaukti ar kas ji ži
no malonės pranešti. (21)

Alex Zyirzdin
Box 422, North Easton, Mass.

Elzbieta Ambrazienė pajieškau 
Onos Šepaičiutės. Suvalkų gub., Ma- 
įampoles pav., Šunckų kaimo. Yra 
varlius reikalas, nes jos brolis Juo- 
as likos užmuštas Francuzijoj, Ji pa- 
i lai atsišaukia arba kas apie ją žino 

malonėkit pranešti. Kas pirmas pra
neš gaus $5.00 atlyginimo (22)

Elzbieta Ambrozienė
104 — 1-st St., Spring Valley, III.

Pajieškau kunigo Rev. S. K. Buze- 
vičiaus, gyveno Brooklyn, N. Y. Jo 
>atics meldžiu atsišaukti ar kas jį ži
lo malonės pranešti. (21)

Maggie Dobilas
34 Shcldon St., Hartford, Conn.

Pajieškau Marcelės Onuškos ir Gi- 
barto, kuris buvo Gelgaudiškije už 
tružu. Abu iš Jeliškių kaimo. Gcl- 
raudiškio parapijos, Suvalkų gub. Jų 
>ačių meldžiu atsišaukti ar kas juos 
lino malonės praneši.

Kastantas Bastis
84 Braiwansville Avė.,

S. S. Pittsburgh, Pa.

(21)

VARGONINKAS JIEŠKO 
VIETOS.

Senas žmogus vargonininkas 
iš Lietuvos noriu gaut vietą tuo
jaus. Galiu mokinti ir vesti ge
rą chorą ir turiu vidutinį balsą. 
Jeigu norėtų parapija ar klebo
nas persitikrint, lai parūpina 
vietą, o kada pralavinsiu chorą, 
tada nuskirs algą. Mano antra
šas: (22)

Paul Backovich
I’. O. Box 81, VVestvilfe, ID.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
aš esu 26 metų, 5 pėdų,6 colių augš
čio, geltonais plaukais, molinų akių, 
katik sugrįžęs iš Francuzijos. Mei-. 
džiu lietuvaičių atsišaukti, prisiun-! 
čiant savo paveikslus, atsakymą ir 
platesnes žinias suteiksiu laišku kiek
vienai. (22)

Led. Kartz
R. F. D. N. 1, • Elmira. Mieli.

Pajieškau apsivedimui Merginos, 
nuo 18 ik 24 metų amžiaus, laisvų pa
žiūrų, linksmaus budo, geistina, kad 
mokėtų bent 3 kalbas ir mėgtų muzi
ką bei dainas. Aš esu 25 metų, 5 pė
dų,10 c. augščio. blaivas ir mylintis 
dorą gyvenimą, iš amato esu dailydė, 
gerai uždirbu ir turiu 3,800 turto. 
Meldžiu atsišaukti, su pirmu laišku 
nusiusti savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

Aleksandra Masalskis
Bok 34, Tacoma, Wash.

LIETUVIŠKI REKORDAI

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, ramaus budo, dailios išvaiz
dos ir blaivos. Aš esu 28 m. turiu ge
rą darbą ir kiek pinigų. Meldžiu at
sišaukti, su pirmu laišku prisiunčiant 
savo paveikslą. Atsakymą ir plates
nes žinias suteiksiu per laišką. Pa
veikslus ant pareikalavimo grąžinsiu. 

J. E. (?)
P. O L. Bok 11, \Vestville, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, mylinčios gražų gy
venimą. Aš esu 26 metų. Platesnes 
šinias suteiksiu laišku, vietiniu ir iš 
toliaus merginų meldžiu atsišaukti, 
su pirmu laišku prisiunčiant savo pa
veikslą. Vyrų meldžiu nerašinėti.

.J. Miliauskas (22)
5220Harlcm avė.. E. Cleveland, Ohio.

REIKALAVIMAL
REIKALINGAS KUM

RANAS SU $200 dėl apmo
kėjimo iškaščių už patenta- 
vimą labai reikalingo ir nau
dingo išradimo ant labai ge
rų ilygų. Informacijas kas- 
link išradimo* suteiksiu ant 
pareikalavimo. Kreipkitės 
ypatiškai ar ier laišką šiuo 
antrašu: (22)

Mr. K. L. 256 Broadway, 
Room 904. New York, N.Y.

»

REIKALINGI AGENTAI kiekvie
noj kolonijoj priiminėt užsakymus ant 
visokių drabužių ir piosčių. Siuvame 
ant priehiieravimo. kainos pigesnės, 
negu krautuvėse, o materija gvaran- 
tuojama. Nurodymai kaip paimti 
mierą yra taip aiškus, kad kiekvienas 
gali suprasti trumpu laiku. Sampelių 
madą žurnalus ir kartu pavyzdžius 
prisiunčiamo. Smulkesnių žinių no
rint, pasiuskit už 6 c. markutę šiuo 
antrašu: (31)

J. F. RICHARD
136 Maple St.. . Kolyoke, Mass.

APGARSINIMAS.
Ant randos ar ant pardavimo na

mas 5 familiju su 22 kambariais ir 
storas, tinkamas bile kokiam bizniui. 
Randas prie pat 2 geičių, Rockefellio 
ir Areaplano dirbtuvių. Darbininkų 
apgiventas miestas.

Norintis randavot ar pirkt, meldžiu 
atsišaukti. (22)

D. BOČKL'S.
211 First SU Elizabeth. N. J.

AUKOS
Laurencc Streikieriams.

..Salėm. Mass.— Per prakalbas su 
re>"-tas vietos lietuvių kovo 23 d. su
rinkta aukų Lawrcncc*o streikieriam 
$27.85. Aukos pasiųstos Streikierių 
Komitetui.

, R. Kastantinavičius.

Holyokc. Mass.— Per prakalbas su- 
renetas DLK. Keistučio Dr-jos ba
landžio 6 d. aukų I.av rence’o strei
kieriams surinkta $6.91. Pinigai pa
siųsta Streikierių Komitetui.

A. Razukcvičius.

yVatcsbury, Conn.— Per prakalbas 
surengtas L. P. Dr-jų Sąryšio gegu
žės I d. aukų I.awrencc’o streikie
riams surinkta $48.50. Aukos pa
siųsta Streikierių Komitetui.

J. Baranauskas.

Patc’-son. N. J. — Darbininkai su- 
aukavo Laivrenco streikieriams $72. 
:;o. Pinigai pasiųsti streikierių ko
mitetui per ”Kel.” redak.

J Danielius.

REIKALINGAS GASPADO- 
R1US Montellos Kooperacijoje. 
Turi but apsipažinęs su groser- 
r.e ir bučerne. Kreipkitės pas

J. Slapkauskas, (21) 
31 Bunker a ve-, Montello. Mass.

WATERBURY, CONN.
Prakalbos. Rengia Lietu

vių socialistų kuopa, nedė
lioję, 25 gegužės, nuo 7:30 
vakare, svetainėje po num. 
103 Green St. Kalbės dr-gas 
St Michelsonas. Kviečiame ..... ... . ........
gerbiama visuomenę atsi- išvažievo kur kitur.

- • Į rlvin ofi ar Lrfi
lankyti.

25 gegužės nuo 10 iš ryto 
po num. 103 Green St. bus 4 '•__
lietuviu SOCialistU kuopos Pajiešlrau 
susirinkimas. Norintieji įs- kl,,i

Pajieškojimai
Paiieškau Antano Urbono, jis gj’- 

, venn Nah.na, Mich., iš kur, girdėjau, 
‘1 i Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas jį žino malonės 
pranešti.

Peter Jekas
Ensing, Mich.

j

Tikrai romantiškai malonus ir tikrai širdžiai jau.rus yra šie Rekordai.
10-inch 85c-

Ant kalno karklai sinbavo. 
šią naktelę per naktelė.

Dvi romantiškai malonios dainos, ku
rios aprašo sueigą ant kalno jauno vaiki
no su mergina ir toji sueiga tai yra tikrai 
širdinga vienas kito meilė. Mikas Pet
rauskas gerai žinomas visiems lietuviams 
tenoras, minėtas abidvi dainas dainuoja 
orchestrai akomponuojant.

E-3840 {
Referatas apie nosis. Monologas. 
Jaunystes atminimai. Monologas.

šiame juokingame monologe. Juozas 
l’licniunas, jaunas vyras, paverčia juodil- 
nvčia, nušluosto juodyki su savo nosine 
skepetaite, apverčia arbatos puoduką, 
nutraukia nuo stalo staltiesę ir prakaituo
tą savo veidą nusišluosto su ta nuosine— 
Jus turėtumėt tai išgirst. Ant antros 
pusės Plieniunas kall>a apie nosis.

Jus taipgi daug nustosit jeigu neišgirsit šių Rekordų

E-3349

' Prirodino seni žmones. Mikas « 
Petrauskas, tenoras.

E-3796

Bernužėli nesvoliok.
M. Petrauskas, tenoras.

Eisiu mamei pasakysiu.
M. Petrauskas, tenoras.

Kur tas šaltinėlis. Mikas
. Petrauskas, tenoras. ų

( Gerkit šaltyšiai. St. Šimkaus choras 
E“4v*7O \ g

I Oi kas sodai do sodeliai. St. Šimkaus choras.
PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINAS INSTRUMENTALĖS 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 ji.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
merginos, arba našlės be vaikų. Kat
ros nori but laimingesnės už kitas 
malonės atsišaukti. Atsakymą ir 
platesnes žinias suteiksiu. (22)

Justinas Cirgelis
PoFt Office, Detroitu Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, ne senesnės 30 metų, aš 
esu 31 metų, turiu gerą darbą ir mo
ku amatą. Mylinčios gražų gyveni
mą malonės atsišaukti, atsakymą ir 
platesnes žinias suteiksiu kiekvienai, 

r. B.
l^iivrcnce, Pa.Bos 176.

VAŽIUOJU LIETUVON
Gavęs S. V. valdžios leidimą, ma

nau tuojaus išvažiuoti Lietuvon. Ma
no kelionės tikslu yra pervažiuoti vi
są Lietuvą, kraštas nuo krašto, kad 
patirt musų braiių vargus ir aplanky
ti baisios karės sunaikintas vietas.

Kas iš Amerikos Lietuvių norit, 
kad aplankyčiau Jusx giminės ir grį
ždamas atgsd parvežčiau laiškus nuo 
jų ir žodžiu papasakočiau apie jų pa
dėjimą. tuojaus rašykite mano bro
liui šiuo adresu:

"J. Neviackas,
249 Millbury St, Worcester. Mass.

Jis suteiks Jums visas reikalingas 
informacijas

Su pagalba 
Antanas K. Neviackas.
_______________ ________  •

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
33 metų vaikinas, platesnes žinias 
apie save suteiksiu laišku. Meldžiu 
atsišaukti su pirmu laišku prisiun- 
čiant savo paveikslą. Paveikslus 
grąžinsiu. Vaikinų meldžiu nerašy- 
nėti (22)

P. B.
R. F. T). N. 1, Box69, Mulkeytown, III

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, nuo 18 iki 26 
metų amžiaus, l>e skirtumo tikėjimo. 
Aš esu 27 metų, pasiturintįs. 
kau kambarius ir turiu 
kandus. Mylinčios dorą 
malonės atsišaukti su 
prisiunčiant savo paveikslus, 
kvmą duosiu kiekvienai. Vyrų 
džiu nerašinėti.

P. D. Sungaila 
1418 E. 61-st St, Cleveland,

užlai- 
gražius ra-, 

gyvenimą 
pirmu laišku

Atsa- 
mel- 
(23)

Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 2o iki 30 metų amžiaus, gerai 
užsilaikančios ir mokančios angliškai 
skaityti ir rašyti. Meldžiu atsišaukti. 
Vaikinų prašau nerašinėti. (21)

F. F. Miller
Gen. Delivery, Pocatello, Ida.

PARSIDUODA FARMA.
112 akrų farma, gulinti Foxsroft'e 

2*,į mylios nuo kaimų Dover-Foxcroft 
ir Bangor ir Arootook ir Maine Cen
trai geležinkelių susibėgimo. žemė 
derlinga, geros ganyklos, gausi van
deniais didelis miškas, 6<>0 kortų mal
ku, didelė beveik nauja barnė, dviem 
lubom namas, su gerais rakandais, 
netoli kaimo mokykla, geriausia vi
same Piscataųuis paviete, lietuvių 
farmierių šioj apielinkėj gyvena tiek, 
kad visi mokyklą lankantįs vaikai iš
skyrus du, yra lietuvių farmierių vai
kai. Taipgi geri farmų produktam 
marketai čia-pat. telefonas ir R. F. D. 
Kaina šitos farmos tik 3,800; pusę 
reikia įmokėti, kitą pusę lengvais iš
mokėjimais.

Taipgi 80 akrų derlingos žemės, 
miškas ir ganyklos tik 80 mąstų at- 
stumoj į rytus nuo namų farmos. Kai
na $900, pusė įmokėti, likusius len
gvais išmokėjimais. <21)

MRS. ELLA M. GETCIIEI.L
R. F. D. 4. FoKserofl. Maine.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės ne senesnės 28 metų, tu
rinčios pinigu, 
nas. Meldžiu 
teiksiu laiškuf

Aš esu 22 metų vaiki- 
atsišaukti. žinias su- 

(21)
I- Masis

3252 So. Halsted St., Chicago, Iii.

PHILADELPHIEČIV ATYDAL
Parsiduoda kiaulių auginimo biz

nis su visaisįrankiais, nuo Philadel
phijos ir Camden, N. J. tik 6 mylios. 
Farma 56 akerų labai gražioj vietoj, 
su dideliu sodnu ir gerais budinkai4-. 
►Kontraktas ant 4 metų, randa pigi 
■100 dol. ant metų. . . . .

I.aišku galima kreiptis tiesiai į 
Farmą. (21)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės nuo 26 iki 30 metų am
žiaus, laisvų pažiūrų, gero budo ir pa
siturinčios. Aš esu pasiturintįs, 35 
metų amžiaus, dėlto meldžiu atsišauk
ti rimtai platesnes žinias suteiksiu 

Antanas Kaunas (2!) 
Bok 268, Derby, Conn.

M. Dumsey
R. F. D. 1. Westville. N. J.
Platesnių informacijų galima gau

ti pas S. Kiszonas,
S. E. Cor. T^hig.. avė., and Thom- 
<on St. Philadelphia, Pa.

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. RIMKUS.
r. n. BOX 36. liolhrook. Mp. o. r-.x fii,

laišku 
atsakymą

508 E. St. Louis st.
W. Frankford, III.

Kazimiero Gedvilo ir 
Viktoro Kulikauskio, abu iš Kauno 
gub. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar

Meldžiu 
prisiunčiant 

duosiu 
(21)

S. R.
Kempton, W. Va.

---------- -1 4. • * *toti i Kuopą maloneKite atei- tas juos žino malonės pranešti. 
_• 1-4...n j Dominika® Savickas

toks Vaizbaženklis butu ant kiekvieno Rekordo.

■

ti i susirinkimą.
P. Plečkaitis, org.

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

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

žiūrėk kad
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 28 metų amžiaus. Aš esu 
29 metų, dirbu kasyklose, nevartoju 
svaiginančių gėrimų. Meldžiu atsi
šaukti. su pirmu 
savo paveikslą, 
kiekvienai



HDE0R1STIKA.

v

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on May 
21, lyta, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

QUO VADIS
Pereitoj seredoj pas Ma- 

ssachusetts gubernatorių 
Coolidge atvyko iš Lawren- 
ce’o būrelis streikuojančių 
darbininkų moterų, kad iš
dėsčius jam skundą. Guber
natorius Coolidge atsisakė 
jas priimti ir jos nuėjo nuo 
jo ofiso nusiminusios, kai- 

: kurios jų verkdamos.
į Kalbėdamas apie šitą gu- 
■ bernatoriaus pasielgimą, 
• "Boston American” klausia, 

(Kurlink ei-
mn

GROMATA JO MYLISTAI ? qU(7 Vadis?
VIELMAŽNAM PONUI ni?), ir ant galo šaukia vidu- 

LOJERIUI DŽIAN
BAMBAI.

O dabar pirmučiausia pa
sveikiname tavi saunas po
ne lojeri op Junaitet steite 
pod raugei su tavo priesege- 
le Keidi ir jusų beibi pono 
dzievo žodzeis: cegv.l bus 

' pagarbintas su jusų atsaky
mu ant amžių..

O dabar pašlovintas mu
sų saliunkiperi ir musų ža
rnelės dzidvyri, kų visų geg- 
rapijų ant pomiecės žinai, 
buk lockavas apsudzyk mu
sų sprovų ir dšvyrozyk vi
sam musų krajui vožnų 
klausimų. Žinai, anudzien 
mes saliuni pas Pyteri susi- 
sporinom už musų tautiškų 
karūnų arba kap žamaiciai 
vadzina — valuvu. Molevi- 
čių Mcciejus sako, kad lie
tuviška karūna turi buc mė
lyna su švenčiausios panelės 
abrozdu ant vidzuries, bo 
jis tokių karūnų pocesijoj 
nešdavo, kadu buvo brostvi- 
ninkų Puncki. Ale žemai- 
cis Dzidorius Žųsinas žaras 
jam atkirto, sakydamas, 
kad tokia karūna tai cik 
brosvininkų ir abrozytų 
švantos Žamacijos velavu, 
kur yra balta su juodu meš
kų ant vidziuries. Mums 
dzūkam su žamaicių bespo- 
rinant inkiša savo dzvileki 
nuo Griškabūdžio Akylaičiu 
Matiiošius ir sako:

—E, jus molio Mociejai 
ir Žųsinai, nesiprecikit, nes 
nežinote, kad Dzūkija ir ža- 
macija. tai ne Lietuva, o cik 
jos susiedai, nelyginant bur- 
dzingieriai. Aš žaras norė
jau vešc jam per labuoni už 
tokį šventos Dzūkų žamalės 
abrozijimą, cik tfes saliuni- 
ninkas Pyteris pestveris 
paipu pagrūmojo ir sako, 
kad Matijošius ciesu sako, 
bo cikra Lietuva, tai aug- 
štaiciai, iš kurių buvo ir vi
si musų cievvnės dzidvvriai 

’ dzidzieii kunigaikščiai, o jų 
vėluva buvo raudona su bal
tu eržilu—mes dzūkai va- 
dziname kumeliu— ant vid
zuries.

Vat tu šlovingiausias lo
jeri dabar visų sprovu ma
tai kaip ant dzelno ir pasa
kyk mums, kodziel musų vy
čiai pasistraino sau karunii 
visai ne lietuvišku: ni mė
lyna su paneli ant vidzuries, 
n i baltu su meškų, ni raudo
nu su kumeliu, o cik dryžų 
—iš geltonos, žalios ir rau
donos juostų. Išvyrozyk 
mums, kų znocija šitos 
kvarbos ir pasakyk, ku reik 
dėc ant viduries: panialy, 
meškų, ar kumelį?

Laukiame tavo greito at
sakymo, žieiname tau ir ta
vo prisegėki visuokių lockų, 
o mes esame sveiki ir gvvif 
cik po vakarykščio viešna
gės gaivu sopa, ko ir tau iš 
širdies žieinam. Gudbai.

Mociejus Molevicius ir 
Vaiciekus Sciklelis.

; rinė klesa nukilti ir padėti 
,galą šitai reakcijai, kokią vi- 
.suomenės išrinkti valdinin
kai pataruoju laiku varo 

i prieš darbininkus. Tasai 
laikraštis sako:

"Izidomu ar gubernato
rius Coolidge taipgi at
mestų pasimatymą su Wi- 
lliam M. Wood ir kitų ‘ 
Lawrence’o audinvčių sa
vininkų moterų delegaci
ja, atėjusia pas ji apkalbė
ti streiko reikalus. Kiek
vienas darbininkas žino, 
kad jis neatsisakvtų pasi
matyt su AUDINYČIU 
SAVININKŲ moterimis. 
Je, ir koks gi tarp šitų 
dviejų srovių moterų 
skirtumas? Ar tarp bal
tų, juodų bei geltonų žmo
nių yra tokia religija, ku- i 
ri skelbtų, jog darbininkų 
Dievo garbinimas mažiau 
vertas negu kitos žmonių 
klesos? Ar musų ameri
koniškoj ar bent kokioj 
demokratvbėj yra teorija, 
Kuri aiškintų, kad jų rei
kalai ir pažiūros Ameri
kos visuomenės tarnams 
mažiau svarbus negu rei
kalai ir pažiūros kitos 
žmonių klesos?” 
Tolesniai tasai laikraštis 

nurodo:
"Ta pačią dieną, kuo

met darbininkų moterims j 
likosi prieš akis uždarytos! 
gubernatoriaus ofiso du-; 
rys, * Seattles majoras;

deriuotumėt šitokiais fuliš 
kveščinais. Vyčių flagė yra 
labai teisinga.. Paryžiaus 
Gabrio Informeišin biuras 
aną metą peiperiuose rašė, 
kad lietuvių koleras turi būt 
žalias, geltonas ir raudonas, 
bo ir seno kontro leidžiu 
andarokai toki. Ale aš šito 
nepruvinu, bo vyčiai pasida
ro sau flagė ne iš andarokų. 
Jų flagės kolerai mynina 
daugiau negu leidžiu anda- 
rokus. Geltonas primena 
alų, kuri lietuviai išrado ir 
da šiandien Lietuvoj ir 
Monteloj patįs be biurės mo
ka pasidaryti, žalias gi my
nina ir tai, kad jankes mus 
grinoriais vadina, tas pas 
juos išeina—žaliokai;myni- 
na ir tai, kad vyčiai dau
giausiai išgeria "Green Ri
ver" viskės, nuo ko paža
liuoja akyse ir galvoj, o pas
kui liejasi iš nosių ir galvų 
raudonas jų kraujas. Sy, 
ar dabar suprantat, kad at- 
sakantesnės sau flagės vy
čiai išmislyt negalėjo. Tai
yra best flagė, aibeč jur' 
laif!

Kokį pikčių reikia dėti 
ant musų tautos flagės, tai 
regis nereikia jokio, bo tie 
tris straipai ir be pikčio pa
sako. Leidžiu jau mes ne
garbiname, bo jos dabar vi
sos nori būt suft’agystės ir 
be garbinimo liba vyrams 
ant sprando, meškas tik ita- 
lijonai vadžiojasi ir rodo 
vaikams šio, oarkliai išeina 
iš mados, bo Fordas aromo- 
bilių visiems pridaro, lietu
viai ne kauboisai, dėlto ma
tot vyčių flagė yra rait, my
nina gud biznį saliunams, 
džiodžėms, daktarams ir 
drukštoriams, aibeč jur 
laif!

Hanson atvyko į Bostoną, 
kad papasakojus Massa- 
chusetts valstijos biznie
rių inteligentai šlykš
čiausių ir niekingiausių 
savo nuopelnų Seąttles 
streiko metu, ir pamokino 
juos daryt kapinyną to
se vietose, kur darbinin
kai pareikalauja didesnės 
algos ir trumpesnių dar
bo valandų, ko reikalaut 
jis jiems teisės nepripa
žįsta.

’Tasai Hanson yra ne
naudėlis, juokingas sau- 
mvlis, važinėja po visą 
šalį darydamas iš savęs 
didvyri, kuomet ištikruiu 
jis yra tik manekinas. Jei 
kiekvienas žinotų jį ir ži
notų tikrus faktus iš Seat- 
tles streiko nuotikių, tai 
jo skelbimai neturėtų jo
kios vertės. Bet jį žino 
tik keletas, išskyrus Seat- 
t’es piliečius, taipgi tik 
keletas žino tikrus faktus 
apie Seattles streiką ir 
kokiu apsurdu yra jo pa
sigyrimai. Tečiaus svar
bu, kad šitokius jo kur
stymus rimtieji biznieriai 
—žmonės, kurie nori bū
ti tikrais amerikonais, už
gina ir delnais ploja. Tai 
beprotiškas plojimas, pa
einantis iš tų asmenų pai
kumo ir tūlų socialių prie
tarų.

"Bet šalies darbininkai 
skaito apie gubernatorių, 
kuris nenori matyti jų 
žmonių, ir apie tą žmogų, 
kuris mokina daryt spe
ciali kapinyną darbinin
kams, ir apie biznierius, 
kurie šitokioms nuomo
nėms delnais ploja. Kaip 
ilgai šitoks dalykų stovis 
tęsis? ir argi inteligen
tiški žmonės tikisi, kad 
tatai juos prie ko-nors 
gero veda ? Ar tatai ne
leidžia permatyt šitos is
torijos pasekmių?

"Visa to beteisumu ir 
gėda yra tai, kad nieko 
nepaisančios reakcijos, 
kuri šiandien varoma A- 
merikoje, liečiami nekalti 
taip lygiai kaip ir kalu 
žmones. Įveliami vyrai 
ir moteris, kurie nori ma
tyti musų visuomenės tar
nus visiems lygiai tarnau
jančius, kurie nori matyt 
darbininkus pagerinusius : 
savo būvį. Didžioji vidu
rinė klesa visuomet 
daugiausiai nukenčia de
lei abiejų kraštutinybių 1 
varžytinės. Dabar augs- , 
čiausias laikas šios šalies 
vidurinei klesai pakilti ir 
padėti galą šitai isteri
jai ir reakcijai.”

LDLD. REIKALAI.

"Biliūno Biografija” ap
daryta 75 c.» be apdarų o® c.

"Ant Rytojaus po Socia- 
iės Revoliucijos' apdaryta 
60 c., be apdarų 35 c.

"Istorija Socializmo Suv. 
Valstijose” Apdaryta $1.50, 
be apdarų $1.00.

K. Steponavičius, 
LDLD. sek.

Draugijų Reikalai.
LIETUVIŲ MOKSLO DR-STES 

valdyba 
Pittsburgh, Pa.

Pirm. Juozas Maskeliūnas, — 
2tr25 Colwull Street, 

Pirm, pagelb. J. Pociūnas.
2230 lustui S L, 

Prot. Sekr. P. J. Sleakas,
212b Carey Avė., S.S. 

Fin. Sekr. Pranas Urialus,
2034 Saiisburj- SL S.S.

149 Moultrie Street, 
Kasierius Karalius Va rašius,

Ali Nation Dep. Bank S. a 
Direktoriai:
J. Blažaitis, A. žvirblis, P. Slan- 

čiauskas, Alex Vesiartas.
Kasos gi

Maršalka — Vincas

WAUKEGAN.
LIETUVIŲ LAISVĖS 

DRAUGIJOS V/.

iia.'u.i jdobėjai:
Alex Y ainoris, Iz. Kve.-leris. 
■■ — ■" Gutauskas.

ILL.
.MYLĖTOJŲ 

VALDYBA.
Pirm. Kazimieras Vaitekūnas,

822 8-th 
Vice-Pirm. Juozapas RaJavičia, 

1326 Vietom 
Prot Sekr. Juozapa? Buksas,

1111 8-th 
Finan. Sekr. Stasys Kibelis,

622 Cunnings Avė. 
Kasierius Antanas Kripas,

. 774 Marion St
Kaso« globėjai: Raimondas Rulevi- 

ėia, Kazini. Šoblickas. Knygiai: Vin
cas Gabris ir Kaz. Ambrazunąs. 
Maršalkos: Andrius Delkus ir Jonas 
Jokūbaitis.

st,

St.

SL

GRAND RAPIDS. MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pimsėdis B. Adomavičius,

1213 Elizabeth avė., N. W. 
Pirm, pagelb., J. P. Arminas,

450 W. Leonard str. 
Prot. sekretorius, J. Arminas,

1056 Quarry avė., N. W. 
Iždo sekretorius, K. Rasikas,

45(» W. Leonard str. 
Iždininkas, V. K. Liumas,

1030 Muskegon avė., N. W. 
Teismo rast, ir organo prižiūrėtojas 

—A. B. Telyčenas,
1066 EMeaoeth avė., N. W. 

Su Draugijos reikalais malonėkite 
kreiptis virš nurodytu adresu.

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTES 
VALDYBA STEGER. ILL.

Pirmininkas Jonas Dambrauskas, Pa- 
gelbininkas Aut. Salaseviėius, Prot. 
Raštininkas Ant. ‘Urbonas, Finansų 
Rašt. Izid. Petreikis, Iždininkas Vin
cas Stoškus. Susirinkimai atsibuna 
Jono Dambrausku svetainėje.

A. Urbonas sekretorius, 
B0X 475. STEGER, ILL.

ST CHARLES. ILLIN0IS. 
D. L. K. VYTAUTO D-STkS 

Valdyboj antrašai:
A. Montvilas, piriūr.inkas

R. F. 1, BOX 3, S t Charles, m. 
A. Urpolis — pagelbininkas,

58 — 2-nd str, St Charles. 11L 
K. Tamašiunas, Protokolų Rast,

73 W. Illinois str., St Charles, III. 
Turto Raštininkas, F. Siliunas,

44 W. 6-th st. St. Charles, III. 
M. Lukas Kasierius. —

560 4-th str., St Charles, III.
I

Žemaitis Raštai 
Kares Metu.

Yra tai graži knyga pa
puošta autorės fotografija 
ir kitais įdomiais paveiks
lais. Minėtus Raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su- 
šelpimui nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Kas 
nusipirks tą knygą, tas ne
tik papuoš savo namus ir 
padidins knygyną, bet kar
tu ir badaujančius žmones 
sušelps.

Raštų kaina tik 50 centų.
Žemaitės Raštus galima 

gaut sekančiose vietose: 
"Keleivio” Redakcijoj 255 
Broadway, S. Boston, Mass., 
J. Neviackas, 149 Millbury 
st. Worcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn . st. 
Chieago, III., Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 
pi. New York, N. Y.

Agentams, kurie ima 
daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų I^ŠF. Pild. 
Kom. nuo dabar bus duoda
mas 25 nuošimtis.

Todėl kiekvienas, kuris 
atjaučiat vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių, 
brolių ir draugu, pasisten- 
gkit patįs nusipirkt ta kny
gą ir platint tarpe savo 
draugų, nes kaip jau minė
jom visas pelnas nuo tų raš
tų skiriamas , nekentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje.

<

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVĮ.”

Atsakymas.
Well, mieli mana boisai! 

Visa bėda tame, kad vienas 
iš jusų vadinaties Molio Mo
tiejus, o kitas Stiklelis, tai 
už tai nė pas vieną, nė pas 
kitą nėra užtektinai galvoj 
košės, kitaip patįs galėtu
mėt suprasti, ką mynina vy
čių žaliai — geltonai — rau
dona flagė ir manęs neba-

Jurs truly 
Džian Bamba.

KUOPŲ SEKRETORIAMS 
kuopos siunčia į centrą 

metinių mokesčių nuo kiek
vieno nario po $1.00. Kuo
pa gali uždėti ant narių pro- 
porcionales duokles kuopos 
iždo palaikymui, bet į centrą 
reikia siusti nuo nario po 
$1.00.

Pavieniai nariai moka 
metinių mokesčių $1.10 ir 
visa ta suma turi būti pri
siųsta į centrą.

Kuopos esančios užsie
niuose, t. y. ne Suv. Valstijo
se, moka metinių * duoklių 
nuo kiekvieno nario po 
$1.10.

i Kuopą galima suorgani
zuoti iš ne mažiau kaip iš 
5 narių.

Kuopos imdamos LDLD. 
išleistas kgygas platinimui 
gauna už pusę kainos, taip 
pat ir pavieniai nariai.

Knygų kaina sekanti: 
"Karė—Ko Dėlei” apda

ryta $1.00, be apdarų 75 c.

I

I

---------- KATIK I6EJO Iš SPAUDOS

“KUNIGAS MACOCHAS”
4-RIŲ AKTŲ*IR 0-ŠIŲ ATIDENGIMŲ TRAGEDIJA 

Knygutė trisdešimts penkių puslapių, kaina 30 c. -
Reikalaudami knygučių kreipkitės šiuo antrašu: (2Oj

M. DUNDULIENE
Chieago, IIL 1915 So. Halsted St.,

Agentams duodam gerą nuošimtį.
-------- ' ~ —g7-Z=

Pinigus siunčiam į Lietuvą ir Lenkiją sę- 
lyg pigiausių cienių, ypatom — neprie- 
šam. Po ilgam kentėjimui pagalba kra- 
juje yra neatbūtinai reikalinga. Pertai 

kreipties ypatiškai ar per laišką pas musų

Pinigai
privalot- neatbūtinai

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Maiaieriai. uieebaaikai. audėjai, fabrikos ir siap visokis 
darbininkai, dirbanti viduj Ir lauke, yra amžiui draugai

Bankinį Namą. I, HERZ, Bankierius ir Notaras
224 West 34-th SU NEW YORK, N. Y.
Pardavimas laivokarčių visų laivinų linijų sulyg cienių kom

panijų. 

pirkdamas pirins vaisins dideles* bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomst 
Pmin-F.»p^)larr persitikrink ar yra IK AR A. vaisbaženklis ant baksiuk*'. •*•** centai ir G5 centai ui 

bonkutę. Gaunamos visose aptiekose. ar tiesiog is labortorijos.
F. AD. RICHTER & CO., 74—80 Wa*hington St., New York, N. Y.

> *

PAIN-EXPELLER
Jau snviH penkies-ilešimtys metu 
kaip Šita piuki gyduole yra var- 
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui' r u m atizmo, 
skausmu kruiiaeje. šonose ir rau
menyse. neuralgijos, strėnų die
gimą. Šalčio ir kosulio.

KARE IR LIGOS!

LIET. DARB. BR. PAS. DR-STt 
Courtney, Pa.

Valdybos adresai: 
Mikas Nakutis, —pirm.

B0X 410, Courtney, 
D. Lakavičias,—pirm, pagelb.,

BOX 138, Courtney, 
Ant Bresenskis—Fin. rašt,

P. O. BOX 64, Courtney, 
VI. Gamulis Prot rašt,

BOX’400. Courtney,
St Bernotovičia—kasier.,

P. O. BOX 2b, Courtney,
Visi nariai,kurie gyvena toliau, 

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

TERRE RAUTE, IND.
Draugystės "Sietynas” mėnesiniai 

susirinkimai būna kožną pirmą mėne
sio seredą, 7 valanda vakare, Socia- 
alistų svetainėje, p<> num. 1120 6-th 
a.v$- Terre Dante, Ind. Norintieji įsto
ti į draugystę meldžiami atsilankyti j 
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60c. 
Pašalpos ligoje — $1.00 j -iiena.

F. Urbonas, fin. sakrt  Į «

JUS GALHE ISAUG1TI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kui nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
Jte?

Ar randas plaiskotes, 
niežas od<>s-^galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prlež gydym*. anksčiau pasakytu li

ga. tai stenkitės apsau
gų., ti jos. T'isakykete iluustruta kny
gine jusu prigeint? kalba:

TEISYBE APIE PLAUKUS.”
Pa ra ši ta europos gar- 

Slogo spevinitsto. kuri
oje randus įvairius ži- 
r. «>s:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
gaiV<>s. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumos 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili pltiu- 
k;-.i.—Barzda.—ir delta- 
vonos nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

arr>YMAS DYKAI.
Męs g.ileme perti- 

kreuli kiekviena, kad 
gyduoles CAI.VACURA 
sutaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augiau gražius plau
kus t ž 10 eentu arba 
k.asGs markėms prisi
ųstos sykiu su Jusu 
anlinš-.i. Mot; išsi. ėe- 
n>e kiekvienam doler
ini d-žiite Calvactira— 
os N. 1 ir lenygute 
"Teisybe Ap:e Plau
kus.” Išplaukėte že- 

e savaite tįstą kuponąsesai,e sataite. j(. ši;in<)en.
I N'IOM LAUORATORY, Box tas, Ur.lon. 
x. y
UN1ON IABORATORY.

BOx Unton. N. V. Į
Shu'hi » .•< rentų clel apmo-

krjiffH* persiu’hno. ntebifciu iAsrtn-
?»ti i.rni if»į.'U' 3 Cal-
vacura N. 1 l» knvr»»t«- "Teisybe Apie 
P?3uIujs syk«”
i'ihu )

Pa.

I
I
i

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

Atlieka vmm teimiškns reikalu. vtear.
OFFICE:
735-736 Old South Bldg.
294 Washington st,

Boston, Masa.
Tek: Fort Hill 3424-1972.

OFFICE:
332 Bro*dw»y, 

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

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.
l

į Lietuviškai - Lenkiška Aptieka 
r Jein norite teisinu vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 
, ant 100 Salėm str., kur isstao visokių Maumų vaistų šaknų nuo vi- 
t šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo nžsisenčjusio reu- 
h matiztno, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
to čių, nuo kosulio ir ki«« Tsiprf nuo vISokių slaptmgų 11-
K gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo

terų. Dielių H Lietuvos Ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
į sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už- 
B dyk«. Todėl jeigu norite gaut ftrva vaistus ir sucėdyt pinigus, tad 
| ateikite j APTIŽKĄ po numeriu d)i
| 100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

KARO, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Kari padaro žmogų, o ypač tą, kurio vaL 
kaa, giminaitis ar draugas randasi kovot 

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi* 
rūpinusiu, o tas trukdo reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Kari yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonis 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap> 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankoa 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

iif

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

tekius SDievus Zmcnės 
garbine dencvėįe?

Senovės Lietuvių Žinyei*

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina — $1.00: audi
mo viršeliais — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį doleri 
”M«ney Orderį.” Adresą užrašyt sekančiai: ,

< "KELEIVIS” 255 Broadivay, SO. BOSTON. MASS.
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Darbų Stovis
True translation filed the post-j .
21, 1919, as reąuired by the Aet of SSIltlKiai ”geH” VlSUOSe 
master at Boston, Mass., on Mav.............. -
October 6, 1917. -'lay Illinois valstijos miestuose, 

išskyrus Rock Island, 
(Relesed by the Foreign kame santikiai gana 

Governmental aštrus. Nebrasko, Wiscon- 
sin, North ir South Dakota, 
pramonėje darbininkų už 

Pagal Suv. Valstijų Sam- tcnka» 0 ant ukiU trūksta.
Centro vakarai. Youngs-

Languages
Information Service.)

(lyiTlO 111111*0 SUTIDkiHS Vr\iwirr^_
tinęs, darbininkų perviršius town,0hio.' "^ma l^OOo'K- 
ir truiLumas 34 valstijose Į darbių. Santikiai darbinin- 
parodo, kad sąvaitę prieš'kų su darbdaviais ”nenusis- tžr? H nCJonnviA yaznvn LrirvK Vzncv ! x _ — • ?9 \v —toveję. Nėra pranešimų iš 

Clevelando. Indianoj India- 
napolis su 3,000 bedarbių y- 
ra svarbiausia valstijos be
darbių vieta; santikiai „ge
ri.” Kentucky valstijoj Lou- 
isvellej bedarbių 1,500; san
tikiai aštrus; trūksta kiek 

(darbininkų ant ūkių.

26 d. balandžio penkiolikos 
valstijų 32 miestuose buvo 
82,600 darbininkų perdaug, 
penkių valstijų šešiuose 
miestuose 2,450 darbininkų 
buvo permaža, o keturioli
koje valstijų miestų darbi
ninkų buvo tiek, kiek reikė
jo. ________ ________ _

Sulyginus tuos skaitmenis | pį t . , piet Mary-
su vienos pirmesnes savai-L , . .. ?su vienos pirmesnes savai
tės, pasirodo, kad padėjimas 
šiek tiek jau pagerėjęs, kas 
aiškinama tuo, jog Pietuose 
pradėjo rastis darbų ant 
ūkių.

Iš 58 miestų pranešama, 
kad 28 miestai arba 48% tu
ri darbininkų perdaug; še
ši arba 8% permaža ir 20 
miestų arba 43.3% tiek kiek 
reikia. Skaitmens yra pa
remtos Samdymo Biuro ži
niomis, gautomis telegrafu 
iš 3,447 didesnių firmų.

Daugiausia bedarbių 
vo Youngstovm, Ohio., 
13,000, t. y. jų skaičius 
augo 1,000 per savaitę 
Louisville, Ky., kame 
šiol darbininkų trukdavo, o 
dabar pasirodo 1,500 per
daug. Daugiausia bedarbių 
sumažėjo šiuose miestuose: 
Meriden. Conn. 1.000; New 
Hevene 2,000; Indiąpapoly- 
je 1,000 ir Portlande, Ore- 

• gon, 1,200.
Naujoii Anglija. Iškvrus 

Connecticut valstiją, praė
jusios savaitės žinios paro
do, kad darbininkų stoka ir 
perviršis pagerėjo. Connec
ticut valstijoje bedarbių 
skaičius astuoniuose mies
tuose siekia 19,,900, o savai
tė pirmiau tuose pat mies
tuose buvo 23100. Tas suma
žėjimas bedarbių yra dau
giausiai Meridene ir New 
Havene. Dabar bedarbi’! 
Connecticut valstijoje ran
dasi šiaip: Bridgeporte 7. 
200 New Havene 6,000; Me
ridene, 4,000; Norvich 
1,000: Derby 700; Stanfor- 
de 400: New Londone 300. 
Santikiai darbininkų su fab
rikantais Conn. valstiioje 
visur ”geri,” išskyrus New 
Haveną, kame dalykai esą 
”ncnusistovėję.” Stafford 
Springs, Torrington ir W- 
Williir.antic darbininkų v- 
ra tik tiek kiek reikia. Tš 
Portlando, Me., pranešama 
perviršis 800. vietoje 1,000 
už pirmesniają sąvaite, tai 
yra svarbiausis bedarbės 
miestas Maine valstiioje. 
Fall River, Mass., lygšiol bū
davo bedarbių, dabar prane
ša, jog darbininku permaža 
New Hampshire, Rhode 
Islande ir Vermonto valsti
jose darbininkų kaip tik už
tenka.

- Centralėsę valstijose. Trū
kstant tikrų skaitlinių iš 
New Yorko miesto, Buffalo 
yra svarbiausis N. Y. valsti
jos bedarbių centras, iš ku
rio pranešama 8,500 bedar-j 
bių. Rochestcry esama 3,; 
500; Uticoje, 5.200 bedarbių. į 
Binghamtone, Yonkers ir į 
Glens Falls praneša, jog 
darbininkų tik užtenka,—‘ 
industraliai santikiai "ge
ri,” iškvrus Rochesteri, ka
me esą "intempti,” o New 
Yorko" miesto ”nenusistovė- • »ję. , . |

šiaurvakariai. Illinois, 
Chieago, East St. Luois, Jo- 
liet ir Rockfordas praneša 
perviršių; Rock Island tik 
užtenkamai. Industrijos

bu- 
nes 
už- 
ir 
lyg

landė, West Virginijoje, 
North Carolinoje, Floridoje, 
Alabamoje, Mississiipni, Te- 
nnesse, Louisianoje, Missou- 
ri, Texas, Oklahomoj ir So
uth Carolinoje darbininkų 
miestuose kaip tik užtenka, 
o ant ūkių pradeda trukti. 
Columbus, S. Coloradoj trū
ksta 1,200 darbininkų, Char- 
lestowne 500. Tai didžiau
sis darbininkų trukumas.

Pacifiko Pakrantėse. Są
lygos pradeda čia gerėti Iš 
Portlando (Oregon) prane
šama, jog yra 1,200, vietoje 
2,400 bedarbių, kaip kad 
praėjusią savaitę buvo, San 
Franciscoj 4,000 bedarbių 
vietoje 4,500 praėjusią są- 
vaitę. Iš Oaklando praneša
ma, jog tik užtenkama dar
bininkų, o Los Angeles 500 
bedarbių pasidaugino ir da
bar ten esama 7,000. Iš Wa- 
shingtono pranešama, kad 
tenai taipgi perdaug darbi
ninkų industrijos darbuose; 
sąlygos nenusistovėjusios, 
trūksta darbininkų ant Ūkių 
ir giriose.

I
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Žemiaus paduoti laiškai atėjo' 
tiems amerikiečiams, kurie j ieš
kojo savo giminių Lietuvoje. 
Reikalaudami tų laiškų, įdėkite 
už 3 c. štampą ir adresuokite 
taip: Adv. F. J. Bagočius, 253 
Broadway, So. Boston, Mass.

Laiškai iš Lietuvos

nuo Teofilijos Višniauckos ir
815. Boinauskai Stanislovai, 

Marės Zavecka.
816. Burgailai Kastancijai, 

nuo Aleksandro Radvilavičio.
817. Earavikui Mikolui, 

IJudvikos Beravikienės.
818. Brazaitis Antaninai, 

Pranciškaus.
819. Brazaičiui Povilui,

nuo

nuo

nuo 
Antano Brazaitis ir fainilijos.

nuo820. Briedžiui Povilui.
Stefanijos Briedis.

821. Brogiui Juozui nuo 
rėš Brolienės.

822. Budreikai Jonui, 
Antano L, Budreikos.
823. Budria Bernadui, 

Petro Budria.
824. Budriėiui Mikolui, 

Antano Budrevičio.
825. Buikus Liudvikas, 

Balčiūne.
826. Buividai Alenai. 

Monikos Euividovičia ir F. 
davinio.
827. Bush Geo., nuo Petro 

Navalinsko.

Ma-

nuo

nuo

nuo

nuo

nuo
Už-

828. Butkevičiui Mikolui, 
juue Onos Zdanavičienės.

829. Butkui Kazimierui, 
Sutkų familij°s-

830.
Antano

831.
Marės 
kus.

832.
Kazimiero 

Zdanavičios.
833. Balčiūnai Selionijai, 

nuo Jono Kavaliausko.
834. Čepaitis Annai, nuo O- 

nos Sunkytės ir Juozapo Rim
kaus.

835. Čepaitis Izidor, nuo A. 
Kankalic.

Butkui Antanui, 
Butkaus.
Butkui Albinui, 
šiaulis ir Marės

Butkui. Mikolui, 
Butkaus ir

nuo

nuo

nuo 
Būt-

nuo
Onos

836. čepaliui F., nuo Onos 
čiapulienės.

837. Černius Magdeienai, 
nuo Mikolo Černiaus.

838. čiudaniui Juozui, nuo 
Jurgio Ausiuno.
839. Civirkai Annai, nuo Jono 

Kazonavičiaus.
840. Daukšui L. I„nuo Anta

no Daukšos ir Petro Mekio.
841. Dombrauckiui A., nuo 

Dominiko, Rozalijos ir Adeli- 
jos Dombrauskų.

842. Daugirdai Jonui, 
Marės Balčiūnienės.

843 Dauginui Antanui, 
Jono Daugino.

844. Dauginui Stasiui, 
Marės Dauginos.

nuo

nuo

nuo

ŠV. TĖVO MIKOLO
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 

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

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

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

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

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

Reikalaukite katologo. Rašydai 
mi adresuokite šitaip:

St. Michsds Medicine Co.
Dept. K s. (21)

CARLSTADT, NEW JERSEY.

Al, Alau Kostonka, pan
tai rita pbflta tipe.

Bitteri*. Ai 
buvau vos tik

AR GALIU JI GAUTI—BE 
ABEJONES!

Prohibicijos Įstatymas 
daugelį žmonių neramina. 
Daugelis žmonių, kurie ži
no, kad vienintelis vaistas, 
kuris visuomet pabelbsti 
nuo blogo apetito, subiiuš- 
kimo ir Įvairių kitų skilvio 
silpnumų, yra Trinerio A- 
merikoniąkas Kaurtaus Vy
no Elixeris, dėlto jie rašo
mums klausdami: ”Ar pro-, 
hibicija -paliečia taipgi ir: 
vaistų? Ar aš galėsiu gaut į | 
jo po liepos 1 dienai?” Sup- | 
rantams, jus galėsite ji gaut | 
taip kaip ir šiandien, nes 
Trinerio Amerikoniškas1 

I Kartaus Vyno Elixeris yra 
Į legitimuotas vaistas, kuris 
i vėl likosi pripažintas Suve- 
inytų Valstijų Internal Re- 
| venue Departamento Wa- 
! shingtone, gegužės 2 d., 
1919, kaipo prohibicijos Įs-| 
tarno leistinas vaistas. Taip
gi Trinerio Angelica Bitter' 
Tanic likosi pripažintas-

Ant 24 
akmens 

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 sie
tą. Ypatingas pamaiyjimss Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
'eso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
-erto. Atsiminkite jus užmokėtu- 
•nėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
■ei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
'riekvienu laikrodėliu. (7)

ETCELSIOR WATCH CO.

Kas išgelbėję
(ėią ligą? Salutaras 

per praeitus 4 metus 
gyva. Aš kentėjau nuo neeirmimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man sesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuoea. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptiekose, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
žolės nuo visokią Hopaą

J. BALTRĖNAS,' Prot_____

Chieago, IH.
t!tą apgarsinimą turėtų paiskaityt 

kMeviena*. ištamt Ir aasŪikt.

i

i 
I

I
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Tai vra

NATIONAL BISCU1T
COMPANY

nepalvginimas
produktas, koki

tik geriausios pasaulvje kepyklos gali
pristatyti ant jūsų stalo.
Uneeda B’scuit visuomet gaunamos
taip šviežios, kaip kad jos butų tik ką

iš pečiaus.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes nžtrkrinsm. kad Jus snčėdysit pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmą ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musą 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo- ■ f 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI. į i

TAIPGI IŠVALOM IR IŽPROSINAM jį 
VYRŲ IR MOTERįJ RUBUS 

Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 
prieinama.

Tikras Josą brolis lietuvis

Ant Januška H

122 W. BROADWAY,
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—Ufli

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 1707 S. Halsted St-, Tek Canal 8417. 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
telpa laikiaštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

$50.00Fonografas tik $26.75
TIKTAI PER TRUMPA LAIKA.

Jeigu nori turėti 
gerą fonografą, ku
riuo butono užganė
dintas, tai pažvelk 
į šitą gražų fonog
rafą. kuris savo gie- 
dalu. muzika yra ly
gus net ir $75.00 
gramofonui. Žis fo
nografas yra dailiai 
ir gražiai padary
tas, puikiai išbaig
tas taip, kad gali 
užtekti visam gyve
nimui. Be to jis turi 
dviguba sprenžžną 
ir grajina 3-10 rali
stus 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 gir
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. Fonografas grajina visokios išdirbystės rekordus. Turi ma
lonų 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 parduotu Su kiekvienu 
fonografu duodame visiškai DYKAI 12 naujausiu kavalkų ir 300 adatėlių. 
Gvarantucjame užganėdinimą. kitaip grąžiname pinųrus. Taigi jei norite 
pasirfaudoti 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.•ir 

ar jus žinote šitą stebėtiną 
i vaistą ? Jis atgaivina gy- 
l vumą ir energiją ir sunki? 
darbo naštą padaro lengva 

į kai plunksna, dėlto vaistas. 
' ypač ūkininkams piutės me
tu yra svarbus. Pasirūpin
kite turėti atsargoje šitų 
vaistų. Visi • aptiekoriai 
parduoda. Joseph Triner 
Co., 1333-1343 So. Ashland 

Chieago, III.

I

400 Athenaenm Bdg. CHICAGO. ILL avė.,

EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK ir SKAITYK!

I
I
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Dėlto, kad mes turime ką nors 
stebėtino. Stebėtinas grajinantis 
Laikrodis ir tas yra naujausis 
laikrodžiams išradimas. Tas laik
rodis parodo valandas ir rainutes 
kaip ir kiekvienas kitas. Padary
tas stipriai, gražiai apdirbtas ir 
laikys visam amžiui. Jeigu myli
te girdėti gražią muziką nereikia 
Jums mėtjį pinigų už visokius 
muz&aiiškus instrumentus, pa- 
vyzdtn: Piano, fonografo, smui- 
kos korneto ir tam panašiu. Jums 
tereik tik nasukt raktą viršuje to 
laikrodžio ir jis grajins gražias 
dainas ir meiiodijsts, kurios pa
linksmins* Jus ir jūsų draugus. 
Jis grajina 15 minutų, su viens 
užvedimu ir kiekvieną syki užve
dus grajina skirtingas meliodijas. 
Laikrodis aprūpintas mechanizmu, 
kad muzikos voliuka: persimainė 
patis. Tai didelės vertės laikro
dis, nes šalę laikrodžio turi da ir 
muziką. Tok; laikrodį reikėtų tu
rėti kiekvienam name. Ir Jus te 
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas mus. Tikra kaina te 
laikrodžio $18.00. Kiekvienas, ku
ris išsikirps šį apgarsinimą ir gri
sius mums užsakymą iki 15 Jųne. 
męs prisiusime tam už $9.75. Mes 
neprašome pinigų iš augšto, tik 
parašyk savo vardą ir adresą aiš
kiai. įdėk S2.06 depozito, o kitką užmokėsit kada ta laikrodi atvežš 
jums į. namus. Kiekvienas, kuns prisius $9.75 iš augšto už tą laikrodį 
tam pasiųsime VISAI DYKAI gražią deimantinę Špilką ir paauksuotą 
retežėlį. •

PASARGA: Kuris norigauti ši laikrodį už $9.75. turi prisiųsti už
sakymą prieš 15 Juniaus, nes-po paskirto laiko kaina to laikrodžio 
pakils iki $18.00. Nepraleiskite, bet rašykite tuojaus pas:

EUROPEAN WATCH CO.
1418 W. Division St., Dept. 290, Chieago, III.

KELEIVIO” SKAITYTO
JŲ ŽINIAI.

— ė ,
Sulyg naują pačios taisyklių 

turime mokėti pačtai už visokius pa
skelbimus daug brangiau negu už- 
skaitvmą ir žinias, todėl nors ir 
"Keleivio” skaitytojams apgarsini
mus talpyt dykai negalime. Už viso
kius pagarsinimus mes skaitome po 
2c. už žodį pirmą sjkj. Jeigu tą patį 
apgarsinimą nori patalpint kelis sy
kius, tad už sekančius sykius skaito
me žodį po l^įc.

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

ih|i|b
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LIETUVIŠKAS 
IŠRADĖJAS.

b Tokiu vardu išleidome naują
5 knygute dei išradėjų, joj yra 20 
Į paveikslą ir iliustracijų, visokių 

išradėjų ir išradimų, su aprašy
mais ir paveikslais miesto New- I 
Yorko ir Washingtono.

Tą brangią knygutę, mes iš
siunčiame kiekvienam ant parei
kalavimo.

DYKAI.
Jeigu Jus norite žinot, kiek tur

to žmonės prasigyveno su pagal
ba naudinjrų išradimų, tai rašyki
te tuojaus reikalaut 
dingos knygutės

flį (ekspertai) patentų, 
(■j išradimus DYKAI. Rašykite:

American European 
Patent Office, Ine,

Broadway (Ks.) 
New York, N. Y.

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

> 4- » 4- > > > < -k < -» _*
■■■■■■■■■■■■■B|I *

v

Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padaru Galva, Raudona Krauta. Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 
VyrUHnuną Ir----- ““

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- 
Kmo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 

lujo art>a anemijos, tingos cirktdacijos kraujo, 
žudymo kūno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo 
skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos' skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

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

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

Musu Absoliutiška Gvarand|a.
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios- 
dešimtys (W) pilių. Vienam mėnesiui gydymo, karna kuriu yraytenasfSl.tt) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutės už penktus ($5.84) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (29) dieną nebusite pilnai uzganedm- 
ti Msėkmiu, sugrąžikite Ivktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.
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Skaitykite ką tie žaunes saka apie Naga-ToM.

NATIONAL LABORATOtY. (%icar>. N- . E5wood Cky. Pa.

ju^u lai&v Ir N«a»-Tone piliute» Ir taria pakaityti, jąc «u vijai aiaan«anta» 
vaistau. MrMiiu priausti dvi bonkutės Nugą-Toor p*ut«o. Ai danaa ksalrea pihatia aava 
patelių dėt pabandyma ir jam labai patik*. Ai Mriiuju vieną bonkutė dėl jio. Pruiunėiu g2» 
Siuskite vaistus k, gr naau^i. QASpAR B£RS£t 3^ w

NATIONAL LARORATORY. Chieago, IRs. Sbenandooh. Po.

užginus nuo juR įg

NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Criicaf^ M. 
Gerbiamieji: Prisiunčia $.........  ir meldžiu prisiųsti aau
bonkutė Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė...............................................................................

Oatvė Ir No. ar R. F. D..................................................................    ■

Miestas Valstija L. 3
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v e j Dekleracija, kuri aiškiai už- 
vimiaareiškia, kad žmonės privalo Vietines Alllins būt valdomi vien tik valdo- 

_______ I miems su tuo sutinkant 
True translation filed with the post- ‘ K. — 
master at Boston. Mass., on ~ 
21, 1919, as required by the Act of 
October 6, 1917.

PUSANTRŲ METŲ KA
LĖJIMO Už GEGUŽINĖS

APVAIKščIOJIMĄ.
William J. Sidis, pagarsė-' . ______ v________

jęs savo nepaprastais gabu- sakyti, kokį bėgį žmonijos tų, Lietuviu Salėje, So. Bos- 

rėdamas vos 15 metų am-,džios formą priims.
žiaus užbaigė Harvardo į A. — Kaip tik taip ir aš 
universitetą, likosi 1 d. ge- sakau.
gūžės areštuotas už daly va-’ (teisėjas Hayden)
vimą gegužinėj darbininkų * Ar tiki į Dievą? 
demonstracijoj Bostone, o A. — Ne! 
dabar nuteistas pusantrų' Advokatas Connoly pak- 
metų kalėjiman. Sykiu su laušė, koki dievą jis turi 
juo nuteista už tą demonst-,mintyje. Kuomet teisėjas____
raciją ir kitų 11 žmonių, atsakė, kad ”Devą Visaga- ves daugiausiai vaikų ir už- 
Nuteistieji apeliavo į augš- lintį,” Sidis atsakė, kad jis laikys juos koncerte tvarko- 
tesni teismą. Sidis laikomas netiki į tokį dievą, kuris yra je, gaus pirmutinę dovaną 
po$ 5,000 kaucijos, kiti po ’ autokratišku krikščionių bo- Be to bus duodamos vai- 
$1,000 kiekvienas. (su, bet tiki į tokį, ką yra kams dovanos už sekančius

Jaunas Sidis savo atsaky- yirš žmonijos. Advokato dalykus:
nėjrmais į klausimus teismo klausiamas, ar sovietų idea- Dvi pirmutines dovanas 
procedūrą darė indomia ne lai būtinai reikalauja prie- gaus už parašymą Simono 
tik susirinkusiai teismo sa- vartos, Sidis atsakė. į-—- - 
lėj publikai, bet ir pati teisė- šingai, nurodydamas, kad tų 
ją interesavo. Kaikuriuos idealų siekiant neprivalėtų 
tų klausimų ir jaunikai- būt jokios prievartos, 
čio atsakymų čionai paduo-’ Atsakydamas skirtumą 
dame: ' j tarp bolševikų ir social-de-

Klausimas.— Kur buvai mokratų, Sidis nurodė, kac 
Į pastarieji vyriausia savo 
priemone skaito baliotą, 
kuomet bolševikai industri-

PRAKALBOS
29 gegužės vakare, Lietu

vių salėje bus socialistų pra
kalbos, surengtos atsisvei-

»i.v Ko ¥.1?eįasrJJ]a.Yden) kinimui dr-go Coltono, ku-!
Kas sprendžia? Didžiuma, ris šią sąvaitę bus išgaben- 
arAn,_ Didžiuma. Us 25 kalėjiman.

minį ^sffiiSti ekOn“-| VAįRV BALIUS 1R 
A. — Taip, tikrai. I KONCERTAS.
K-Ar gali kas-nors pa- Nedėlioję nuo 2:30 po pie- 

mais jaunikaitis, kuris tu- nuotikjai arba kokią vai- tone bus vaikų balius ir kon- 
J certas. Programą išpildys

vaikai. Minėtą balių rengia1 
Simono Daukanto Mokykla, 
įžanga tėvams ir vaikų glo
bėjam^ taipgi bernaičiams 
ir mergaitėms nuo 2 iki 15 
m. bus visiškai dykai. Vai
kai be tėvų nebus įleidžiami. 
Kurie tėvai ar globėjai atsi-

Dvi pirmutines dovanas

parodai iš sales išėjus?
Atsakymas.— Iškart bu- priemone^ ^skaito baliotą. 

vau užpakalyje, paskui įvai- - 
riais laikais įvairiose paro- kontrolę. Klausiamas, 
dos vietose. Kuomet paro- ar nebuvo jokių aplinkybių, 
da pasiekė Walnut avenue ir (priežastį riau- 
Warren gatvę buvau užpa
kalyje eilių.

K.— Ar nešei raudną vė
liavą?

A.— Nešiau dviejų pėdų 
pločio ir trijų pėdų ilgio e
raudoną šilkinį audinį, pri- PU0Į? ramiai einančios 
segtą prie šmoto lazdos. ’ J‘“
ĮC — Ar nebuvo jokio . . .

triukšmo demonstrantuose? nepagalvojo, jog jam išėjus
A. — Negirdėjau jokio gatvėn su raudona vėliava 

balso iki keletas ypatų Ope- į^. padarytas užpuolimas, 
rA House salėj nepradėjo 
dainuoti.

K.—• Ar esi socialistas?
A.— Taip, esmi.
K. Ar pripažįsti sovietų 

valdžios formą?
A.— Taip, pripažįstu.
K.— Malonėk trumpai at-

ar nebuvo jokių aplinkybių,

: šėm kilti, ir ar nebūtų kilę 
riaušės, jei demonstrantai 
butų buvę palikti ramybėj, 
Sidis užtikrinančiai atsakė, 
kad jokių riaušių nebūtų bu
vę, jei padaužos nebūtų už-

darbininkų parodos.
Toliau klausiamas, ar jis

prie-! Daukanto Mokyklai laiško 
lietuviškai ir sekančių klau
simų :

1. Kaip užlaikyt sveikatą, 
kad užaugt Į stipru žmogų?

2. Delko reikia godot tė
vus?

3. Delko reikia mokintis?
4. Delko nereikia girtuok- 

liaut?
5. Ką žinai apie Lietuvą?
6. Delko žmonės eina i 

vaikų -lavinimo koncertą?
Todėl tėvai ir globėjai vai

kų prirengkite vaikus į mi
nėtą koncertą, kad tas kon
certas butų pasekmingas ir 
butų paskatinimu vaikų 
prie mokslo ir lankymo Si
mono Daukanto Mokyklos 
vasaros metu..

Kviečia visus
Simono Dauk. Mok.

Sidis atsakė, kad to jis visai 
nesitikėjo. Klausiamas ad
vokato Connoly, ar jis pri- 
jiažįsta teisingu tatai, kad 
po Amerikos vėliava strei- 
kieriai Arizonoj buvo suva
ryti ir laikomi badavimui, 
Sidis užreiškė, kad jis po A-

LIBERTY BONDSUS
Priima už pilnus 50 dolerių
L. A. B-vės atstovas,

P. BARTKEVIčIA,
877 Cambridge st.

E. Cambridge, Mass.

(24)

DIDŽIAUSIAS KONCERTAS
Rengia LSS. Vi Rajonas

PETNYČIOJE,

vaizdini i sovietų valdžios * menkos vėliava^ nestovi. už 
formą.

A.— Tatai padaryti nėra 
lengva.

K.— Ar galėtum atvaiz- 
dint ją šimtu žodžių?

A.— Sovietų valdžia yra 
dabartinės revoliucinės 
sijos valdymosi forma, 
vietas rusų kalboje reiškia 
taryba. Tarybų principas 
yra tai, kad tie, kas dirba 
naudingą visuomenei (ftirbą, 
turi kontroliuoti valdžią ir 
pramoniją šalies, kaip kad 
ir valdininkai abelnai. Pa
matinis gi principas yra tas, 
kad kiekvienam leistina 
dirbti.

K.— Ar nori pasakyti, 
kad tik tiems, kurie dirba 
visuomenei naudingą dar
bą?

A.— Noriu pasakyti, kad 
tie, kurie atlieka darbą, pri
valo turėt teisę kontroliuoti 
valdžią, tik prie tų nepris- 
kaitomi tie, kas nedirba 
svarbaus industrijos darbo.

K. — Ar sakai, kad jie 
gali kontroliuoti industrijo
mis, kuriose jie dirba?

A.— Taip aš suprantu..
K. — (teisėjas Hayden) 

Spėkos pagalba, jei reikia?
A.— Aš žinau, kad kiek-

Ru-
So-

j tai, kad negrai butų linčiuo- 
I jami be teismo. Tuomet tei
sėjas Haydon pertraukė sa
kydamas, jog mes visi žino
me už ką Amerikos vėliava 
stovi, bet advokatas Conno
ly pastebėjo, jog jis da nepa
sakė, kad mes čia turime ver
giją, ginkluotus padaužas 
užpuldinėjimams ir kitokių 
dalykų.

Vadinasi, jokios kaltės 
kaltinamajam neprirodyta, 

vien tiktai, kad jis dalyvavo 
darbininkų parodoj ir nešė 
raudoną vėlivą, o visgi tei
sėjas Hayden jaunikaitį nu
teisė 18-kai mėnesių kalėji
man.

Po to sekė trumpas per- 
nagrinėjimas bylų kitų už 
demonstraciją areštuotų 
žmonių. Nutęsti kalėjiman 
šie: Edward Savrie, Peter 
Thompson, Juozas Markevi- 

(čius (iš Norwoodo), ,Alex 
Glasnik, Andrew Ford, D. 
Pitnichv, Ben. Barden, J 
Waranski ir Samūel Shoyet 
šešiems mėnesiams kalėji
man. Berche ir Szvdlowski 
18 mėnesiu. Jan Berasnik, 
Roman Beržewski ir S. An- 
drevski likosi išteisinti.

Daugelis bylų atidėta ant

BRIGHTON, MASS. 
DIDELIS TEATRAS 

Rengia LMPS. 49 kp. ne- 
dėlioj
25 GEGUŽĖS-MAY, 1919 

Lietuvių kooperacijos salėj,
26 Lincoln St„ 

Brighton, Mass.
Prasidės nuo 7:30 vakare. 

Bus suloštas gražus veika
las, 4 aktų drama

^KRYŽIUS”
Visi kviečiami atsilanky

ti. įžanga dvkai.įžanga dykai.
Komitetas.

Ura visi ant šokių!
Cambridge’aus LMPS. 27 

kuopa rengia gražius šo
kius, subatoje, 31 gegužės, 
Cyprus salėje, 40 Prospect 
St Prasidės nuo 7 vakare. 
Taibus tikrai lietuviški šo
kiai; atsilankykite visi!

Komitetas.
STORAS PARSIDUODA.

So Bostone parsiduoda hučernč ir 
srosemė. Savininkas perka farnią. 
todėl krautuvę atiduoda kuopiyiausia. 
Kreipkitės pas: (21)

Bronislova Gintauskį
110 Third St., So. Boston, Mass.

XX. X KO INCAVA O V

viena valdžia turi tam tikrą [28 dienos gegužės, nes ares- 
galia priešininkams nugalė- i tuota buvo daugiausiai kaip 
ti. ‘ r A

K. — (teisėjas Hayden) 
Tas neatsako į klausimą. 
Pirma sakei, kad žmonės 
reikalauja šalies kontrolia
vimo. Aš noriu žinoti, kaip 
aiškini tą šalies industrijų 
kontrolę, ar pagalba spėkos, 
ar pagalba balsavimo?

A.— Skaitau reikalinga

(šimtas ypatų.

REIKALINGA MERGINA 
MOKINTIS SIUT KOTUS.

Mokestis ir mokinanties. 
atsišaukite pas:

American Rubbcr Co.
Sixth Street,
East Cambridge, Mass.

PRANEšlMAS.
Šiuomi pranešu, kad po 

No. 366 Broadway atidariau 
naują moteriškų drapanų 
dirbtuvę, kur priiminėsiu 
užsakymus ir dirbsiu pagal 
naujausias madas visokius

žydai protestuoja prieš 
lenkus.

Bostone prasidėjo Naujo
sios Anglijos žydų organiza
cijų suvažiavimas. Suvažia
vo virš 500 delegatų. Suva
žiavimas išklausęs visų ta- , _ 
rybų raportus ketina išdirb-'aprėdalus. Darbas pirmos 

pavartoti spėką tik tokiuose ti pieną surengimui vienu klesos ir kainos nebrangios, 
atsitikimuose, I 
yra butinumu, ir tą savo mitingų kad. pakėlus di- 
nuomonę remiu 
Valstijų

kada tatai laiku visoj Amerikoj mass-’ 
' ■ ^3 savo' mitingų kad pakėlus di-Į 

Suvienytų džiausį protestą prieš len- 
Neprigulmybės kus už žydų skerdimą. j

M. Andr.-Ambrozaitienė
366 Broadvvąy, 

Ant antrų lubų 
So. Boston, Mass.

Tek Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKCTICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS: i

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

61 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 21C.

•

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

J. Butėnas, Basas.

I

I

II t 
I

♦ »

♦

i

(10)

i

DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS: Nm • iki 12 dm*.! 

Nuo 1 iki * vak. !
NEDALIOMIS ■ 

Iki 1 ▼. po piety. i 

Ofisas "Keleivio” name. 
251 Broadiray, tarpa C ir D 

SO. BOSTON. MASS.

i

I
!I

Peoples Temple
SVETAINĖJE

Kampas Columbus Avė. ir 
Berkeley St., Boston, Mass

Prasidės 3 vai. po pietų;
Durys atsidarys 
nuo 2 po pietų.

Minėtame koncerte dalyvaus 
penki pasižymėję lietuvių chorai 
ir daug garsių solistų, (iries spe- 
cialė orchestra p<> vadovyste E. J. 
Sugar ir dalyvaus ukrainiečių 
kvartetas.

Tokio koncerto m»ų apielmkes 
lietuviai da niesad neouyo suren
gę. Todėl kviečiame būtinai atsi
lankyti ir persitikrinti kokių ar
tistų turi musų apielinkės lietu
viai ir pasigerėti musų daila.

Kviečia RENGĖJAI.

Puikus Teatras!
Keturi); veiksmų komedija.

Rengia LSS. 162 kuopa, puikiausi perstatymų, 
Subatoje,

24 Gegužė sMay 1919 m. Lietuvių Salėje, 
Kampas E ir Silver Sts., St. Boston, Mass.

LOŠIMAS PRASIDĖS NUO 7:45 VAKARE.
BOSTONIEČIAI! Pirmų kartą turėsite progą pamatyti gražią kome

diją "VAGYS,” ir drąsuoli žydelį, ir miegantį sargą ant sargybos. .
Veikalas perstato lietuvių ūkininkų gyvenimą.

Perstatymas labai juokingas ir niekas iki šiol tokio gražaus teatro 
da nematė. Todėl visi atsilankykite. Užkviečia RENGĖJAI

»

FARMA!
1O0 akrų dirbamos, derlingos
100 akru 60 dirbamos, derlingos 

mes," kitkas ganyklos ir girios, -- 
kambarių stuba,x pijazai akmeniniai 
ir cimento grindys, priešakinis kie
mas apaugęs Įvairiais medžiais, pui
kiai išsižiuri, vanduo i stubą varo
mas su inžinu, 3 barnės, vistinyčia 
ir ledaunė, 9 mylios nuo kito didelio 
miesto. 2‘s mylios į miestukų. Kai
na $4,200; įmokėt kitkas ant
lengvų išlygų.

A. 2VING1LAS
26 Broad*ay. So. Boston. Mass.

zc- 
že- 

>•>

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

1 ■ r ?r. i'-rr-iriri ■ i-’"-—v ” ----------

t NAUJA LIETUVIŠKA 
| BARBERNE.
į Plaukus nukertam pagal vi- 
y sokias madas, kaip tik kurie no

rite. Jeigu kurie norite išgal^st 
atsakančiai BRIT\ Ą, atneškite 
pas mane, o skus geriau kaip 
nauja. X isame ir visiems patar
nausiu geriausiai. (27)

P. Lapienas 
299 E. Strrct

.So. Boston. Mass. 
Prie pat Lietuvių salės
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<pel.: Richmond 2957-M.

h Dr. David W. Rosen j

I
' Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir j 

Rusiškai. S

GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP-^
TAS LIGAS. Š

# VALANDOS: j
■ > Nuo 8 iki lp ryto.

Nuo 2 iki 3 dien^.
■ Nuo 7 iki 8 vakar*.

221 HAN’OVER STREET,
> BOSTON’. MASS.

' U2KXOOIOIOIO?

Severo^. Gyduoles uzl.i u o 
seimyno. Sveikata

Šeimynos sveikata
yra brangiausiu turtu ir todėl ji tu
rėtų būt: saugoja-a labai nuo vi
sokių nesveikumu ir ligų. Po pir
mutinių apsireištarrų kokio* nore li
gos. ar ji pa«ty nuo skilvio, kepenų 
ar žarnų, imk 

Severa’s
Balsam of Life

(Severos Gyvasties Balsamą) kuris 
yra gerai žinomas stiprintojas vir
škinimo organų ir siekia tiesog prie 
tabelio priežastiea. neleisdamas kilti 
kitoms ligoms. Jis veikia į kapsais, 
taisydamas ja veikimą ir tokiu bu
du prašalindamas ntrriildnitna. v.durių užkietėja ir dispepsij?: 

X Jis yra pardavinėjamas aptiekose 
gvisur. Kaina*6ce.-tsi. I

W. F SEVERĄ CO.
CEDar RAPIOS. iovva

Minėtas paveikslas parodo, kaip 
nuginkluoja carų ir kaip jis tini pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijoni*- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiško 
užrašydami aiškiai adresų.

’KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Misa.
%

BALTOJI VERGIJA
arba

tokis moterų pavergimas, 
kuris padaro jas profesiona
lėmis prostitutėmis.

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

KNYGOS KAINA 50c. 
reikalaukite pas: (?)

A. L. MARGERIS, 
2023 St. Paul Avė, 

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

KELEIVIO” SKAITYTO JŲ 
DOMAI.

GERK "KEL.” SKAITYTOJAI!
Jqs žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgaL Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drugiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba, . 
"KELEIVIO" LEIDEJAL

Naujiena Visiems.
Pirmų siuntinį vaistų iš Euro

pos gavome ir dabar turime 
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
..Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs turime. Receptus iš
pildo me visokius, Amerikos ir 
Europos daktarų.

Taipgi užlaikom visokių iš
dirby sčty ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa- 
duodam.
Kraujo Valytojas ............. $1.50
Nervų Ramintojas ........... $1.50
Nuo slinkimo plaukų ir

pleiskanų ....................... $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų...........$1.25
Nuo saulės nudegimo . — 75c. 
Nuo Reumatizmo ........... $2.00
Bobro Lašai ....................... $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Perfumas visokių

gėlių 50c., $1, $2, $3, $4, $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.

i

su Pa
veikslais

Pirmu
Kartu

Lietuvių
Kalboje j

D&har ką tik iščio iš po spaudos 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
mitra Biblijos 5%x$ colius, turi 3«2 
puslapius ir 379 paveikalčlius. Labai 
■domi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogų skaitydamas šia Biblija ir te
mpdamas i paveikslėlius, (karšė per
statų kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kia knjga įgijo. jam boa trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK »1.00
Norinti gaut šia Biblija, pinigus 

siuskit Eapreae ar Porto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

"KELEIVIS”
255 Broadvay,

SO. BOSTON, MASS.
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DAKTARAS

A. F. Christian
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.

Nuo 2 iki 5 po piety, nuo 7 iki 9 
vakare.

(Šventadieniais ir nedėliomis 
tos pačios valandos.)

Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir 
priežiūros, užtikrinam, kad gauk 
geriausių priežiūrų, gerų valgį ir 
kambarį, ir gerus patyrusius 
daktarus visų laikų. Mano pri- 
vatiška Hospitale yra aprūpinta 
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir che- 
mikališkų analizacijų Kraujo, 
Šlapurnp ir Pilvo ligų. įsteigta 
23 metai!

401 Narlboruogh Street
(Netoli Massachuaetts avė.)

BOSTON, MASS.,

/s 
s
I1

L1ETUVIS DENTISTAS }

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

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

69 CnAMBER ST, BOSTON 
Telephone: Haymarket 3390.

Dr.M.V. Casper
(KASPARAVIČIUS) į

425 BROADWAY, SO. BOSTON 
, Tel. So Bostoo 27 

Ofiso valandos: .
Nuo 10 iki 12:30 
Nuo 1:30 iki 6 vak 
Nuo 6:30 iki 9 vata (

Nedėldieniais atida ra pagal (Į 
sutartį. B

Telefonas: so. boston 5.

F. J. Bagočius
----------" ADVOKATAS =
VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE. 

Ofisas adaras vakarais iki 8.

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
Vienus trepus augštai.
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Rekordai, Dainos ir Šokiai.

' t
1M ' 1 J

Musų krautuvėje 
visados galite gauti 
v i s n s gražiausius 
LIETUVIŠKUS RE
KORDUS, kiek tik y- 
ra padarytu. Užlai
kom Columbia GRA- 
MAFONUS nuo $20 
iki $225. Senus su
gadintus gramafonus 
pataisome arba ap- 
mainom ant naujų. 

Rekordus ir Gra
mafonus prisiunčiam

j visus miestus Suv. Valst. ir prisiuntimo lėšas apmokame. 
Lietuviškus Kataliogus duodame DYKAI, tik prisiųsk 

štampą persiuntimui.

UŽLAIKOM VISOKIUS VYRIŠKUS RUBUS ir PASI
PUOŠIMUS ir VISOKIŲ ČEVERYKŲ.

Viską parduodame pigiau negu kitur. Užeikit persitik- 
rint > ‘

PILVINIS IR ZALDOKA8'
233 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
9

♦

i


