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Gen. Smuts už 
Tarybų valdžią.

Pataria sąjungininkams ne-Į SUKILO BALTOJI GVAR
DIJA ŠIAURĖS RUSIJOJ.
Rusų kontr-revoliucionierių 
armija perėjo bolševikų pu
sėn ir atidavė jiems Onegos 
. miestą.

Anglijos valdžia Londone 
gavo nuo savo generolo Iro- 
nside iš Archangelsko fron
to pranešimą, kad šiaurės 
rusų kariumenė perėjo bol
ševikų pusėn, atiduodama 
jiems Onegos miestą ir visą 
Onegos frontą. Bolševikai 
bandę atakuoti ir geležinke
lio frontą, bet buvę atremti.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
KONSTANTINOGRADĄ.
Londone gauta žinių, kad 

Ukrainos bolševikai paėmė 
Konstantinogradą ir daugy
bę karinės medžiagos. Apie 
Pskovą bolševikų kariume
nė tuo tarpu traukiasi at
gal. Galicijoj lenkai paėmė 
Tamopolį.

x •

kišti rankų prie Rusijos.

Generolas Smuts, anglų 
kariumenės vadas pietų Af
rikoj ir taikos delegacijos 
Paryžiuje narys, karštai 
stoja už tai, kad Rusijai bu
tų palikta sutvarkyti savo 
reikalus svetimiems visai 
nesimaišant. Jis sako, kad 
geriau yra turėti „prablai
vintą Sovietų tvarką, negu 
barbarizmą, prie kurio ne
išvengiamu keliu veda da
bartinė sąjungininkų poli
tika.” Toliaus jis pataria 
Anglijos valdžiai pritaikyti 
tokį pat vaistą Airijai, koks 
buvo pritaikytas Čekijai.

Jo nuomone, sąjunginin
kų politika linkui Rusijos 
yra labai neišmintinga. Vi
dujinį Rusijos klausimą ga
li išrišti tiktai patįs rusai, 
jis sako. Apie sąjunginin
kų intervenciją jis išsireiškė 
taip:

„Karinės musų spėkos, 
tarkai ir ąmunicija gali lai
kiniai vieną pusę palaikyti, 
bet paties svarbiausiojo 
klausimo šitokiais budais

•v ««neisnsi.
Jis pataria sąjunginin

kams duoti Rusijąi ramybę, 
nuimti blokadą ir laikytis 
draugiško neutraliteto ir 
pilno bešališkumo politikos 
linkui visų frakcijų.

„Gal būt,” jis sako, „kad 
prablaivinta ir patobulinta 
Sovietų tvarka yra vienati
nis Rusijai išganymas, ir 
gali būt, kad tokia tvarka 
butų daug geriau, negu bar
barizmas, prie kurio neiš
vengiamu keliu veda dabar
tinė sąjungininkų politika. 
Rusija dar nepasveiko. Rei
kia kantrybės, reikia palau
kti, ka ji parodys pasvei
kus.” _______
240.000 RUSŲ BELAISVIŲ 

SĄJUNGININKAMS 
BRANGIAI ATSIEINA.

Sąjungininkų taryba lau
žo sau galvą, kas daryti su 
240,000 rusų belaisvių, kurie 
randasi da Vękietijoje. Ka
rei pasibaigus sąjunginin
kai įsakė Vokietijai tuos be
laisvius laikyti, o už jų mai
tinimą jie apsiėmė užmokė
ti. Sąjungininkai bijos grą
žinti tuos žmonės Rusijon, 
kad jie nestotų tenai Rau- 
dononArmijon. Be to Len
kija nenorėjo jų leisti per 
savo žemę, kad ’neužkrėstų’ 
jos bolševizmu, nes didžiu
ma jų esą bolševikai. Bet 
gi užlaikymas ir maitinimas 
240,000 žmonių sąjunginin
kams gana brangiai atsiei
na. Nebeišmanydama ką 
daryti, sąjungininkų taryba 
padavė šitą klausimą savo 
kariumenės patarėjams ap
svarstyti.
SUSTREIKAVO REINKO- 

ČIŲ DARBININKAI.
New Yorke pereito j są

vaitėj sustreikavo 3,000 
reinkočių darbininkų, rei
kalaudami 44 valandų dar
bo są vaite j.

SOVIETŲ ARMIJA ŽEN
GIA PRIEŠ DENIKINĄ.
Žinios iš Maskvos sako, 

kad Sovietų armija,.sutriuš
kinus Kolčaką, dabar trau
kia prieš generolo Denikino 
spėkas.

Paėmę Uraluose daug ka
syklų ir fabrikų, bolševikai 
dabar gali daryti amunici
jos kiek tik reikia.

Tarptautinis streikas 
suparaližiavo Austriją.

Francuzijoj streiko nebuvo, 
Italijoj nenusisekė, Anglijoj 
streikavo 200,000 žmonių.
Tarptautinis streikas, ku

ris buvo apskelbtas 21 liepos 
išreiškimui Sovietų val
džioms simpatijos, geriau
sia nusisekė Austrijoj, kur 
tapo suparaližiuotas visas 
judėjimas. Kitose Europos 
šplįse proletariato pienas 
nekaip pavyko.

Francuzijoj streikas buvo 
oficialiai atšauktas ir gali
ma sakyt, kad tenai jo visai 
nebuvo.

Pienuojamas geležinkelių 
streikas Italijoj visai nenu
sisekė. «

Anglijoj sustreikavo 200,- 
000 angliakasių, bet sako
ma, kad tas streikas netu
rįs nieko bendra su tarptau
tiniu darbininkų judėjimu, i

Sporadiškų streikų buvo 
Vokietijoj. Berfine buvo 
sulaikytas visas judėjimas 
ir miestas buvo be šviesos.

Tik Austrijoj streikas 
apėmė visą šalį. Buvo sulai
kyta visa transportacija, 
miestuose nebuvo nei švie
sos, nei vandens. .

T 4DITATA I Koblenze Amerikos ka-
ŠARAJNČIAI^UžPUOLe rjumenė areštavo 60 vokie- 

cių.

Čekų sostinėj Pragoj Ii-

NUSTATĖ TARP LIETU
VOS IR LENKIJOS RU- 

BEŽIŲ.
Paryžius. — Maršalas 

Foch padavė vyriausiai są
jungininkų tarybai raportą, 
parodantį, kaip turėtų būt 
nustatytas Lietuvos-Lenki
jos rubežius. Sąjungininkų 
taryba tą raportą priėmė. 
Sulyg to raporto, lenkų ka- 
riumenė turi pasitraukti iš 
Lietuvos į Suvalkus ir už
imti linę einančią nuo Su
valkų į šiauryčivs.

LENKIJA BUS CUK
RAUS ŠALTINIS.

Lenkija žada būti didžiau
siu cukraus šaltiniu Euro
poj. Naujoj Lenkijoj busią 
tarp 60 ir 70 burokų cuk
raus-fabrikų, kurie kas me
tai ketina duoti nemažiau 
kaip 500,000 tonų cukraus.

Vokiečiai iš Latvijos 
nenor kraustytis.

Sąjungininkai buvo įsakę 
jiems iš tenai pasitraukt.

Amerikiečių pulkininkas 
Groome praneša iš Liepo- 
jaus, kad vokiečiai sąjungi
ninkų paliepimo visai ne
klauso ir iš Latvijos nesi
traukia. Vokiečių kariu
menės Liepojuje vadas Fle- 
tcher išlipinęs proklemaci- 
jas, kuriose sakoma, kad 
Latvijos „prezidentas” Ull- 
man norįs su anglų pagalba 
išvyti iš Pabalti jos krašto 
visus vokiečių baronus ir ki
tus vokiečius, taip kad su
naikinus Vokietijos įtekmę 
Pabalti joje ir nedaleisti Vo
kietijai susivienyti su Ru
sija.

Generolas von der Goltz 
kitas vokiečių vadas Latvi
joje,taipgi darąs visokių pa- 
stngų, kad užvilkus evaku
aciją iki po rugiapiutės, o pa 
skui gal ir visai mano tena’’ 
pasilikti, nes jis atvirai pri
sipažįsta, kad vokiečių ka
reiviams buvo prižadėta že
mės Latvijoje ir jie jaustus1' 
labai apvilti, jeigu jiems rei
kėtų grįsti Vokietijon be 
nieko.

JAU RENGIASI PRIE 
NAUJOS KARĖS.

Kariaudami sąjunginin
kai sakėsi kariaują dėlto, 
kad sunaikinus militarizmą 
ir kad daugiaiu karių pašau 
lyje nebūtų. Bet kada prie
šo militarizmą sunaikino 
tai pradėjo savo militariz- 
mą auginti ir jau viešai pra
deda kalbėti apie naują ka
rę. Francuzų kariumenės 
vadas Foch jau pataria An
glijai būt prisirengus ir sa
ko : „Matot, kaip buvo išėję 
iš mados musų ginklai, ku
riais męs pradėjome karę. 
Sekančiai karei da daugiau 
reikės mašinerijos. Jusų la
boratorijos ir išradėjai tu
rėtų nuolatos dirbti karės 
mechanikos srytije.”

BRAZILIJĄ.
Šarančiai užpuolė Brazili- 

ią tokiais tirštais debesiais, 
kad vietomis saulę užtemdo, kos suimtas buvęs Vengri- 
Žmonės labai bijosi kad jie jos laikinas prezidentas 
nesunaikintų javų. grovas Karolyi.nesunaikintų javų.

i

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on July 
30, 1919, as reąuired by the Act of
October 6. 1917.

Kova prieš 
Tautų Lygą

Tai ne tautų lyga, bet di
džiųjų valstybių trustas, 

sako senatoriai.
Delei tautų lygos Suvie

nytų Valstijų senate prasi
dėjo didelė kova. Republiko- 
nai senatoriai reikalauja, 
kad lyga butų visiškai at
mesta, kaipo kenksmingas 
Amerikai instrumentas. 
Imperialistiška Anglija, 
Francuzija ir Japonija per 
šitą karę užgriebė daug sve
timų žemių ir pavergė mi- 
ilonus žmonių. Netik Vo
kietijai likos atimtos kolo
nijos, bet ir Kynai likos api
plėšti. Jiems atimta šan- 
tungas, puikiausia ir derlin
giausia jų provincija su 
40,000,000 gyventojų ir 
atiduota plėšriajai Japonijai

Kad palaikius ant paver
gtų kraštų grobikų viešpa
tavimą, prisidėjusios prie 
tautų lygos šalįs turės siųs
ti ir laikyti tenai savo ka- 
riumenę. Jeigu pavergti 
žmonės prieš svetimą jungą 
sukils, tautų lyga turės mal
šinti revoliuciją.

Sudaryta slaptos diplo
matijos patamsyje ir pasta
tyta grynai imperialistiš- 
kais pamatais, šita tautų ly- 
?a yra griežtai priešinga 
VVilsono 14-kai punktų, už 
kuriuos Amerika kariavo. 
Pagalios ji nėra jokia tautų 
lyga, bet ”penkių dičkių” 
trustas. Svarbiausius pa
saulio klausimus riša ne 
tautų lyga, bet kelių didžių
jų valstybių diplomatai.

Visa to delei daugelis se- 
latorių reikalauja, kad tau- 
ų lygos klausimas butų at
skirtas nuo taikos sutarties, 
kad taikos sutartis butų 
oeržiurėta ir priimta, o tau
tų lyga visai atmesta.

Žinoma, tai butų didelis 
moralis smūgis ponui Wil- 
<onui ir jo partijai. Todėl 
lemokratai stoja už tautų 
ygą. Bet republikonų 
iate yra didžiuma ir 
būt, kad tautų lyga bus 
nešta.
AMERIKONAI SULA ŪŽĖ 

VOKIEČIŲ STREIKĄ.
Associated Press praneša 

š Koblenco, kad vokiečių 
iarbininkai 21 liepos buvo 
išėję tenai į streiką, kad 
Dritarus Berlino ir kitų mie
stų darbininkams. Bet ame
rikonų kariumenė tuojaus 
sustatė kulkasvaidžius ir 
streikas bematant buvo su
laužytas.
LIETŪS PASKANDINO 

14 ŽMONIŲ.
Apie Wheeling, W. Va., 

oratruko anądien debesis ir 
lietus taip smarkiai per tris 
valandas lijo, kad gatvės 
pavirto upėmis ir žemesnė
se vietose vanduo apsėmė 
namus. Šitam potvynyje 
prigėrė 14 žmonių.

SUDEGĖ 6 ŽMONĖS.
Netoli nuo Malone, N. Y., 

sudegė anądien tūlo Lee 
Hurtau namai. Gaisre žuvo 
visa šeimyna: tėvas, motina 
ir 4 vaikai.

se- 
gali 
at-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on July 
30, 1919, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

STREIKUOJA 200,000 
ANGLIAKASIŲ.

Anglijoj Derbyshire apy
gardos mainieriai, kurie per 
eitoj sąvaitėj buvo išėję ant 
streiko, šį panedėlį visi su
grįžo darban laimėję visus 
savo reikalavimus. Tečiaus 

jYorkshire apygardoje 200 
i tūkstančių angliakasių vis 
jda tebestreikuoja.

80,000 GELEŽINKELIO 
DARBININKŲ GRASINA 

STREIKU.
Naujosios Anglijos ir 

New Yorko geležinkelių 
darbininkai padavė geležin
kelių administracijai Wa- 
shingtone ultimatumą rei
kalaudami pakėlimo algos, 

i kuris senai jau prižadėtas, 
bet iki šiol da neišpildytas. 
Jeigu į 15 dienų reikalavi
mas nebus išpildytas, apie 
80,000 darbininkų mes dar
bą ir paskelbs ant geležinke
lių streiką.

LAIMĖJO STREIKĄ.
Newark, N. J..—Čia pra

dėjo statyt didelę dirbtuvę 
diktafonų mašinoms. Vie
nų karpenterių prie statymo 
minėtos dirbtuvės dirba į 
400 ypatų. Vieną dieną ci- 
mentiniai ir karpenteriai pa 
reikalavo po 10c. už valandą 
daugiau mokesties. Tuojau 
bosas patelefonavo į kompa
niją, kuri sutiko pakelti 5c,' 
už valandą be jokio streiko. 
Dabar karpenteriai gauna 

85 centus už valandą, dir
ba tik 8 valandas. Nevvarke 
reikalaujama daug karpen
terių ir darbą gaut lengva.

Newarko Kareivis.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on July 
30, 1919, as reąuired by the Act of October 6, 1917.

Washingtone Kruvinos
Riaušes ir kares stovis.

NORI DEPORTUOTI 
WORCESTERIO STREI- 

KEIRIUS.
Worcesteryje, netoli Bos

tono, sustreikavo odminiai. 
Prie dirbtuvės aną dien įvy
ko susirėmimas su skebais. 
Policija keliatą streikierių 
areštavo ir valdžia dabar 
nori dešimts jų deportuoti, 
kaipo „anarchistus.” Bet tie 
darbininkai nežino nei ką 
reiškia žodis „anarchistas.” 
Visi jie priguli prie Ameri
kos Darbo Federacijos ir 
tos unijos organizatorius 
Doran Worcesteryje pasa
kė, kad unija neleisianti sa
vo narius deportuoti.
WORCESTERIO POLICI

JA ŠAUDO TARP 
STREIKIERIŲ.

Praėjusį panedėlį Worce- 
steryje vėl buvo riaušės prie 
odų dirbtuvės ant Franklin 
gatvės. Streikuojantįs dar
bininkai susirinko ties fab
riką anksti rytą, kad skebai 
neitų darban. Policija tuo
jaus pradėjo susirinkusius 
vaikyt ir vieną streikierį a- 
reštavo. Darbininkai už sa
vo draugą užsistojo ir prasi
dėjo muštynės. Trįs polic
manai tapo akmenimis su
žeisti. Policija pradėjo šau
dyt iš revolverių ir suėmė 
8 streikierius.—visi ateiviai.

MIESTAS VARO LAU
KAN GATVEKARIŲ 

KOMPANIJĄ.
Toledo mieste (Ohio vals

tijoje) garvekarių kompa
nija užsimanė pasipinigauti 
ir pranešė pakeisianti mo
kestį už važiavimą. Bet 
miestas tam pasipriešino ir 
pranešė kompanijai, kad jei 
gu ji negali vežioti žmonių 
po 5 centus, tai tegul tuojau 
nuima nuo gatvių savo ka
rus ir kraustosi iš miesto 
laukan. Karų vieton mies
tas nutarė įvesti motorais 
varomus vežimus, kurie bu
sią daug parankesni ir pi
giau apsieisią.

SHAMOKINE STREI- . 
melžiamų KUOJA ŠILKO AUDĖJAI, 

mažų kūdikių, kurkį ' li^^’^ikdojl ŠH-’

Austrų taikos delegacijos'kad iškelsianti fabriką ki-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Sąjungininkai žada duoti 

Vengrijai maisto ir nuimti 
blokadą, bet reikalauja, kad 
žmonės už tai nuverstų so
vietų valdžią. Tokį pat pa
siūlymą jie darysią ir Rusi
jai.

Francuzų socialistai Šei
rio departamente išmetė iš 
Partijos tris savo vadus, 
Neotaux, Rodier ir De Jean- 
te, kurie balsavo parliamen- 
te už karės kreditus.

Austrija protestuoja, kad 
sąjungininkai reikalauja iš 
jos tūkstančių 
karvių. Sako,

tur, jeigu jie tuojaus negrįž- 
šią darban. Bet darbininkai 
tų gązdinimų nepabūgo. 
Tuomet kunigai ir kitokie 
darbininkų neprieteliai pra
dėjo daryti didžiausių pas
tangų, kad streiką sulau
žius, nes streikas ir jų biz
niui kenkia. Per spaudą ir 
sakyklas tie siurbikai prade 

ubco j° a^tuotL kad darbininkai 
taikvtusi. Uužpereitoj nedė- 
lioj jie buvo sušaukę darbi
ninkų mitingą ir liepė išrin-

• a v • _ . 1______ ______ a____

-J

Ru_ kuris galėtų su darbdaviais 
’ susitarti. Bet šitas skymas 

___ » i jiem nepavyko. Darbinin- 
turi atiduoti kai pasmerkė kapitalistus 
303,700 savo i ir įtaisė prieš juos demons- 

jtraciją.

pirmininkas Renner pasakė, 
kad jus nesirašys po taikos 
sutartim.

Gen. Denikino kariumenė 
prie Kaspijos jūrių atsidūrė 
dideliam pavojuje. Bolševi
kai užėjo jai iš užpakalio.

Spartakiniai Berline išar
dė didžiumos socialistų mi
tingą. Kilo didelės riaušės, 
per kurias 10 žmonių t’“" 
peršauta.

t • rio kti iš 14 žmonių komitetą,Leninas pasiuntė savoje- viiiUc fro1-fn C11 darhHnviaic 
delegaciją pasitarti su 
munijos valdžia apie taiką.

Vokietija 
Francuzijai 
gyvulių.

i

5 ŽMONĖS UŽMUŠTA IR 
APIE 100 PAŠAUTA.

Rusijos ir Vengrijos Sovie
tai gali užprotestuoti prieš 

terorą ir anarchiją.
Pereito j sąvaitėj Washin- 

gtone tarp juodveidžių ir 
baltveidžių kilo didelės riau
šės.

Riaušių apimtuose dist- 
riktuose pasidarė tikras ka
rės stovis, nors karės teisių 
veikimas paskelbtas nebu
vo. Akyvaizdoje aštrių val
džios priemonių, baltveidžių 
ir juodveidžių minios dabar 
šiek-tiek jau nusiramino. 
Bet panedėlio ir utaminko 
naktį sumišimai buvo labai 
dideli. Penki žmonės likos 
užmušti ir daugiau kaip 100 
pašauta.

žinia iš Washingtono sa
ko, kad valstybės departa
mentas tenai tikisi, jog 
prieš tą terorą ir anarchiją^ 
kuri viešpatavo Washing- 
tone per kelias naktis, Rusi
jos ir Vengrijos Sovietų val
džios gali pakelti bendrą 
protestą.

Suprantama, tokio pro
testo tikslas butų propa
ganda, nes Washingtono 
riaušėse, per kurias baltvei
džių ir juodveidžių teroris
tai lakstė automobiliais ir 
šaudydami vaikė nekaltus 
žmones, nebuvo sužeistas 
nei vienas Rusijos nei Ven
grijos pilietis.

Tečiaus manoma, kad Le
ninas ir Belą Kun gali išlei
sti į civilizuoto pasaulio val
džias formali atsišaukimą, 
kad jos užprotestuotų prieš 
sumišimus Washingtone, 
nes metai atgal Suvienytų 
Valstijų sekretorius Lan- 
sing buvo išleidęs panašų 
protestą prieš sumišimus 
Sovietų Rusijoj.

POLITINIŲ KALINIŲ 
STREIKAS.

Dėl žiauraus apsiėjimo ir 
nežmoniškų sąlygų Leaven- 
worto kalėjime pereitoj są
vaitėj sustreikavo 2,500 po
litinių kalinių. Atsisakyda
mi eiti prie darbo jie parei
kalavo geresnių sąlygų ir 
teisės nusiųsti prezidentui 
prašymą, kad juos paliuo- 
suotų. Be to da kaliniai rei
kalavo trumpesnių darbo va 
landų ir daugiau valgio. 
Tuojaus buvo pašaukta ka
riumenė, da daugiau suma
žinta valgis ir dabar žinios 
sako, kad kaliniai grįžę prie 
darbo. _______ A

TEISMAS IŠTEISINO
ŠUNĮ.

Rutlando miestelyje, Ver- 
monte, policija patraukė tei
sman tūlą Turnerį, kad jojo 
šuo laksto be „laisnio.” Mie
sto teismas pripažino, kad 
„laisnis” jam nereikalingas. 
Žmonės dabar juokiasi, kad 
policija buvo areštavusi šu
nį, bet prisaikintujų teismas 
rudį išteisino. Policija pyk
sta ir sakosi pagavusi tą šu
nį vistiek nušausianti.

• v •
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Jj APŽVALGA
Tru« translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., cn July 
23, 1919, as reųuired by the Act oi 
October 6. 1917.

REVOLIUCIJA AMERI
KOJ NEGALIMA, SAKO 

ONEAL.
Drg. James Oneal, Socia

listų Partijos pildomojo ko- 
meteto narys ir "New York 
Call" editorialų rašytojas^ 
buvo paklaustas anądien, 
ar galima tikėtis dabar A- 
menkoj revoliucijos? Jo at
sakymas buvo toks:

"Kad Europa dabar pergyve
na revoliucijų laikotarpį, tai 
tas da nereiškia, kad revoliucija 
gali kilti New Yorke, Califomi- 
joj, Alabamoj ar kitose Ameri
kos valstijose.

"Kas bruka revoliucijos pro
gramą pirma negu minios yra 
prie to pribrendusios; kas sva
joja apie ’proletariato diktatū
rą’ vienoj šalies valstijoj, kuo
met apie visą kraštą negali 
būt nei kalbos: kas reikalauja 
to, nežiūrint kad vos tik maža 
110,000,000 gyventojų dalelė 
yra priaugus prie tokio drau
gijos perversmo, tas iššaukia 
reakcijos spėkas ir pats turi 
kuogreičiausia slėptis.

"Tokiais pamatais atsisto
jus nei viena politinė partija 
šioje šalyje neišgyvuotų šešių 
mėnesių. Ji turėtu virsti slap
ta organizacija.

"Priežastis yra tame, kad 
čia yra visai kitokios sąlygos, 
negu Europoje, čia, Ameri
koje, męs neturime išbadėju
sių minių, kurios butų karės 
išvestos iš kantrybės ir butų 
pasiryžusios griebti valdžią į 
savo rankas.

"Męs čia neturime didelių 
karės nuostolių, didelių pulkų 
sužeistų ir sukaneveiktų , ka
reivių, kurie sugrįžę iš karės 
lauko turėtų kokio nors noro 
versti kapitalizmą, čia nėra 
tos galybės kaimiečių, kurie 
suerzinti • karės kentėj imsis 
butų pasiryžę stoti kartu su 
sukilusiais kareiviais ir mies
tų darbininkais į kareivių, dar
bininkų ir ūkininkų tarybas.

"Amerikoje nėra nei vieno 
tų veiksnių, kurie pagimdė so- 
cialę revoliuciją Europoje, ši
tą faktą reikia gerai įsitėmyti.

"Suvienytos Valstijos šian
dien yra viena konservatyviš- 
kiausiu šalių pasaulyje. Musų 
darbininkų klesa yra daugiau
sia atsilikusi negu kokios nors 
kitos šalies darbininkai. Iš 
kelių tūkstančių unijų negali
ma buvo išvesti nei 15 procen
tų į streiką, kad paliuosavus 
Tarną Mooney iš kalėjimo.

”Jeigu męs butume perėję 
per penkis metus karės ir ma
tę tiek vargo, kiek yra mačiu
sios kitos šalis, gal tuomet ir 
čia socialė revoliucija butų ne
išvengiama. Bet dabar aš jos 
ženklų nematau ir tų ženklų 
negali parodyti nei taip vadi
namas Socialistų Partijos ’kai- 
riujų sparnas,’ kuris už tokią 
revoliuciją agituoja."
Mums rodos, kad su drg. 

Onealo nuomone gali su
tikti kiekvienas rimtas so
cialistas.

nesutinka, kadangi tarybų val
džioje žydai tiktai mažumoj, ir 
tai išrinkti pilnu sutikimu vi
sų žmonių. Bet kodėl 'Išeivių 
Draugas’ nėra priešingas žy
deliui, kuris dalyvauja lietu
viškoj buržujų valdžioj, b-> 
tent, p. Rozenbaumui, kurio 
niekas valdžion neišrinko?”

Toliaus "Rankpelnis" nu
rodo, kad sąjungininkų fi
nansams atstovauti Talkos 
Konferencijoj irgi daugiau
sia žydų paakina. Sako:

"Čion irgi nebūtų pro šalį 
paminėti, kas atstovauja talki
ninkus financialėj komisijoj 
taikos konferencijos. Britaniją 
atstovauja lordas Reading, ku
rio pavardė yra Rufas Isaacs. 
žydas; Franciją atstovauja 
taipgi žydas, p. Klotz; Italijos 
atstovas taipgi Abmraomo sū
nūs, p. Semon, žydas. Kasgi at
stovauja Suv. Amerikos Vals
tijas? Ogi p. garuch, žydas! 
Kasgi yra specialis Suv. Ame
rikos Valstijų atstovas? Kad 
jį galas, ir vėl žydas, teisėjas 
Brandeis! Kasgi yra tas gel
tonplaukis Amerikos darbinin
kų atstovas, kuris pranešė ka
pitalistinei spaudai, jog sut
rupins tarptautinį socialistų 
judėjimą (jeigu galės)? Nie
kas kitas kaip Samuelius Gom- 
pertz (Gompers yra tiktai pat
riotiškos pavardės perkeiti
mas), kuris yra žydas, gimęs 
Petticoat I^ne, Londone, iš 
ten nuvykęs Amerikon. Indi
jos atstovas yra žydas, p. S. 
Montagu; Australijos kareivių 
vadas irgi žydas, leitenant 
gen. Monash.

"čion matoma, kad žydai 
kiekvienoj valdžioj turi vietą; 
tai kam užsipulti ant Rusijos 
tarybų, kad jose dalyvauja žy
dai?”’

Bet džingoistai to nema
to. Klotzai, Baruchai, Ro- 
zenbaumai, Montagai ir 
Gompersai jiems nebaisus, 
nes jie atstovauja stambųjį 
kapitalą ir palaiko jo vieš
patavimą. Kas kita yra 
Trockis, Joffe ir kiti žydai 
revoliucionieriai. Šitie 
griauja kapitalo viešpatavi
mą. Taigi juos reikia mai
šyt su purvais.

draugai gyvena ten, o ne Čia..." ’
_ Dabartinis Bulotos adre

jaus užsigina nuo to, ką jie sas toks: A. Bulota. Ma- 
skelbia. Pavyzdžiu gali būt • riampolė, Ijetuva (IJthua- 
’ ’ • ’ ’ nia).

jiems gręsia asmeniškas ar 
bizniškas pavojus, jie tuo-

. ŽYDAI IR POLITIKA.
Visų tautų reakcininkai 

turi vieną bendrą ypatybę 
—visi jie nekenčia žydų. 
Lietuvių atžagareiviai taip
gi nemaža tos neapykantos 
turi. Jeigu jie neturi nieko 
kito dabartinei Rusijos val
džiai užmesti, tai sako, kad 
ji esanti "žydiška." Tą nuo
latos kartoja musų klerika
lų organai Amerikoje, ir tą 
pačią giesmę visados gieda 
Škotijoj leidžiamas klerika
lų lapelis "Išeivių Draugas."

Gerai "Išeivių Draugui" 
atsako "Rankpelnis

”Nors tokie jo argumentai, 
kaip ir visi kiti argumentai 
prieš bolševikus, neturi jokios 
svarbos, tečiaus reikia pasaky
ti, kad jie ir su teisybe visai

BISKIS OPORTUNIZMO.
Šiomis dienomos Scranto- 

ne po prakalbų buvo areš
tuotas Jukelis ir keliatas ki
tų socialistų. Jukelį, kalti
na už "kurstančią" prakal
bą, o kitus už pardavinėji
mą "nelegalės" literatūros. 
Rašydama apie šitą atsitiki
mą brooklvniškė "Laisvė" 
sako:

"Suprantama, nei drg. Juke
lis nesakė priešvaldinės pra
kalbos, nei kiti neplatino nele
galės literatūros, viskas, buvo 
daroma legaliu keliu. Bet, vei
kiausia, musų priešai melagin
gai Įskundė, o dabar valdžiai 
to tik ir reikia.” •

Dėl šito keisto "Laisvės" 
užreiškimo "Naujienos" da
ro šitokią pastabą:

"Kodėl tai 'Laisvei’ supran
tama, kad Jukelis priešvaldi
nės prakalbos nesakė. Ar ji 
yra tikra, kad Jukelis yra pil
nai patenkintas dabartiniu val
džios sąstatu ir visais jos vei
kimais? O mažu 'Laisvė’ yra 
visu tuomi patenkinta ir ji 
mano, jog ir Jukelis seka jos 
keliu. Męs nežinome, ar Juke
lis sakė ar nesakė priešvaldinę 
prakalbą, todėl ir nedrįstame 
už jį kalbėti. Jis pats apie tai 
pasisakys teisme.

"Išrodo, kad musų drąsoj i, 
didvyriškoji ’Laisvė,’ kuri 
ko neveidmainiaujanti, o 
šiai į akis viską rėžianti, 
žiūrint reakcijos, ar yra 
smarkuojančiu bailiu, ar ir jai 
pasaulyje viskas jau gerai.”

Męs sakysime, kad tai pa
prastas musų "kauriujų" 
oportunizmas. Jie taikosi 
prie aplinkybių. Kada

sa- 
tie- 
ne- 
tik

"Draugas" tiesiog padeda 
plutokratams malšinti "kra- 
molą!" Kuomet Lietuvos 
ir Rusijos darbininkai kovo- 

j jo prieš caro despotizmą, tai . 
jis stojo už carą; o kada da-| Nesvarbu, kokios tiky-'Socialistų Partijoj buvo di- 

M?. P"!! bos: „tautos,. politikos arjdeiė-didžiumą kairiųjų. Bet

I "Draugas - <
i : n zaiiijail pagalbą. Jis mokina nįnkus

ir karės paskolos. Kuomet 
"Keleivis" buvo priverstas 
patalpinti "I 
los" apskelbimą, tai "kairie-, 
ji" kėlė didžiausi triukšmą,: 
kad męs remią karę. Te-į 
Čiaus dirbtuvėse veik kiek-1 
vienas tų "kairiųjų" pirkosi 
paskolos bondsų. kuomet darbas Anot!
bosas pasakė: pirk, arba nvo.Qnn nnlitieik iš darbo laukan.” . f ? jSai KĄ

Negana to, tie žmones lie- iJL

laisvės pasko- DARBININKŲ MULKIN-
1 TOJAI.

Klerikalų "Draugas" pa
sakoja savo skaitytojams, 
kad politiniai streikai "de-

žuviais yra didžiausi Rusi
jos Sovietu šalininkai ir ap- . Girdi.gynėjai, tečiaus dėl pelno jie 
eina i amunicijos fabrikus 
ir dirba ginklus bolševi
kams šaudyti. Nelabai se
nai iš Bridgeporto ginklų 
dirbtuvių buvo išsiųsta 60,- 
000 karabinų Archangels- 
kan. O pasižiūrėkite, kiek 
tose dirbtuvėse dirba "kai- 
riujų!” Nevienas bolševi
kas bus nušautas iš tų pat
ronų, kuriuos musų "kairie
ji’’ čionai padaro. O tečiaus 
prieš "Keleivį" jie nesigėdi 
rašyti protesto rezoliucijas!

BULOTIENĖ KVIEČIA 
ŽEMAITĘ LIETUVON.
Šiomis dienomis Žemaitė 

gavo nuo A. Bulotienės laiš
ką iš Mariampolės.

Męs manome, kad ameri
kiečiams šitas laiškas bus 
labai įdomus, nes jiems yra 
gerai žinoma jo autorė ir 
prie to da jis nušviečia išda- 
lies dabartinį Lietuvos pa
dėjimą.

Laiškas tilpo 161-mam 
"Naujienų" numeryje. Visų 
pirma p. Bulotienė kviečia 
žemaitę grįžti Lietuvon ap
švietus darbo dirbti. Štai ką 
ji rašo Žemaitei:

"Labai išsiilgome neturėda
mi laiškų nuo Tamistos, ir dėl 
to taip neramu ant širdies da
rosi. Nežinome net, ar gyva 
ar sveika ir patįs negalime 
nieko apie save pranešti. Da
bar, kuomet, kaip męs girdėjo
me jau galima važiuoti, męs 
labai prašome Tamistą sugrįž
ti į Lietuvą, greičiau namo — 
pas mus. Meldžiu, sužinojus 
tikrai, važiuoti tuč tuojau, ne
gaišinti daugiau laiko Ameri
koje. Mano brangioji, juk lai
kas bėga, paskui gal ir sveika
ta nebeleis ar keliai užsidarys.

"Mums taip trūksta žemai
tės. o ir visiems žmonėms, ku
rių šventė dar neatėjo, Tamis- 
ta esi reikalinga.

"Gal niekuomet Lietuvos 
žmonės nematė tokios neteisy
bės. kaip dabar, ir liaudis ken
čia be draugų, be šviesos, be 
vilties spindulėlio ir dar be Ta
mistos linksminančio ir širdin
go žodžio. Apie viską nerašy
siu, patįs galite numanyti, 
man tik svarbu pranešti, kad 
męs gyvi, sveiki ir labai toli 
nuo dabartinio momento did
vyrių. Andrius, kaip dažnai, 
vienas, o 'draugai’ pasirodo 
daug geresni už Rimką ir to
liau nuvažiavo.”
Toliaus p. Bulotienė rašo 

apie savo veikimą: praneša, 
kad jie atsidarę Mariampo- 
lėj savo giminaziją, kad Bu
lota advokatauja ir tt Bet 
leiskime geriau jai pačiai 
kalbėti:

” Gyvename Mariampolėje;’’ 
ji sako. "Andrius advokatauja 
tarp žmonių, mokina jaunuo
menę musų atidengtoje Realė- 
je Giminazijoje. Aš taip-pat. 
Visi kiti ’ponai’ ministeriauja. 
Kaip mums trūksta T«mistos!

"Vilniuje tai lietuviai, tai 
vokiečiai, tai lenkai, tai bolše
vikai, mainosi kaip ant 'pik
čių,’ tik vienas badas nesimai- 
no. Kaune riša ponybė ir val
džia.

"Aš nenoriu rašyti apie poli
tiką. Jums viskas ir taip turi 
būti aišku.”
Pagalios ji praneša, kad 

pačta iš Amerikos jau atei
na Lietuvon^prašo prisiųsti 
aiškfaščių, ir baigia šifo
nais žodžiais:

"Meiliai Ameriką atmename 
ir manome, kad tikri musų

plutokratijos reakciją tai fra’kcijos Vaniu dengama-’dabar kairiųjų didžiuma 
Draugas eina plutokrati-,sis žmogus klaidina darbi-'bėga nuo dešiniųjų mažu-

I tiktai senoj Rusijoj, kur 
|žmonės neturėdavę balso.

"Rusijoj tokių streikų, po
litinę prasmę turinčiu, būdavo 
ir jų pasekmė buvo ta, kad ca
ras ir valdininkai pradėjo nu
sileisti, gyventojams šiek-tiek 
balso teikiant valstybės rei
kaluose, įkuriant Durną. To
kiuose atvejuose politiniai 
streikai yra naudingi, nes jie 
užstoja kruviną revoliuciją, 
kuri valstybiniu žvilgsniu ne
pageidautina. nes yra kraštu
tinė, dažnai neteisinga ir žalin
ga priemonė."
Taip pasakoja "Draugas", 

159-tam savo numeryje.
Bet "Draugas" čia veid

mainiauja. Jisai pripažįsta 
dabar politinį streiką prieš 
caro valdininkus tik dėlto, 
kad tų valdininkų jau nėra 
ir tokio streiko jau negali 
būti. Pakol Rusijoj viešpa
tavo caras ir pakol jo valdi
ninkai engė žmones, "Drau
go" abazas streikams buvo, 
priešingas. Jeigu jis užmir
šo, tai tegul pasiskaito "pa- ninku 
garsėjusi" praloto Antaną- draugai "kairieji 
vičiaus aplinkraštį; tegul 
jis peržiūri Lietuvos kleri
kalų lyderio kun. Dambrau
sko organą "Draugiją;" te
gul jis prisimena kun. Lau
kaičio pasigyrimą durnoje 
apie malšinimą Lietuvoje 
"kramolos." Pagalios te
gul jisai peržiūri Amerikos 
lietuvių kunigų organą "Ti
kyba ir Dora," tegul pasis
kaito, kaip atvykęs iš Lietu- i 
vos kun. Kemėšis garbino 
kaizerį ir carą kterikališ-| 
kam "Darbininke,” o tuo-j 
met jisai pamatys, kaip jis 
begėdiškai veidmainiauja; 
sakydamas, kad prie caro ■ 
valdžios politiniai streikai 
buvo reikalingas dalykas. 
Jis pamatys, kad visas kleri-' 
kalų abazas, visi kunigai su j 
savo gaspadinėmis ir davat
komis, o su jais ir pats 
"Draugas" tuomet muru 
stovėjo už caro valdžią. Jie 
tuomet smePkė kiekvieną 
streiką, kiekvieną žingsnį, j 
kuris tik buvo atkreiptas; 
prieš tą budelį. Sakant pa- ■ 
ties kun. Laukaičio žodžiais, ■ 
kunigai uoliai padėjo caro’ 
valdžiai malšinti kramolą 
Lietuvoje!

Dabar jie padeda plutok- 
ratų valdžioms malšinti 
kramolą "demokratinėse ša-, 
lįse." Jie uoliai padeda plu-. 
tokratams agituoti prieš po
litinį streiką. "Draugas" i 
rašo:

” Pastaraisiais laikais už po- 
litini streiką čia pat, Ameriko- 
je agituoti pradėjo socialistai. 
Jie aiškiai agituoja darbinin
kus eiti streikan, kaipo protes
tą prieš valdžią ir teismus, ku
rie nuteisė Mooney ir Debsą. 
Jie agituoja darbininkus strei
kuoti ne savam buviui page
rint, bet kad teismo skirtą 
bausmę Mooney ir Debsui pa
naikinus.

"Politinis streikas demokra
tinėj šalyj, kaip Amerika, yra 
neišmintingas ir negalimas. į

"Taigi darbininkams reikia 
apžiūrėti, kad jie nebūtų iš
naudojami poli tikau j ančių so
cialistų. Jei reikia streikuoti, 
tai tik savam buviui pagerinti 
ir kuomet iš streiko aiški nau
da. Jeigu gi nori pravesti re
formas, darbininkai tai atlikti 
gali balsais, žinant už ką ir 
kaip balsuoti šalies rinkimuo
se.”
Tai ve, kas auklėja skebus 

—tokie laikraščiai, kaip 
"Draugas!"

n J?- - ninkus — višvien jis yra n«streikuotį pries ^yjntojas.
tą plutokratiją. Jis pnta- ” • •

iria” tik ekonominiam strei- 
;kui. Bet tuomi jis tik aiš
kiau parodo savo veidmai
nystę. Nes jis daro taip dėl
to, kad išrodytų, jog jam 
rupi ekonominis darbininkų 
gerbūvis. Jis žino, kad kiek
vienas katalikas mestų jį 
šiukšlynan, jeigu jis pasa
kytų, kad darbininkai ne- 

! privalo reikalauti daugiau 
algos. Todėl jis ir sako, kad 

< algos reikalaujant galima 
^streikuoti. Bet jeigu dėl to 
streiko kapitalo bernai su
ims darbininkų vadus, kaip 
pavyzdžiui Mooney, ir už
kals juos visam amžiui ka- 
lėjiman, tai tuomet darbi
ninkai neprivalo streikuoti, 

.kad savo draugus paliuosa- 
i vus. Tuomet darbininkai 
privalo laukti rinkimų ir tu
ri "žinat už ką ir kaip bal
suot.” O kaip rinkimai ateis, 
tai "Draugas" painformuos 
darbininkus ir "už ką" bal
suot. Jisai tuomet įdės re
publikonų arba demokratų 

į kandidatų paveikslus ir pa
sakys: "Balsuokit už tuos.
Jie geri žmonės!"

Bet nežiūrint tokio darbi- 
mulkinimo, musų
—— - - *'H • •i visai ne

mato reikalo su klerikalais 
kovoti. Vietoj kovojus su 
darbninkų klesos reikalų 
pardavikais, jie rašo protes
to rezoliucijas prieš "Kelei
vį," kuris veda su klerika
lais atkakliausią karę. Vie
nas "kairiųjų" sakydamas 
andai vienam mieste prakal
bą viešai pasakė, kad darbi
ninkams geriau skaityti 
"Draugą" arba "Darbinin
ką," negu "Keleivį."

Taigi pasirodo, klerika
lams padeda darbininkus 
mulkinti ir musų "kairieji."

' mos. Vietoje susitaikyti 
arba kaip nors užkovoti 
centro "dešinumį" kairie
ji revoliucionieriai skuta 
viską palikę, anot tos pasa
kos, į krumus! Kam ne
apeina socializmo klausi-) 
mas, tas iš to gali tiktai pa
sijuokti, bet kam nors kiek 
rupi socializmo judėjimas, 
tam prisieina tiktai nuliūs
ti. Da nespėjome supažin
dinti minias su socializmo 
reikšme, da neužkovojome 
priešingų mums srovių, jau 

Igriebiamės* naujo vardo — 
komunizmo! Dabar jau su 
socialistais, už kuriuos visą 
laiką agitavome, pradėsime 
kovoti. Juk jeigu pavyktų 
įkurti komunistų partijėlę* 
tai jos tikslas butų niekinti 
visus socialistus, kurie ko
munizmo vardo nepriima., 
O tikrenybėj kasgi yra so
cialistai, jeigu ne komunis- 

darbininkų. Nejaugi ma-;ta^7v. Kurie iš dešiniųjų 
žiau mokintas geriau daly- i pnesmasi komunistiškai 
kus pažįsta? Jei taip, taiirvar^:ai* Jei taktikoj nesu- 
jau visas pasaulis virstų tinkame, tai da ne taip svar- 
augstyn kojomis;

Juo tolyn, tuo gilyn šita 
frakcija į klaidas brenda ir 
da kitus klaidina. Ir juo 
tolyn, tuo labyn ji žengia iš

Kunigai kitiems perša 
dangų,; bėt paris ten eiti ne
sirengia. Parjotai šūkau
ja apie tėvynės labą, bet pa
tįs jokio labo jai nedaro, jei
gu tiktai iš to nemato sau 
privatiško pelno.

Atsirado ir socialistų, ku
rie darbininkus klaidina.. 
Sikrtumas tiktai tame, kad 
socialistai klaidina ne dėl 
pelno, bet dėl klaidingų sa
vo įsitikinimų, užtai jiems 
galima atleisti. šitokių 
klaidintojų frakcija vadjna 
save "kairiaisiais." Stebėti
na,, kad jie giriasi einą mok
slinio socializmo keliu. 
Klausimas, kokiu budu jie 
tą kelią galėjo suprasti ge
riau už kitus? Juk faktas, 
kad kairiųjų frakcija susi
daro iš bemokslių arba la
bai mažai prasilavinusiųt

bu. Žmogui mąstyti ir kal
bėti turi būti leistina taip, 
kaip jisai supranta, nes ki
taip elgdamiesi mindžiosi-* 

?įme po kojų brangiausį savo 
S z • . į-i____

pagaliaus, jeigu tokia ko- 
munistų partija ir susitver- 

~ tų, tai gyvuotų veikiausia

TOiyn, tuo laoyn ji žengia is principą _ žodž:o laisvę. o 
mimų tolyn j tyrus neva tai tnkia ko_
revoliucijos tikslais. Tas, r 
kas vakar buvo kairus iri 
garbinamas, šiandien .jau;^?1 '^p]ero7“'
cnitnirinmoc X -lakinami na1 . . r . ..

ĮTIKINANTIS FAKTAS.
"Vienybė Lietuvninkų" 

turi nesumušamą prirody
mą, kad lietuviai gali būt 
nepriklausomi. Tik klau
sykit :

"Svetimtautiškų laikraščių 
draugija Amerikoje paskelbė 
smulkmenišką sąrašą svetim
taučių spaudos Amerikoje... 
Daugiausiai laikraščių tur ita
lai — 212; paskiau seka spa- 
nai su 159, lenkai su 101, šve
dai su 81, čekai su 75, žydai su 
67, francuzai su 48, vengrai su 
44, slovakai su 44, japonai su 
36, lietuviai su 30. ir tt. Rusai 
teturi 15, ukrainiečiai 10, lat
viai 3, estai 2. Taigi lietuviai 
su laikraščiais neblogai stovi. 
Kas gali sakyt, kad jie neis-; 
tengtų nepriklausomais 
venti?”

Bet ką laikraščiai turi 
bendra su nepriklausomy- 

tbe?
j 
II

spjaudomas. Niekinami ne 
socializmo priešai, bet visi 
tie, ką daugiaus ar ma
žiaus skaitosi su faktais. 
Aš nekalbu čia apie Spafgo, 
Ruselį ir Bensoną, kurie 
virto bemaž ne džingojistu 
pataikūnais: ,ir J?kie ne ^gimu „uo minių ivy-
kaineji, kaip Oneal Frai-kj i » ializ tet ei. 
na, John Reed Larkm ir^ . „regresu h- imda- 
kiti šiandien statomi jau j. . d alvk£s ]ai.
balų (1. vidunj, o 9-toj jie. &j e k ir prieisime 

gal bus jau apšaukti sočiai-' . .F 
išdavikais ir kitokiais. Ru-!^ 
sijos revoiucija taip jau1 
įkaitino tūlų draugų pro-;w filed the post-
tus, kad Jie karsiuojasi ir master at Boston, Mass.^ on July 
bėga nežinia kur. Jiems 
rodosi, kad jeigu Rusijoj 
įvyko perversmas, tai ir vi
sas pasaulis turi kuogrei- 
čiausia užsiliepsnoti revo
liucijos liepsnh. Tas jų bė
gimas primena tą ūkininką, 
kuris pamatęs kaimyną 
kertant rugius ir jisai kirs
tų savo, nepaisant, kad jo 
rugiai da nei nepražydėję. i

I

Žmonija eina progreso 
keliu. Kurie atsilieka nuo 
progreso, tie turi nukentėti. 
Bet nukenčia ir tie, kurie 
nori progresą pralenkti. Vi-į spėkomis.

viai veikti, rodos, ji negalė
tų, nes sunku tikėti, kad 
šios šalies valdžia duotų jai 
čarterį. Tai kam dar erzin
tis ir gadinti socialistų 
ūpą? Ne kokiais straksėji- 
mais, ne užsikarščiavimaisf

Lukšių Juozas.

23, 1919, as reęuired by the Act of
October 6, 1917.

SĄJUNGININKAI UŽGY- 
RĖ UŽPUOLIMĄ ANT 

PETROGRADO.I
» 
t

Tuo tarpu baltosios gvardi- 
• jos bėga nuo Petrogrado 

galvatrūkčiais.
Sąjungininkai aiškiai pa

sisakė, kad jie nori sulau
žyt bolševizmui nugarkau
lį. Jų taryba Paryžiuje už- 
gyrė Kolčako pieną užpulti 

; ant Petrogrado bendromis 
finų ir Omsko valdžios

šokiuose dalykuose privalo
me atsižvelgti į aplinkybes. 
Kairieji pienavo, kaip čia 

; apsivalius nuo dešiniųjų. 
Dešinesni patyrę sau pavo
jų, suspendavo kairiųjų lo
kalus. •

Ir vieni ir kiti dirba ne
naudingą darbą. Socializ- 

jmo vėliava yra vienybės, o 
i ne skirstymosi ženklas. Po 
ta vėliava gali sutilpti visi, 
kam tiktai yra brangi dar
bininkų vienybė. O dėl tak
tikos, kokiu budu geriau 
butų vykinus socializmą, 
vienas gali manyti taip, ki
tas kitaip, nes budai socia
lizmo vykinimui da nėra 
nustatyti. Ar jis įvyks re
formų, ar revoliucijos ke
liu, tai priklausys nuo dau
gelio aplinkybių. Rusijos 
atsitikimas parodė tiktai 
darbininkų pajiegą, bet ar 
jie tenai įvykins socializ- 

_ mą, tai tik vėliau pamatysi- 
Daktaro Wilkinso žmoną. ‘ me. Dabar da neaišku. Ga- 
O’Brien yra tikras žmogžu-;li būt "aišku" tiktai tiems, 
dys. Dabar jis yra teisia-kurie nenori mąstyti, tik- 
___ 2‘_ ‘ “ IZiL. • tai šūkauja. Į

Būrelis draugų su musų baltos spėkos bėga nuo Pet- •• _ - . . - e
galvatrūkčiais.

gy

DR. SILKINIS BUVO 
NEKALTAS.

Tūlas laikas atgal New 
Yorko valstijoj buvo nužu
dyta Dr. Wilkinso žmona. 
Valdžia apkaltino žmogžu
dystėje jos vyrą ir teismas 
pasmerkė jį miriop. Lauk
damas elektros kadės Dr. 
Wilkins kalėjime anądien 
nusižudė, palikdamas laiš
ką, kad jis nekaltai buvo 
nuteistas. Valdžia neat
kreipė į tai jokios domos. 

į Dabar tūlas O’ Brien pri
sipažino, kad jisai nužudęs!
i ___ — _____ *_______ I

mas New Yorke už užmu
šimą kito žmogaus. Taigi 
pasirodo, kad Dr. Wilkins Stilsonu priešakyje jau už- rogrado 

merktas minop.

Tuo tarpu telegramos 
sako, kad šiaurės Rusijoj 
bolševikai pradėjo stiprų 
ofensyvą ir visas baltgvar- 
diečių bandas, kurios ėjo 
ant Petrogrado, nuvijo at
gal, paimdami jų daug ne
laisvėn.

Kas dėl paties Kolčako, 
tai bolševikai atėmė iŠ jo 
Ufą ir Permę, kurioms pa
imti jis turėjo pralieti daug 
savo kariumenės kraujo^ 
Tai buvo svarbiausios Kol
čako drutvietės, kurios gu
li nuo Petrogrado nema
žiau kaip 500 mylių. Taigi 
neišrodo, kad greitai butų 
tos šventės, kada Kolčako 
bandos pasieks bolševikųt 
sostinę.

Iš pietų ant Petrogrado 
ėjo anglų kurstomos finų 
baltosios gvardijos. Bet fi
nų biuras dabar praneša, 
kad šitos jų gvardijos taip- 
pat likos skaudžiai sumuš
tos. Jos turėjo apleisti 
Krasnają Gorką, Koporję 
ir daug geležinkelio stočių. 
Dabar visos tok juodos ir

ištiesų nekaltai buvo pas- sigeidė tverti komunistų Nelengva Petrogradą pa
parti  ją. Visi žinome, kad.imti! <
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SĄINT CHARLRS, ILL.
Darbininkų vienybė nulau

žė kapitalistams ragus.
Iki šiol mažai kam iš dar

bininkų ateidavo mintis 
apie reikalą organizuoties. 
Žodis organizacija čionai 
buvo svetimas. Daugybė 
darbjpinkų nei išsiaiškint 
sau negalėdavo, ką tas žo
dis reiškia. Dabar gi visai 
kitaip: susitvėrė Amerikos 
Darbo Ffideracijos skyrius 
(uųįįą).

Tfeh, išsyk darbininkai 
sų pašaipa ir skersomis a- 
kimis žiurėjo į tuos darbi
ninkus, kurie pradėjo ju
dinti reikalą organizuotis. 
Tečiaus netrukus ekonomi
nių sąlygų verčiami darbi
ninkai pamažu pradėjo sup
rasti organizavimos darbą, 
pradėjo dėties prie unijos 
ir jau dabar galima sakyti, 
visų dirbtuvių darbininkai 

• susiorganizavę, net mote
ris ir merginos susirašė į 
uniją.

Samdytojai pamatę šitą 
darbininkų judėjimą, pra
dėjo didžiai nerimauti. Pra
dėjo kalbėti apie sutrumpi
nimą darbo valandų. Dirb
ta po 91 į vai. Į dieną, su
trumpino ant 9 vai. Tatai 
da labiau paskatino darbi
ninkus prie organizavimo
si, kada pamatę, jog jų sub
ruzdimas jau naudos jiems 
neša. 
Crown Electric Co. firmos 
darbininkąi pareikalavo, 
kad viršlaikio darbas butų 
panaikintas, arba kad virš
laikis butų skaitomas l*/2 
laiko.

Kompanija, žinoma, da
bar griebėsi kovos. Darbi
ninkų reikalavimą atmetė 
uždarymu savo dirbtuvių^ 
Ant rytojaus darbininkams 
susirinkus prie dirbtuvių ir 
radus jas uždarytomis, už
klausta superintendento, 
kas yra, o jis atsako, kad 
"jei nenorite dirbti, eikite 
miegot”

Tuoj buvo sušaukti susi- 
rinkiami ir kitų dirbtuvių 
susiorganizavusių darbi
ninkų ir nutarta pareika
laut pagerinimų visiems.

Geležies liejyklų savinin
kai gavę savo darbininkų 
reikalavimus, prie liejyklų 
vartų prikalė iškabą "Dar
bas užsidaro." Darbininkai 
juokdamiesi grįžta namo.

Už dienos-kitos visų kitų 
dirbtuvių darbininkai pa
duoda savo reikalavimus. Į 
visus tuos reikalavimus at- 
sąkvta lokautu.

Daugelis darbininkų jau 
po 4—g sąvaites išbuvo na
mie, bet nei nepažiūri į 
uždarytas dirbtuves. Žino
ma, šiuo laiku darbinin
kam? gyvent be darbo nė
ra tai lėbis, tečiaus darbi
ninkai laikosi vienybės ir 
savo kančios ir kantrybės 
įrankiais kovoja prieš 
skriaudikus.

Ką gali iškentėti vargo 
išauklėtas darbininkas,, to 
neiškentės kapitalisto kiše- 
nius. Samdytojai tikėjosi* 
kad badu privers darbinin
kus nusilenkti, ateit pas 
juos maldauti susimylėję 
mo, tečiaus apsiriko; Dar
bininkai neina prašytis. į 
darbą, kapitalistai gi jau 
šaukia darbininkų komite
tus ir siūlo algos pakėlimą 
7lX>c. ant dolerio.

Galų-gale darbininkam! 
nepasiduodant pasiūlė 10 
nuošimčių. Taigi vieni lai
mėjo 10 nuošimčių,, kiti gi, 
kurie ilgiau laikėsi laimėjo 
15 nuošimčių. Vadinasi, 
darbininkams organizacijai 
ir susitarimas labai svarbu. 
Darbininkų vienybė sulau
žė lokauto spynas. Darbi
ninkai laimėjo ne tik mate- 
rialę pergalę, bet ir moralę,[atletais ir visose tose im- 
nes samdytojai, kurie taipttynėse laimėjo. Jis yra vi- 
pasiputė prieš darbi- dutinio ūgio, sveria 175 svą-

v •

*•

Į®Į AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
ninku teisingą pareikalaviĮ rus, bet turi nepaprastą

- * ’ * ’ -f- . spėką. .
Po lenktynių ir ristynių 

sekė žaismės. Žmonės labai 
linksmai ir gražiai žaidė.

Birutiečiai taria susiva- 
žiavusiai ir dalyvavusiai 
publikai nuoširdų ačiū už 
atsilankymą ir parėmimą. 
Pelnas, kokį piknikas davė, 
suprantama, bus sunaudo
tas geriems darbams, bū
tent dailės mokslui, musų 
kultūros reikalams. Taigi 
valia pitteburgiečiai.

Šiuomi laiku darbai čio
nai silpnai eina. Be darbo 
žmonių daug randasi.

Birutietis.

mą, turėjo prašyt darbinin
kus grįžti darban. Taigi, 
lai gyvuoja darbininkų su
sipratimas ir vienybė!

Nekantrus.

EDWARDSVILLĘ, PA.
Drg. T. Kučinsko prakal

bos.
Birželio 26 d. čionai buvo 

LDLD. 128 ir SLA. 85 kuo
pų surengtos drg. T. Kučin
skui prakalbos.

Nofs būvą gerai Kvaršin
ta, bet publikos susirinko 
nedaug. Mat tą dieną buvę 
algos išmokėjimas, taip va
dinama "pėdė," tai supran
tama, žmonės gavę savo už
darbį jau nei nepamano 
apie prakalbas, nes reik 
skubinties į smuklę, kad 
ten pusę savo uždarbio pa
likus. Tiems vargšams da
bar po 1 liepos tikra gavė
nia užstojo.

Kas link prakalbų, tai at
silankiusieji buvo užganei 
dinti ir nesigraudino atsi
lankę. Kalbėtojas aiškina 
bėgančius gyvenimo nuoti- 
kius, darbininkų padėjimą. 
Taipgi dvasiškųjų tėvelių 
darbus ir jų pasekmes.

Po prakalbų drg. Kučins
kas paprašė publikos, kad 
kas kiek gali paaukautų jo 
mokslo užbaigimo reika
lui. Suaukauta $5.00. Lite
ratūros parduota už $8.80.

Po to rodė paveikslus iš 
krikščioniškos bažnyčios is
torijos bei iš inkvizicijos 
nuotikių. Žmonės taip in
teresavosi tais paveikslais 
ir jų aiškinimu, kad rodėsi, 
jog svetainė tuščia paliko, 
toks ramumas viešpatavo.

Užbaigus šitą prelekdiją 
drg. Kučinskas užklausė, 
ar edwąrdsviliečiai nori, 
kad da kartą atvažiuotų z ir 
su pagalba tam tikrų pa
veikslų paaiškintų jiems 
apie žemę, žvaigždes ir dan
gų, t. y. iš astronomijos 
duotų prelekciją, — susi
rinkusi publika išreiškė sa-: 
vo pageidavimą.

Reikia pridurti, kad L. 
D. L. D. 128 kuopa yra ką-: 
tik gegužės mėnesį susit-. 
vėrusi iš 6 narių, tečiaus 
jau surengė šitas prakalbas 
ir nutarė parengti kitas 
taip, greit, kaip drg. Kučin
skas praneš, kad gali atvyk-: 
ti.

Darbininkai, švieskimės.
S. Žukauskas.

■v •

PITTSBURGH, PA. 
Birutės choro išvažiavimas.

Liepos 4 d. buvo Birutės 
choro išvažiavimas Į Elwin 
parką. .

Publikos piknikam šuva-: 
žiavo daugiau kaip 600 ypa
tų ir visi linksmai ir sma-. 
giai liuosą dieną praledo, 
tyrame ore bežaizdami ĮvaL 
rias žaismes. Vakare vis j 
sveiki, linksmi ir draugišką 
grįžo namo.

Reikia pastebėti, kad 
svaigalų panaikinimas vis
gi turi savo gerąją pusę, 
Taigi ir šiame piknike ne
buvo svaigalų, nebuvo ir 
piktumo, keršto ir peštynių.

Piknike buvo paselinki 
minimo programas, susidėt 
dantis iš Įvairių šmotelių! 
Taip ve, buvo bėgimo, lenk- 
tnės vaikinų, mei^thų ir 
moterų. Laimėjusie lenk
tynes gavo dovanų.

Buvo drutuolių ristynės. 
Ėmėsi pagarsėjęs lietuvis 
drutuolis Kazys Aleliunasi 
su graikų drutuolium Joe 
Sculk iš Clevelando. K. Ale- 
liunas Į 23 minutas paguldė 
graiką.

Reikia pridurti, kad K. 
Aleliunas jau 6 kartus Pitt- 
sburghe ėmėsi su įvairiais »« • • • • » •

MILWAUKEE, WIS. 
Progresyvių lietuvių judė

jimas.
Nors čionai lietuvių ran

dasi neperdaugiausiai, te- 
eiaus progresyvių lietuvių 
draugijinis veikimas spar
čiai varomas pirmyn.

Iki šiol darbuodavosi dau
giausiai vyrai, moterįs be
veik nedalyvaudavo, bet su
sitvėrus balandžio mėnesy
je šių • metų LMPS. kuopai, 
moteiųs likosi Įtrauktos Ade- 
šan darban.

Paskutiniame savo susi
rinkime LMPS. 89 kuopa 
nutarė laikyti savo susirin
kimus du kartu Į mėnesi: 
vieną lavinimosi, kitą gi kp. 
reikalais. Moterįs pasiryžu- 
sios energingai darbuoties 
darbo žmonių švietimui ir 
budinimui jų prie kovos už 
geresnį rytojų. Užsisakė iš 
centro literatūros ir nutarė 
surengti draugišką išvažia
vimą, vėliaus prakalbas. 
Vadinasi, darbininkiškas 

musų judėjimas stiprėja.
Liepos 13 d. buvo LSS. 

119 kuopos surengta pas
kaita. Prelegentu buvo d, 
J. A. Dementis, kuris savo 
užduotį atliko labai gerai.

Paskui buvo skaityta A- 
merikos Socialistų Partijos 
skilimo istorija; mat buvo 
draugų, kurie vis manė, 
kad partiją suskaldė kairie
ji, o ne dešinieji, dabar aiš
kiai pamatė, kad skilimo 
priežastimi buvo soc,ialpat-' 
riotai, išbraukdami iš par
tijos daugiau kaip 40.000 
narių. (Šitokios pasakos, 
tai sužinus darbininkų klai
dinimas. Partija neskilo. 
Nuo partijos mėgino atsi
mesti taip vadinami "kai
rieji,” tverdami "kauriujų 
sparną," kurį daugiausiai 
rėmė tie draugai ateiviai, 
kurie daugiau savo minti
mis gyveno Europoje, o ne 
Amerikoje. Už nepildymą 
partijos konstitucijos P. K. 
turėjo teisę neištikimus 
partijos narius suspenduo
ti, bet jų neišbraukė da. 
Daugiau skaitykite apie taį 
St. Louiso S. P. skyriaus at
sišaukime tilpusiame "Ke
leivio” N28. .. Red.)

LSS. 119 kuopos lavini
mosi susirinkimai būną, 
kas antrą nedėldienį kožno 
mėnesio. Nariai skaitHn-i 
gai lankosi.

Liepos 6 d. buvo SLA. 117 
kuopos susirinkimas, ku
riame suspenduota šešiems, 
mėnesiams kuopos organi
zatorius, sako, už sauvalų 
kuopos vardo ir antsnaudos 
vartojimą. T. M.

GRANITVILLE, VT.
Šiame miestelyje lietuvių 

randasi apie 3 šeimynos ir 
dešimtis pavienių.

Darbai šiuom laiku eina 
gerai, iš kitur atvykusiems 
darbas nesunku gauti. Dar
bas daugiausiai prie grani
to išdirbystės.

Darbininkai Susirišę į u- 
niją; dirbama 8 valandas i 
dieną, mokama nuo 45 iki 
55c. valandai.

Pranas Morkūnas.

j-------

DU BOIS, PA. 
"Gudai”

Ant vieno iš apsupančių
jų šį miestą kalnų riogso 
viena bažnyčių, kurių čio
nai randasi Įvairių tikėjimo 
žmonių pristatytų nemaža^ 
Visose jų mulkinimais žmo
nes išnaudojami, tečiaus 
tos, ant kalno stovinčios 
bažnyčios "tėvelis" pradėjo 
jau ir stebuklus daryti, kad 
savo vietą padarius "eudau- 
na" vieta, kaip kad pas mus 
Lietuvoje Kalvarija, šidla- 
va bei kitos.

Taip ve lietuvių dvasiš
kas tėvelis per savo davat
kas paleido paskalą, kad du 
čionyščiu lietuviu yra vel
nio apsėstu, kad reikia vi
siems lietuviams nešt ant 
mišių, idant velnio apsėstą 
moteriškę ir vyrą išgelbė
jus iš pragaro žabangų. Ir 
reikia pasakyti, kad yra to
kių bepročių, kurie šitokiai 
žioplai pasakai tiki, ne
ša kunigui pinigus, o tasai 
sau gardžiai Į kumščią juo
kiasi iš kvailių.
. Arabų bažnyčias tėvelis*, 
da gudresnį šposą išgalvo
jo. Vieną kartą davatkoms 
bešluojant bažnyčią, kuni
gas atsidaręs šalines baž
nyčios duris pasirodė jose, 
pagrąsino su pirštu ir urnai 
dingo. Davatkos nesuspėję 
pažinti savo tėvelį. Neži
nodamos kas joms pasiro
dė, bėga klebonijon ir ten 
randa tėvelį ramiai sau pi- 
nakli belošiant su gaspadi- 
ne. Tuojaus pasklydo gan
das, kad vaikščioja juoda 
dvasia. Net ir vietas laik
raščiai bent kelis kartus 
paskelbė pasakas, buk Du- 
Bois miesto gatvėse nakti
mis vaidinasi "juoda ponia" 
(black lady). Ir vėl atsirado 
prietaringų žmogių, kurie 
šitokiom pasakom tiki ir 
skelbia kad "darosi eudai."

žmonių mulkinimas.
žinoma, šitokiais "eudais" 

tik kvailius kunigija gali 
bauginti Daugelis žmonių 
net ir laikraščiams, pade
dantiems kunigams mulkin
ti tamsius žmones, netiki ii 
bažnyčių, kaipo tamsos Įs
taigų, neremia.

Taigi, žmonių išnaudoto
jai sumanė atnaujinti čio
nai Įstatymą, kuris buvo pa
darytas prieš 129 metus, t. 
y. "Blue Law,” kuris reika
lauja, idant nedėldieniais v: 
sokios įstaigos butų užda
rytos, tik vien bažnyčioms 
galima butų daryti didžiau
sias biznis.

Na ir įvesta tąjį "blue 
law” įstatymą. Galima vien 
tik kapitalistiškų laikraš
čių nusipirkti.

Vieną kartą užklausiau 
laikraščių pardavėja, 
ar neturi ”New York Calf’ 
dienraštį? Tasai net nusi
gandęs apsižvalgė aplink ir 
atsakė, jog tokių laikraščių 
jam nevalia pardavinėti. 
Valia pardavinėti vien tik 
tokius, kurie apie "juodų 
ponių" vaidinimasi pasaka^ 
skelbia, tik ne tuos, kurie 
žmones mokina.

Kadangi vasaros lauku 
žmonės nedėldieniais pra-» 
dėjo skaitlingai lankyties Į 
pavandenį, kad pasimau
džius ir savo sveikatą sus
tiprinus, tai netoli tų mau
dynių stovinčios švedų baž
nyčios tėvelis padavė mies
to valdžiai skundą, kad toji 
uždraustų žmonėms laike 
pamaldų maudyties, nes 
girdi jis negalįs pamokslo 
sakyt, kada žmones vande
nyje pliuške.

Na ir miesto valdžia tuo
jaus kunigo reikalavimą iš
pildė: uždraudė šventadie

niais maudytis; leidžia da
bar maudyties tik po 9 vai. 
vakare. • Tai, vadinas, do
ros apsaugojimas.
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Ponams buržujams ir jų 
talkininkams kunigams 
"bolševizmo šmėkla", mato
mai Įvaro toki kinkų drebė
jimą, kad jie jau nei nežino, 
ko stvertis; jie mano, kad 
varu suvarydami žmones Į 
bažnyčią iš protaujančių 
žmonių padarys tuos pačius 
mulkius, kuriuos jie taip be 
baimės galėdavo išnaudoti 
ir skriausti. Tie laikai jau 
praėjo. Ir veltui visos ka
pitalistų pastangos sulaiky
ti žmonių susipratimo plėto
jimąsi.

Bepartyvis.

RUMFORD, ME. 
Socialistų "naikintojai" 
Vargiai kur rasi kitą to- 

q socialistų pludiką, kaip 
ulas mūsiškis J. Kaulavi- 
•ia. Jis mano užsipelnysiąs 
au vardą "socialistų nai
kintojas," bet bėda, kad ra- 
pi neturi, tai veltui jam 
neginti svietą išbadyti.

Tasai asmuo tečiaus jo
kios gėdas neturi; žodžiu ir 
įer spaudą jis pripliauškia 
/isokių šmeižtų ir nesąmo- 
įių, kokius tik proto uba
gystė gali atlikti.

Pirmiausiai reikia pasa
kyti kas tas asmuo yra. Po- 
•ą metų atgal jis pats prie 
ocialistų buvo prisiplakęs, 

bet šių metų sausio mėnesy- 
e viešame susirinkime jis 
špludo socialistus, išgyrė 
ikėjimą, užreikšdamas, 
;ad "jeigu tikėjimas pasau- 
yje viešpatautų, tai rojus 
uit žemės butų."

Socialistai tuomet pak- 
ietė ji stoti Į debatus, bet 
Kaulavičia atsisakė stoti, 
irsipažindamas, jog jis ma- 
:ai apsišvietęs ir nepatai
kys tikėjimo apginti.

Dabar jis vadina save 
’socialdemakratu," o dar
bais pasirodo klero-tauti- 
įinkas.

"Sandaros" N27 prirašė 
is kelias špaltas apie Rum- 
'ordo socialistus, pripliauk- 
klamas visokių prasimanyt 
:ų dalykų. Visa ta jo "ko
respondencija" tik ir mirga 
melais ir 
'socialistai 
gėrimų 
"socialistai 
'•ius gėriums areštuoti" ii 
-.t. Jis tečiaus nesako kokie 
ie socialistai, kurie už svai

galų pardavinėjimą likosi 
ireštuoti. Berods sako: 
'bolševikų vadas Jonas už 
mapso bizniavimą gavo £ 
nėnesius kalėjimo ir 500 
lolerių pabaudos." Tasai 
Jonas tiek kiek ir pats J. K 
turi bendra su socialistais 
’r dagi mažiau; J. K. bent 
x)ra metų atgal prigulėję 
prie socialistų kuopos, gi 
minėtas nubaustas Jonas 
kaip gyvas ne tik Rumfor- 
le, bet ir niekur kitur prie 
socialistų nėra prigulėjęs., 
J. K. tai turi gerai žinoti, o 
bet viešai skelbia tą asmenį 
"bolševikų vadu."

Jis tai žino, nes ve kaip 
argumentuoja: "Jei jus to 
žmogaus nepriskaitot prie 
bolševikų, tai kaip galite 
priskaityt prie tautininkų, 
asmenį/ kuris nepriklauso* 
ALTS.?” Prastas argumen
tas. Vadinasi, jei kas ne
teisybę apie mane sako, 
tai ir aš galiu melus apie 
aną skelbti.

Tik J. K. ir tuo savo ar- 
guemtu parodo save pilnoj 
šviesoj, versdamas šmeižia
muosius parodyti tikrus 
faktus. Ir štai jie: Kas 1 d. 
birželio agitavo už rinkimą 
delegato Į tautininkų seimą 
Chicagoj? — J. Kaulavičia. 
Kas 29 birželio skaitė rezo
liuciją ir už ją agitavo, kad 
reikalaut pripažinimo Lie
tuvai smetoninės valdžios? 
—J. Kaulavičia. Kas tą pa-

prasimanymais: 
svaiginančių 

pardavinėtojai," 
už svaiginan-
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čią dieną agitavo už tveri-1 
mą lietuviškų legionų? —J.j 
Kaulavičia.

Ar visi šitie darbai ir sie
kiai nėra klero-tautininkų 
darbais ir siekiais? Jeigu 
juos dirba ir jų siekia J. 
Kaulavičia, tai kuogi jis 
yra jei ne klero-tautinin- 
kas?

Tai ve, kodėl mės priskai- 
tome tamistą, p. Kaulavi
čia, prie tautininkų, Gi ta- 
mistos minėtas "bolševikų 
vadas" Jonas niekados nė
ra agitavęs už socialistus, 
nei jokių socialistiškų 
bų veikęs.

Da žodis.
J. K. nusiskundžia, 

jsąs parašęs panašių 
torespondencijų 
viui,” tik girdi, 
netalpinęs. Mat, jis visgi 
žino, kad "Keleivis" tarnau
ja darbo žmonių klesai ii 
tokių žioplų melų netalpins 
:ai juos siunčia Į "Sanda- 
’ą," o ta mielu noru talpina 
Tuomi jis parodo koks skir
tumas tarpe tautininkiškc 
‘r darbininkiško laikraščio i

Ant galo J. K. ašaroja 
<ad "socialistas nieko ne- 
lirba tėvynės laibui.” Mat 
lepripažista klerikalų val- 
Ižios Lietuvoje, kaip kad 
kaulavičia ir jo vienamin- 
•iai tautininkai. Kaslink 
ietuvių liaudies, tai užtikre 
socialistai, neišskiriant ne; 
Rumfordo .LSS. kuopos, 
šimtą syk daugiau dirba, 
įegu tautininaki ir klerika- 
ai, tikojantįs tai savo tau- 
os liaudžiai pančius uždėti. 
Tik ačiū socialistų darbams 
tiems ponams nepasiseki 
Lietuvą kaizerio junkeriui 
larduoti ir dabar nepasise
ka Lietuvos liaudį pažaboti

Be to, ar klerikalai bei 
utininaki šviečia musų 
žmones? Kasgi daugiau ui 
socialistus darbuojasi žmo
nų švietimui pagalba pra
kalbų, vaidinimo scenoj 
-eikalų, rengimo Įvairių va
karų, skleidimu literatūroj 
t kitaip? Gal p. J. K. pasis
tengs statistikos skaitlinė
mis tai prirodyt. Butų la- 
bai geistina. Tai butų ge
ras jos darbas, nors nei 
klerikalams, nei tautinin
kams toji statistika garbės 
tesuteiktų.

Taigi vietoje purvinti 
aikraščio puslapius melais, 
patariu p. J. K. surinkti 
skaitlines ir prirodyt katra 
srovė daugiausiai veikia 
autos labui — žmonių švie

timui.

dar-

kad 
save 

ir "Kelei- 
"Keleivis"

B. Kuodžius.

8CRANTON, RA.
Iš mpsų tautinės parapijos 

darbavimosi.
Apleidus musų neprik

lausomosios tautinės baž
nyčios parapiją kunigui S. 
Tautui, gavome naują kuni
gą, būtent kun. Jasinską, 
kuris yra Lietuvoje kuniga
vęs, baigęs Dvasišką Aka
demiją Petrograde. Dabar 
būdamas Amerikoje užėma 
musų Apveizdos DIeyo pa
rapiją ir pasekmingai kle
bonauja.

Pasadėkojant kun. Jasin-i 
skui kaip dvasiniai taip ir 
ekonominiai parapijos rei
kalai vedami gražioj tvar
koj. Parapijonįs visi di
džiai patenkinti šiuo nauju 
avo klebonu.

Birželio 18 d. kun. Jasių- 
•kas surengė prakalbas, 
kalbėtojais buvo užkvies^ 
;un. Jonas Gritėnas iš Du- 
)ont, Pa. ir kun. Jonas Ja
linskas, musų klebono bro
lis. Kalbėjo visi trįs kuni
gai, kurie yra neblogi kal
bėtojai.

Publikos susirinko gana 
iaug ir, kiek girdėtis, visi 
prakalbomis patenkinti.

Prakalbų tarpais dąinavo 
Birutės Choras, vedamas 
vargonininko Viktoro Ger
iausio. Dainavo gerai

Liepos 4 d. Apveizdos 
Jievo bažnyčios naudai hu- 
zo surengtas piknikas ant 
Į. Runo farmos. Publikos 
?uvažiavo apstus būrelis ir 
visi gražiai ir linksmai lai
ką praleido. Taipgi buvo 
ir muzika. Kadangi dienai 
buvo labai karšta, tai išva
žiavimas Į mišką ir praleidi- 
nas jos tyrame ore žmo
nėms buvo labai naudingas.

Pikinikas bažnyčiai dąvė* 
r gražaus pelno.

Bačių Juozas.

DAYTON, OHIO. 
Neteisingai apkalba.

SLA. 105 kuopa, 29 birže- 
io laikytam susirinkime 
nutarė užprotestuot prieš 
J. A. D. korespondenciją, 
tilpusią "Kel." N25, kurioj 
neteisingai kuopą Įtaria.

Jisai rašo, kad SLA. kuo
pos susirinkime nariai yra 
siekdinami, kad neitų Į so
cialistų prakalbas. Niekad 
to nebuvo ir nėra daroma ir 
J. A. P. taip rašydamas ap
šmeižė kuopą.

Įgaliota atsaukt SLA. 105 
kuopos valdyba:

M. K. Mockevičius, pirm. 
Ig. Gužauskas, ižd.

Jer. Urbonas, sekr.

SALĖM, MASS.
Užmušė Petrą Oučiniką. ■ •
Liepos 4 dieną lenkai tu

rėjo pikniką pas savo tau
tieti ant farmos, kuriame 
dalyvavo Oučinikas. Pasa- 
žierinis automobilius, va
žiuojantis iš Salėm Į Lvnną, 
užbėgo ant Oučiniko, kada 
tas norėjo pereit skersai 
gatvės, ir užmušė. Jau ant 
pikniko, kaip pasakojo len
kai, jis buvo pusėtinai Įsigė
ręs ir tapo apmuštas.

Oučinikas daug metų iš- 
gyvno Saleme ir visą laiką 
buvo paliokų patriotas. Pas
taruoju laiku jis dirbo čeve- 
rykų dirbtuvėje ir gyveno 
Montelloj. VelionĮ palaido
jo jo sesuo.

F. Egoninis.

HART, MICH.
Farmerių piknikas.

Liepos 6 d. ant S. Buivido 
farmos buvo šios apielinkės 
lietuviškų farmierių pikni
kas.

Susirinko gana daug 
žmonių ir gana linksmai 
aikas praleista. Buvo Įvai
rus žaidimai ir abndymai, 
kaip ve: virvės traukimas, 
jaunų merginų, jaunų vai
kinų ir vaikų bėgimo lenk
tynės. Be to buvo šokamas 
Klumpakojis, Aguonėlė, 
Suktinis ir kiti gražus šo
kiai. Vienu žodžiu, laikas 
buvo praleistas kuolnks- 
miausiai.

Atvažiavusieji svečiai iš 
miestų gėrėjosi musų 
puikiais javais, ypač kvie
čiais ir rugiais banguojant 
čiais ant gražių laukų.

Kukurūzai šįmet čionai 
taipgi puikus, o medžių vai
siai šakas laužia. Girdime, 
kad kitur pavasario šalnos 
sunaikino medžių žiedus, 
bet čia nekliudė ir vaisiai 
labai užderėjo. Farmeriai 
linksmi, nes turės šįmet ge
rus metus.

Roselandietis. 'ties, katės ir kurmio.

Australija yra vadinama 
išvirkščios tvarkos kraštu. 
Mat, augmenyse ir gyvū
nuose pastebima išvirkščia 
tvarka: pavyzdžiui, vyšnių 
uogos kablukus turi ne vi
duj uogos, bet iš viršaus; to
kie gyvūnai, kaip žirafas ir 
kangaru yra išvirkščios 
tvarkos. Australijoje yra 
net gyvūnas — mišinys an-



%

4

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS.'

Nieks tokį įstatymą nepas
merkia labiau, kaip patįs 
tamsus darbo žmonės ir jų 
nuodintojai — svaigalų ga
mintojai ir pardavinėtojau 

Šito apsireiškimo priežas
tis aiški. Tečiaus daugybė 
tamsoj ir nežinioj išauklėtų 
žmonių visgi negali sau jos 
išsiaiškinti. Jiems nuo kū
dikystės įkalbėta, kad skur
das ir bėdos, tai Dievo ma-. 
lonė, kurios tik jie užsipel
no. Taigi toks apkvailin
tas žmogus dagi pasidi
džiuoja savo skurdu, many
damas vertesniu esąs prieš 
Augščiausiojo majestotą.

Tečiaus nežiūrint viso to 
piktadariškiausio mokslo; 
nežiūrint šito apkvailinimo, 
smagumo ir džiaugsmo pa
geidavimą žmonijoje ir per 
du tūkstančius metų kuni
gija nepataikė visiškai iš
naikinti.

Apšviestam žmogui 'bau
gu ir atsivaizdinti pragarą, 
kokiame vargšas tamsus 
darbininkas nuo lopšio iki 
grabo savo dienas leidžia. 
Nuvargintas jlgu dienos 
darbu, užuitas, suteriotafi 
jis sugrįžta savo pastogėn, 
tamsion, 4vokiančion, pil- 
non skausmo, dejonių, li^ų, 
ašarų, bėdų ir nelaimių. 
Kad ir labiausiai sugyvulė- 
jusiu jis butų, kad ir fana
tiškiausiai tikėtų, jog visa 
tai reiškia jam Dievo malo
nę, laimę, visgi ir pas jį 
nubunda geismas smagumo 
ir džiaugsmo — geismas 
bent valandėlei ištrukti iš 
to Dievo malonių jam pas
kirto pragaro. Ir jis pasi
naudoja proga, kad tik ji 
jam atsitinka. Naudojasi 
ja rišu pašėlimu. Kasgi to
kiam moraliai sukonoveik- 
tam gaivalui daugiau sma
gumo gali duot, jei ne svai
galas, kuris leidžia užmiršti 
kasdieninio gyvenimo bai
senybes? • Pripuolęs prie 
to nuodo jis geria jį ge
ria išalkusio žvėries godu
mu, ryja kaipo savo išgany- 

i toją iš pragaro, kaipo pa- 
liuosuotoją nuo dvasiniu 
kančių.

0 kartą užnodijo savo 
organizmą alkoholio nuo
dais — paskui jau sunku 
pergalėti save; sunku atsis
pirti pagundai, kuri taip 
raganiškai masina girtuok
lio smalstumą putuotu alaus 
stiklu bei bonka degtinės. .

Ir pakol iš žmonių gyve
nimo nebus prašalintas eko
nominis ir dvasinis skurdas, 
joks įstatymas negali ap
saugoti žmones nuo alkoho
linių nuodų vartojimo. Ga
lima uždrausti viešai ga
minti ir pardavinėti žmo
nėms svaigalus, bet speku- 

;liatoriai slaptomis gaminą 
ar iš kitur gabens ir slapto
mis žmonėms tuos nuodus 
pardavinės, da į didesnį eko 
nominį skurdą juos stum
dami, da labiau dauginda
mi pamišėlius ir da labiau 
nrigrusdami kalėjimus 
"prasižengėliais.”

Idant išgydžius visuomet 
nę iš tos baisios plėgos — 
girtoklystės, reik panaikin
ti vyriausias jos priežastis, 
o tos vyriausios priežastįs, 
kaip matome, gludi esančio
je kapitalizmo sistemoje, 
reikalaujančioje u’ąčių mi
nių dvasinio ir ekonominio 
skurdo.

radę tokių instrumentų, su 
kurių pagalba galime ištir-1 
ti saulės šviesą ir pasakyti,1 
iš kokios medžiagos tas 
šviesus kūnas susideda. Męs 
gerai žinome, kas yra šešė-| 
lis, ir žinome, kad su dūšia1 
jis nieko bendra neturi. Jei
gu pasaulyje butų velnias, 
tai jis turėtų lygiai tokį še
šėlį, kaip ir tu, tėve. Bet to
kio sutvėrimo kaip velnias 
visai nėra ir niekad nebuvo. 
Męs žinome, kad žemė kitą 
syk buvo ugnies pavidale, 
taip kaip šiandien yra saulė. 
Męs tai žinome iš to, kad 
žemės viduriai ir šiandie te
bėra da iki randonumo įkai
tę ir labai tankiai per ugna- 
kalnius išsiveržia ant vir
šaus. Ir męs žinome, tėve, 
kad žemės viduriuose nėra 
jokio pragaro nei vinių už
darytų. Į tokius dalykus ti
kėjo tiktai senovės žmonės. 
Yra da ir šiandien žmonių, 
kurie tiki į velnius, bet tie 
žmonės labai tamsus. Męs, 
mokyti žmonės, įvelnius jau 
netikim. Nedelto netikim, I 
kad butume ištvirkę ar pa
sileidę, bet dėlto, kad apie 
velnio buvimą nėra jokių 
faktų. Mokslas šiandien su
sekė jau tokias mažulėlės 
ligų bakterijas, kurias tega
lima įžiūrėti tūkstantį sy
kių padidinus; mokslas su
rado žemės gilumoje pas
lėptus gamtos turtus; paga
lios mokslas atidengė ir pa
kinkė prie darbo net tokią 
spėką, kaip elektra, kuri ne
turi nei kūno, nei spalvos; 
bet kad butų pasaulyje vel- 
nas, mokslas nesurado jo
kių ženklų. O jeigu moks
las negali velnio surasti, tai 
iš kurgi tu, tėve, gali žinoti, 
kad velnias yra?

—Palauk, vaike, aš surin
ksiu daugiau faktų, tai tuo
met aš tau prirodysiu, kad 
velnias yra.

jis atrištojo šalia trepu ir 
visą laiką žiurėjo, katros 
mergos andarokas trum
pesnis ir kojos storesnės. Ir 
toks čiudnas: kelinės parai
totos, plaukai sulaižyti...

j —Tai kas čia nepaprasto, 
tėve? Juk tokių vyčių mer
gininkų yra daug.

—Ne, vaike, tai nebuvo 
vytis.

—O kas?
—Tai buvo nelaboji dva

sia.
—Nesąmonė, tėve!
—Vaike, aš galiu pasiba- 

žyt, kad tai buvo biesas!
—Kaip gi tu gali tai ži-j 

not? Ar matei kokius ženk
lus?

—Jes, vaike, aš ji apžiu-, 
rėjau nuo galvos iki kojų ir 
jis man pasirodė labai na- 
vatnas. Prie bažnyčios sto- „
vi, o neturi nei rožančiaus, sižiurėkime, kol ne vėlu, nes 
nei maldaknygės. Negana paskui nebus laiko. Gyve- 
to, aš apėjau apie jį aplin- nimas mums parodė, kiek 
kui ir nuo jo nebuvo jokio LSS. Pildantysis Komitetas 
šešėlio ant žemės. Tai yra'prisivirė sau nesmagumų ir 
geriausis davadas, vaikej kokią suirutę padarė Sąjun- 
pagal kurį gali pažinti vėl-1 
nią. Velnias niekad šešėlio 
neturi, ba jis neturi dūšios.

—Aš žinau, tėve, kad tu 
tiki į šešėlį. Visas tavo ti
kėjimas rymo ant šešėlio. 
Vienok apsišvietę žmonės 
tokiems dalykams netiki. Ir 
aš, tėve, netikiu, kad tu 
prie bažnyčios velnią matei. 
Tu matei paprastą vvčiuką, 
daugiau nieko.

—Tai kodėl jis, vaike, ne
turėjo šešėlio?

—Kiek aš atsimenu, tėve, 
tai pereitą nedėldienį buvo 
apsiniaukusi diena, todėl jo
kio šešėlio negalėjo būti.

—O aš, vaike, galiu bečyt, 
kad tai buvo šėtonas. Jeigu 
kelines numautum, tai gal 
ir vuodega pasirodytų.

—Neįsižeisk, tėve, bet jei
gu tu ilgiau giriose pagy
ventum, tai tau tikrai galė
tų vuodega išaugti. Tik' 
porą mėnesių pabuvai ant 
"Dievo burdo," o jau pradė
jai į nebūtus daiktus tikėti.

—Ar tai tu sakai, Maike,

—Alou, Maike!
—Sveikas gyvas, tėve! 

Ką-gi tu man šiandien pa
sakysi?

—Aš, vaike, norėjau, kad 
tu man paparytum ką nors 
nauja. Išvirožyk man, vai-j 
ke, ką reiškia žmogaus še
šėlis.

—Koks šešėlis?
—Ar jau tu, Maike, neži

nai. kas yra šešėlis! Nagi, 
padėkim, aš einu keliu, o 
paskui mane eina kitas 
žmogus. Ale tas žmogus, 
vaike, nėra regii žmogus, 
bet lyg ir žmogaus pikčeris 
ant žemės numalevotas. 
Kaip aš koją keliu, tai ir jis 
kelia; aš pypki rukau, ir jis 
ruko; aš bėgu, ir jis bėga; 
aš parpuolu, ir jis parpuola 
—lygiai kaip ant muvink 
pikčių! Ale kaip aš parpuo
lęs stenu, tai jis nestena.

—Suprantu, tėve, apie 
kokį šešėlį tu kalbi.

—Na, tai r gerai, vaike, 
kad supranti, jeigu supran
ti, tai ir išvirožyk man, ką 
tas mynina.

—Gerai, tėve, aš galiu tau 
šitą paaiškinti, šešėlis rei
škia, kad koks nors kūnas 
užstoja šviesą. Kartais jis 
būna mažesnis, kartais di- 
dsnis: tas priklauso nuo to, 
kokioj pozicijoj randasi 
saulė. Ar tas aišku?

—Nausa! Tu, Maike, apie 
šešėlį nieko nežinai, šešėlis 
mynina, kad žmogus turi 
dūšią.

—Tai senų senovęs pasa
ka. tėve. Senovėje žmonės 
tikėdavo, kad jų dūšios gy
vendavo šešėliuose. Jeigu 
šešėlį nuo žmogaus atskiro 
tum, tai, jų manymu, atim- 
tum žmogui dūšią. Bet juk 
tai labai paika nuomonė, tė
ve!

—Ar tu nori pasakyt, 
Maike, kad tai yra durnys
tė?

—žinoma! 
—Kodėl?
—Todėl, tėve, kad jigu še

šėlis reikštų dūšią, tai tuo
met kiekvienas stulpas tu
rėtų dūšią, nes kiekvienas kad velnio nėra? 
stulpas turi šešėlį. Į —Žinoma, kad nėra. Tik

—Maike, tu jau bedievis- senovės žomėns tikėjo į vei
kai pradedi. nius, nes tuomet jie nežino-

—Bet juk taip išeina su- jo, kas yra pasaulis. Šian- 
lvg tavo liogikos, tėve. dien jau męs žinom, kad

—Na. gerai, Maike, o ko- žemė yra mažutė dulkė, ku- 
del velnias neturi šešėlio? ri sukasi beribėj dausoje, o

—0 kur tu velnią matei, męs esame dulkės ant tos 
tėve? dulkės. Męs žinom, kad

—Aš jį mačiau, vaike, pe- žmonės gyvena ir kovoja 
reitoj r.edėlioj prie bažny- ant tos dulkės žemės jau 
čios. Šiur, Maike! Išėjęs po nemažiau, kaip 500,000 me- 
pamokslo pradėjau kimštįt tų. Musų mokslas jau taip 
pypkį, ogi prieina toks spor- toli pasiekė, kad męs buda- 
tas su cigaru ir prašo ug- mi čia ant žemės 
nies, . . .
mirdo tikras ragas. Paskuį netas.

I . ‘ T *

Iš ko paeina Palinkimas prie Girtuoklystės
Jeigu pagalvojame apie 

priežastis įvairių blogų pa
linkimų, stumiančių žmoni
ją išsigimimo ir moralio 
nuopolio bedugnėn, tai turi
me pripažinti, kad girtok- 
lystė yra viena kenksmin
giausių žmogaus ydų. Al
koholinių nuodų vartojimas 
taip prasiplatinęs krikščio
niškos gadynės civilizuoto
se tautose, kad nieks arba 
labai mažai žmonių rimtai 
pagalvoja apie to įpročio 
pasekmių pasibaisėtinumąu

Žmonės geria degtinę, 
alų bei vyną prie kiekvie
nos progos — liūdesio ar 
džiaugsmo sulaukę, nors ir 
be tų progų daugybė žmo
nių yra kasdieniniais sve
čiais smuklių, darančių di
deles apyvartas, girdant 
žmones alkoholiniais nuo-< 
dais be jokios baimės, kad 
už atėmimą žmogui proto, 
už apiplėšimą jo materia- 

, liškai, už stūmimą šeimynų 
į skurdą ir morali puvėsį 
visuomenės labo dabotojai 
— įstatymai tokį piktadarį 
nubaus.

Prie alkoholinių gėrimų 
priguli daugiau ar mažiau 
kenksmingi svaigalai; vieni 
jų turi savyje didesnį, kiti 
mažesnį nuošimtį alkoho
liaus, tečiaus sveikatos žvil
gsniu nei vieni, nei kiti tie 
gėrimai negali but patarti
ni vartojimui.

Dažnai matome sviruo- 
i jautį gatvėj žmogų, ve- 
blianantį-niurnantį . ką to
kio, ko nieks, net ir jis pats 
^nesupranta, nes ta šnekta 
neturi jokios prasmės bei 
sąmonės. Prie saulės spin
dulių apkvaišinto asmens, } 

i griūvančio gatvėj puola-

PRIE KO JIE VEDA 
LIETUVIŲ SOC. SĄJUNGĄ.
Draugai sąjungiečiai, ap-

goję. Męs, kaipo Sąjungos 
nariai, gerbiantieji Sąjun
gos vardą, negalime ilgiau 
kęsti, bet turim ką nors 
daryti, kad pataisius Pil
dantįjį Komitetą. Štai 13 
dieną liepos LSS. Komite
tas turėjo posėdį po num. 
93 Grand St., Brooklyne. 
Kadangi dabar LSS. pergy
vena sunkias dienas, tai vi
siems sąjungiečiams yra ži- 
ngeidu žinoti, kaip ir kokiu 
budu Sąjungos darbą vary
ti pirmyn. Todėl dabar, 
kaip ir visados, susirinko 
daug 19 kuopos nariu pil
dančiojo komiteto posėdin. 
Bet čionai pildančiojo ko
miteto sekretorė Petrikienė 
pasielgė taip, kaip caro či- 
novninkas. Visiems, ku
riuos nujautė esant komite
tui "neištikimais,” liepė ap
leisti svetainę, kad nežino
tų, ką Pildončiojo Komiteto 
bosai kalbės, o savo pasekė
jus. kurie šoka pagal Šukio 
ir Petrikienės muziką, pali
ko. Tie galėjo 
"bosų" kalbos.

Draugai! Musų 
sis Komitetas jau 
sąjungiečius skirstyti j 
tikimuosius” ir "neištiki
muosius,” todėl privolomd 
apsižiūrėti, kur link jie ve
da Sąjungą. Jeigu musų 
valdyba sakosi pildanti Są
jungos reikalus, tai kodėl 
ji vieniems daleidžia savo 
tarimų klausytis, o kitus 
prašalina? Juk męs visi 
lygus Sąjungos nariai ir vi- 

mokame.

klausytis

Pildanty- 
pradeda 

1S-

sams” įsakytume, kad jie 
neskirstitų narių į katego
rijas. Juk tai biaurus daly
kas! Jie nežiūri teisybės; 
jiems tik politika rupi.

Darugai sąjungiečiai! Aš 
manau, kad kaip man yra 
žingeidu žinoti Sąjungos 

į stovis, taip ir jums visiems, 
bet musų valdyba slepia tą 

l stovį. Ji nenori,
Sąjungos nariai, 
tume Pildančiojo 
susirinkimuose ir 
me jo tarimus.

Draugai, aš 
nuo šių metų pradžios Pil
dančiojo Komiteto tarimuo
se ir žinau daug, daug jc 
politikos, bet šiuom tarpu 
nutylėsiu; gal tinkamesnis 
laikas ateis, tada visus jų 
darbelius, visą veidmainin
gą politiką viešai paskelb
siu.

Gal jums, draugai, bus 
labai keista, kad aš Sąjun
gos Pildantyjį Komitetą 
"bosais" pavadinau. Bet 
kitaip negalima, nes jų tas 
pasielgimas to vertas. Kas 
žino Šukių ir Petrikienės 
politiką, tiems aiškinti ne
reikia, i bet dauguma musų 
draugų sąjungiečių neturi 

, apie tai numanymo.
Z. O. Kelmelis. 

LSS. 19 kp. narys.

kad męs, 
dalyvaus 
Komiteto 

girdėtu-

i

I

lankiausi

su vi^aiu 11 p™ vS- .1.1 v.a ant žemes galime si lygiai duokles
, o kaip užlaikė, tai pas- pasverti mėnulį ir kitas pla- sakvciau, kad męs apsi- 
- - ‘ ■ , Męs jau turime iš- žiūrėtume ir Sąjungos ”bo-

Nuo redakcijos: Jeigu d. 
Z. 0. Kelmelis žino Pildo
mojo Komiteto negerų dar-. 

I bų, tai turėtų juos ir pas
kelbti. To reikalauja orga- 
nizacijs labas. Prašalini- 

jmas iš posėdžio "neištiki- 
imų" sąjungiečių yra ištiesų 
”bosiškas” pasielgimas, bet 
tas visgi neparodo da pa
čios "politikos,” apie kurią 
drg. K. kalba. Kaltinti žmo
nes, bet neparodyti jų pra
sikaltimo, yra nenuosaku.

mės su didele užuojauta, 
teikiame pagalbos, gabena^ 
me ligoninėn, gydome, gai
limės. Iš griuvančo gat
vėj užnuodinto alkoholiumĮ 
žmogaus juokiamės, su pa- 
sibiarėjimu praeiname pro 
netekusį proto girtuoklį. 
Jeigu žmogus nuo alkoho
linių nuodų gauna taip va
dinamą ”delirum tremens”’ 
(sumišimą), nieks negaudo, 
detektyvų įvairių-įyairiau- 
siomis priemonėmis nejiešf 
ko to galvažudžio, kuris al
koholinių nuodų perdaug 
žmogui davė ir jį užmušė. 
Nes mat krikščioniškos ci
vilizacijos įstatymai ned
raudžia alkoholiniais nuo
dais žudyti žmonių protą. 
Įstatymai nedraudžia par
davinėti svaigalus, nes ka
pitalizmo sistemoj svaiga
lų vartojimas labai—laba’ 
daug reiškia. Juo labiau išsi 
platinęis svaigalų vartoji
mas, tuo didesnis pavergto
sios klesos tamsumas ir 
nuolankumas išnaudoto

jams. Politiniu žvilgsniu ta
tai neša visuomenės didžiu
mai—darbo žmonėms — la
bai daug blogo. Tečiauir 
mes čia norime kalbėti apie 
alkoholio kenksmingumą 

tik sveikatos žvilgsniu.
Nekartą girdėjome jau 

apie užsikrečiamąsias ligas 
tai yra apie ligas, kurios 
apsireiškia, kuomet į žmo
gaus organizmą patenka 
begalo mažutėliai gyvūne 
Tai, vadinami bakterijų ba 
ciliais. Sveikas žmogaus 
organizmas pats turi jie- 
gos, kuri apsaugoja ji 
nuo pavojingų, įkvėptų ai 
kitaip patekusių organiz 
man kenksmingų limpan
čios ligos bakterijų. Iš gy
dytojų tyrinėjimo ir suau
gusių vyrų mirtingumo pa 
tirta, kad daugiausia mir 
šta tų žmonių, kurių orga
nizmas yra alkoholiaus už 
nuodintas, prastai maitina 
mas ir sunkiu darbu suvar 
gintas. Taigi miršta dau
giausiai darbininkai, įpra 
tusie gerti alkoholį.

Gydytojų buvo padary 
tas šitoks bandymas: Paim 
ta tūlos rūšies gyvūnų vie 
nodo amžiaus. Padalyt? 
juos pusiau. Vienai jų pu 
sei davinėta alkoholiaus 
vieniem ir kitiem Įskiepyti 
skaitlius džiovos bakterijų. 
Ir koks buvo rezultatas: 
Gyvūnėliai, kurie buvo gir 
domi alkoholium, greit už 
baigė savo gyvenimą išd 
vesdami nuo džiovos, kiti g 
išgyveno ilgiau.

Tuo patyrimu priparodo 
ma, kad darbininkai varto 
jantįs alkoholį visuomel 
stovi prieš džiovs pavojų 
ių kūnai neturi savyje to: 
jiegos, kuri naikintų pate 
kusias organizman džiovoj 
bakterijas. Ir nebūtina^ 
reikia, kad pats žmoguj 
vartodamas alkoholį užnuo- 
lintų savo organizmą: ga- 
’i būti nemaža užnuodintais 
organizmais ir tokių žmo
nių, kurie patįs negeria, bet 
gimė iš grtuoklių tėvų ir 
paveldėjo jų alkoholines li
gas. Ir tokiems džiovos li
ga užsikrėsti visuomet yr?. 
didesnis pavojus, negu svei
kiems organizmams.

Alkoholikams džiova vei
kiausiai apsireiškia smege
nyse. Smegenų audinys 
susideda iš jautriausių ce
lių; tos celės labiausia at
jaučia pragaištingą alkoho
linių nuodų veikmę.

Padarius tyrinėjimą su
mišusių žmonių Kaliforni
joj, atrasta kad iš kiekvieno 
100 sumišusiii žmonių 40 
ypatų gavo mumišimą delei 
akoholiaus sunaikintų sme
geninių celių. Bet kas sus
kaitė visus tuos idiotus, ku-

rie liuosi gyvena ir yra pa; 
razitais visuomenei!

Pasižiurėjus į kalėjimus 
daugiausiai ten rasime tų 
žmonių, kurie papildė įvai
rias piktadarystes būdami 
po alkoholiaus nuodu veik
mė arba girtuoklystės pa
versti į piktadarius.

Ir visuomenė baudžia šių 
dienų savo surėdymo aukas 
už tai, kad apsvaigime, ne
išmanydami ką daro, pa
pildė draustiną darbą arba 
kad suidiotinti pavirto pik
tadariais. Tečiaus tikrus 
šito pikto kaltininkus — al
koholinių nuodų gaminto
jus ir pardavinėtojus dagi 
gerbia, kad jie žudydami vi
suomenę pinigų prisikrovė 
ir pastojd "gerbtinais pilie- * • • 5*ciąis.

Viso šitokios tvarkos ne
teisingumo trumpame 
straipsnyje neišparodysij 
viisų balsiųjų alkoholiaus 
vartojimo pasekmių neišro- 
kūosi, tam neužtektų nei 
šimtų tūkstančių, storų 
!<nygU, dėlto tik keletu žo
džių paminėję, norime at
kreipti skaitytojaus domą į 
klausimą, iš ko paeina žmo
guje palinkimas prie gir- 

L.oklystės?
Susipratusiam darbinin

kui, žinančiam savo klesinį 
oadėjjmą, šitais klausimai 
vra Išrištas.

Girtoklystės vyriausio
ms priežastimis yra mora- 
’is ir ekonominis skurdas, 
kuris yra kapitalistinės sis
temos pamatu. Idant nu
galėjus tą baisią žmonijos 
degą, būtinai reikia sunai
kinti vyriausias jos prie
žastis.

Bet ve, daugelis paklaus, 
kodėl turtuoliai nėra liuosi 
įuo palinkimo prie girtok- 
’ystės?

Nekalbant apie įgimp 
tus palinkimus, galima pa
sakyti, jog ištvirkimas, ■ 
prabanga, nuobodžiavimas, 
sąžinės neramumas taipgi 
ra girtokliavimo 
oriežas timis.
Turtingiausias kapitalistas 
avo konkurencinėj kovoj, 
avo suktybių pasiryžimuo
se reikalauja didelės drąsos 
r dažnai jos jieško alkoho- 
iaus nuoduose. Matydamas 
pasibaisėtinas savo kapita . 
istinio darbo pasekmes, jis 
aipgi reikalauja paliuosuo- 
i savo mintis nuo šmėklų, 
kurios, rodos, ne alkiu, ne 
kurdu baugina, bet rodo 
am imliomis vyrų, moterų 
r kūdikių savo išdžiuvu- 
iomis, kaulėtomis ranko
ms grasinančių ųž skriau- 
las. Šitos šmėklos jam rei
kia nuo savęs šalin nuvyti, 

.-r tame reikale geriausiai 
>a tarnauja sąmonę užmu- 
iantis alkoholis. Jeigu taip, 
ai matome, kad vyriausia- 

’a girtoklystės priežasčia 
./ra kapitalistinė sistema, 
depus stumianti į skurdą, 
puolat bauginantį neužtik
rintu rytojum, kitus gi bau
ginanti nuskriaustųjų pa
gieža. Vieni stengiasi už- 
ieti savo "kirminą” — rū

pesčius, vargus, bėdas, ne
pasisekimų kartumą, kiti gi 
sąžinės nerimavimą. Ir 
žmonės geria nuodus. Tik 
visgi ne tuos pačius nuodus. 
Brangus vynai ir likeriai 
nors ir svaigina, nors ir su
kelia žemus gyvuliškus in
diktus, betgi sveikatos taip 
nežudo, kap paprasti svai
galai gaminami ir da pačių 
pardavinėtojų nerfabrikuo* 
jami, kad daugiau pelno ga
vus.
’ Jeigu kas turėtų džiaug- 
ties įvedimu visuomenėj įs
tatymo draudžiančio daryti 
ir pardavinėti svaigalus, tai 
jau nuodijamiems darbinin
kams tikrai džiaugties rei
kėtų. Tečiaus taip nėra.

i

Gerai pritaikyti čevery- 
kai, tinkamos formos, tie
siomis vidaus šalimis ge
riausia priemonė apsaugo
ti nuo kojų silpnumo, nuos
paudų, "komų,” skaudamų 
narių, nutrinimu,, kaip pra
neša Suv. Valstijų Sveika
tingumo Biuras. Tokie če- 
vervkai tik nieko gero ne- 
priduos. kuomet kojos yra 
<:uparaližuotos, arba sužeis
tos kaip nors kitaip. Bet 
daugiausiai kojų ligų paei
na nuo negerai pritaikytų 
čeverykų.
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Vienos Lietuvai* 
tės Tragedija

sinti jau nebuvo kaip. No- 
rom-nenoroms moteris tu
rėjo prisipažinti prie kal
tės. - .

Sužinojęs apie savo duk
ters likimą, tėvas viską pa
metęs nuvyko iš. Shenan- 
doah’rio j New Yorką, pa
liudijo teisėju), kad ji ište
kėjusi moteris, kad turi kū
dikį, o ji pasisakė, kad tai 
pirmutinis jos prasikalti
mas — ir teisėjas ją palei
do, Įsakydamas daugiau 
New Yorke nepasirodyti. 
Ar tai ne tragedija!

Reikia pasakyti, kad She- 
nandoah’ryje ir Mahanoy 
City’je yra nemaža tokių 
moterų, ištekėjusių ir mer
ginų, kurios užsiima tokiu 
amatu. Jos yra žinomos 
ne tik savo miesteliu bizne- 
riams, bet nuvažiuoja, da 
i Philadelphiją ir Į New 
Yorką. Ir tai daroma 
anaiptol ne iš skurdo. Visos 
jos turi gerus vyrus bei tė
vus ir galėtų padoriais, gy
venti be vargo. Bet yra 
žmonių, kurių viena duona 
nepatenkinsi.

Ifudnas tai apsireiški
mas!

I

Shenandoah’ryje nesenai 
buvo toks atsitikimas. Vie
na lietuvaitė, susilaukus 
vos 15-kos metų amžiaus, 
ištekėjo už nebejauno vyro. 
Nauju savo gyvenimu ji ne
buvo patenkinta. Ji girdė
jo, kad New Yorko did
miestyje tokiai jaunai ir 
gražiai moteriškei, kaip ji, 
galima pasidaryti puikų 
pragyvenimą lengvu budu i 
Taigi ji, būdama jau netik 
moteriške, bet ir motina, 
pasiėmė dviejų metų savo 
kūdikį ir pametus vyrą iš
važiavo New Yorkan pas 
savo giminaitę, ištekėjusią 
už žymaus "tautos veikėjo," 
kuris gražiai ir patogiai gy
vena.

Pasiskundus, kad sunku 
gyventi, ji paliko savo kūdi
kį pas šitą giminę, o pati 
nuėjo darbo jieškoti. Sakė
si darbą gavusi pas tūlą ita
lą restorane. Bet padirbus 
tenai kelias sąvaites, ji žy
miai pralobo: pradėjo pui
kiai puoštis, už kūdikio už
laikymą mokėjo po S10 kas 
sąvaitė ir pinigų jai niekad 
nestigo.

Giminė, pas kurią ji bu
vo palikusi savo kūdikį, 
pradėjo nužiūrėti, kad čia 
turi but kas nors nepapras
ta.. Vieną sykį ji ir pak
lausė jos, kur ji gauna tiek 
pinigų. Ši atsakė gaunanti 
daug "tipsų” (tarnagrašių) 
restorane. Tuo ir užsibai
gė viskas.

Viskas ėjo švelniai, pakol 
galų gale jauna lietuvaitė 
nepapuolė vieną naktį į po
licijos rankas. Tuomet pa
aiškėjo visa paslaptis. Buvo 
ve kaip. Musų lietuvaitė 
vedė gatvėse pirklybą savo 
kunu. Išėjus vieną vakarą 
"ant biznio,” ji susitiko dai
lų vyrą kariumenės oficie- 
riaus uniformoj. Ji mirk
telėjo jam, jis jai, ir sustoję 
pradėjo kalbėtis. Ilgai čia 
kalbėtis, žinoma, nėra rei
kalo. Musų lietuvaitė tuo
jaus pasikvietė jį ant nak
vynės į savo namus. Ofi- 
cierius paaiškino, jog mažai 
teturįs pinigų su savim, tik 
$11, ir paklausė, ar tiek už
teks. Lietuvaitė atsakė 
kad išteks. Jis padavė jai 
pinigus ir jiedu nuėjo jos 
namų linkui.

Parėjus namo, oficierius 
apsidairė ir sako: "Ar tai 
šitokie tavo “kambariai? Aš 
tokiuose kambariuose neno
riu nakvoti! Eiva geriau į 
mano namus. Tai bent 
kambariai — pamatysi!"

Jauna lietuvaitė sutiko ir 
jiedu nuėjo.

Prieina prie didelio mu
ro ir oficierius sako: "Tai 
ve mano kambariai!” Jau
na moteriškė pakėlė akįs 
žiuri, ogi policijos nuovada. 
Išpradžių ji dar manė, kad 
jaunas oficierius juokauja. 
Bet juokų čia nebuvo. Jos 
palydovas atvėrė savo žipo- 
no atlapa ir parodė slaptos 
policijs ženklą. Paaiškėję 
kad tai buvo ne tikras ofi-ij 
cierius, bet detektyvas ofi-' biro liaudis" neiiripažįsianr 
cieriaus drapanom aps;ren-;ti jokių gvarantijų, kokias 
gęs-

PAĖMĖ KUPIŠKĮ.
Valdžia šaukia daugiau vy

rų armijon.
Lietuvos Spaudos Biuras 

praneša telegrafu per Šve
diją šitokių žinių:

”Musų kariumenė prasi
veržė į rytus nuo Vabalnin
ku ir Biržų. Męs paėmėm 
geležinkelio stotį Kupuškį, 
kur paimta lokomotivų, va
gonų, telegrafo ir telefono 
aparatų ir kitos karo me
džiagos. Musų linija sus
tiprinta ties Viešintais, Rą
žančiais,. Butkunais. Musų 
žvalgai susirėmė su bolše
vikais ir laimėjo mušius ties 
Alotais, Skapiškiu ir Miku- 
nais. Bolševikai traukiasi 
Dvinsko link. Ties Utena 
mūšiai įgavo smarkesnį 
charakterių. Paimta ne
laisvėn bolševikų pulko šta
bas ir 30 kareivių. Beto pa
imtos kelios lauko virtuvės 
ir vienas tankas, kitas tan
kas buvo sušaudytas artile
rijos. Musų kariumenė už
ėmė liniją: Ušpaliai, Vižo- 
nis, Utena.”

žvalgas.

U

translation filed with the post-
Mass., on July 

Act oi

M

frue 
nastor at Boston, 
23, 1919, as reųuired by the

»ctoiH.*r ti, 1917.

Per ištisas sąvaites 
nes sąjunginikų šalįse 
maitinami pasakomis 
greitą Kolčako armijos per
galę.

Kovo 13 dieną jisai atėmė 
iš bėgančių bolševikų Ufą. 
Gegužės 13 dieną ant pir
mutinių musų • dienraščių 
puslapių didelėmis raidėmis 
jis paėmė Samarą. Greitai 
sekė viena paskui kitos ir 
daugiau pergalių.

Tuo pačiu laiku visas Pet
rogradas buvo liepsnose, 
ant krašto ekspliozijos, 
evakuojamas ir mirė badu. 

Paskui visas šitas burbu- 
’as netikėtai sprogo. New 
Yorko "Globė" korespon
dentas pranešė iš Petrog
rado, kad tas miestas visai 
sveikas ir rengiasi prie ap
sigynimo iki paskutinio vy
ro ir moters; kad valdyt 
žmonės nori, bet jie žmo, 
iog badą gimdo sąjunginin
kų blokada, o ne Sovietų 
valdžia; ir kad Kolčako ir 
-ajungininkų spėkos trau
kiasi atgal visouse frontuo
se.

Tuojaus po šitų žinių An
glijos karės ministeris 
Churchill prisipažino par- 
liamente, kad "Kolčako 
pradėtas antpuolis likos 
aiškiai sulaikytas ir perdU' 
dėlės vilties ant to fronto 
dėti nereikia."

Ir kaip dabar pasirodo, 
tai Samarą "paėmė" tiktai 
sąjungininkų buržuazijos 

laikraščiai, o ne Kolčakas. 
Ufą bolševikai atsiėmė 9 
birželio.

Tas pats "Globė" kores
pondentas sako, kad ūki
ninkai, nors "pirma Sovie
tų valdžia buvo nepatenkin
ti, dabar, kur tik Kolčakas 
pasitraukia, tuojaus spie
čiasi į Raudonąją Armiją." 
Tuo pačiu laiku Sovietų val
džios liekanos Sibire prane- 

,šė sąjungininkams, kad "Si-

zmo- 
buvo 
apie

ŽMONĖS APKRAUTI DI
DELIAIS MOKESČIAIS^ 
Kėdainių apskr. (Kauno 

gub.) nutarta virš valstibi- 
nių mokesčių uždėti dar mo
kesčius 20% nuo žemės, nuc 
prekybos ir pramonės įstai
gų, miestų nekilnojamų tur
tų ir nuo dokumentų (taip 
vadinamas herbavas rink-: 
liavas). Vienbalsiai nutar
ta (Seimelyje) rinkti mo
kesčius nuo laisvų profesi
jų žmonių, tai yra nuo įvai
rių valdininkų, nuo tarnau
tojų prekybos ir pramonės 
ištaigose ir tt. Taipgi nu
tarta rinkti vienlaikinius 
mokesčius (vieną kartą į 
metus) nuo šių laisvų pro
fesijų: daktarai ir kunigai- 
klebonai mokės po 200 rb.: 
advokatai 100 rub.; feldše- 
riai, šventikai (rusų dvasiš 
kija), žydų rabinai, katali
kų kunigai-vikarai po 5€ 
rub. Amatninkai, dirban
tieji vieni, 6 rub.; dirbantie 
ji su darbininkais — 12 rub 
metams. Valdininkai ir tar
nautojai įvairiose įstaigose 
kurie ima algos 200 iki 300 
rub., moka 1 nuoš imti 
Nuo 300-400 rublių 2 nuo- 
šim.; nuo 400-500 rub. ii 
virš 500 rub. 4 nuošimčius.

Padidėjus oficierių skai
čių, Lietuvos valdžia ap
skelbė mobilizaciją visų vy
rų, gimusių nuo 1894 ik' 
1900 m., priskaičius ir ank- 
stvbesnę mobilizaciją. Mo
bilizacija apima visus net 
augštesnių klesų mokinius 
ir visus studentus.

Press agentūros telegra
mos, kurios sako, kad ant 
Sibiro geležinkelio bolševi
kai apskelbė streiką, kaip 
lygiai ir paties Kolčako pri
sipažinimas, kad visas Sibi
ras persiėmęs bolševizmu.

Vienas amerikiečių kapi
tonas rašo iš Sibiro Hears- 
to Magazine birželio mėne
sio, kad "95 nuošimčiai 
žmonių Sibire yra bolševi
kai,” ir kad "Sibiro geležin
kelis yra tikrai bolševikų 
rankose.”

Vienintelė Kolčako para
ma yra jo armija. Bet ir 
toj armijoj, kaip vienas 
parvažiavęs iš Sibiro rašo 
"New York Times,” "kiek
vienas kareivis yra toks jau 
jolševikas, kaip ir tas, prieš 
airį jisai kariauja”
Taigi ne dyvai, kad Kolča- 

gęs. i Kolčako valdžia duoda tos, kas taip greitai ir pastoviai
Lietuvaitė pradėjo teisin- liaudies vai*du, ir kad žmo- (progresuoja atgal prie Pa

tis, kad ji nieko blogo ne-nes kilsią prieš kiekvieną cifiko — arba kad sąjungi- 
maniusi, kad ii padori mo- svetimų pulkų maišymąsi Į ninkai, atsisėdę Rusijoj ne 
teris ir tt Bet detektyvas vidujinę kovą ant Sibiro že-(ant to arklio ir neturėdami 
pasakė nuovadoj, kad ji jau mės. j vilties ant jo išsilaikyti,
ir pinigus iš jo priėmusi: ir, Kad tai nėra tuščias pro- puolėsi dabar taip uoliai jį 
tuos pinigus esą galima testas ant popieros, tai pa- remti, 
pas ją atrasti, nes jie sužen- rodo paskutinės Associated "The Nation.”

valkų gub. Kas apie ją žino malo
nėkit pranešti, arba pati lai atsišau
kia šiuo adresu: (31)

J. B.
avė, Detroit, Mich.

West Virginijoj, netoli 
Kimball miestelio, pereitoj I 
pėtnyčioj Carswell kasyk- 2ois Tarnau
ki įvyko ekspliozija, nuo ■ ■ ..-----
t J f J a I Pajieškau savo vyro Zigmo Kru
kuriOS ŽUVO b žmones. Eks- mino, kuris 13 d- liepos, 1919 m pra-
Dliozijos priežastis nežino-1 siedino nuo manęs palikdamas ma-
1 <• r ne sergančia su kūdikiu. Jis yra apiema.

Klaidos atitasymas.
"Keleivio N29, kerespon- 

dencijoj iš Ansonia įvyko 
klaida. Ten pasakyta, kad 
velionis, Salemonas Tiške
vičius paėjo iš Suvalkų gu
bernijos, Griškabūdžio pa
rapijos, Tabakynės kaimo. 
Tikrenybėje gi jis tik tenai 
prigulėjo "Žiburio” sky
rium

4

Kas apie juos žino malonėkit pranešt 
arba patis lai atsišaukia šiuo adresu: 

Juozas Serevičius (30) 
P. O. Box 247, E. Millinocket, Me.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui vaikino, arba 

našlio, ne jaunesnio 35 m. ir nesenes- 
nio 47 m, aš esu našlė 40 metų am
žiaus. Atsišauk<7imi prisiųskit ir 
savo paveikslą, atsakymą duosiu tik 
tiems, kurie prisius savo paveikslą. 

Juzefą Zabelska (30)
3228 Purnell avė, Chicago, 111.

RECEPTAS ir INSTRUKCUO6 
"MINE.”

Svarbu yra žnoti kiekvienam iš
aiškinimas užlaikymo savo sveikatas: 
všo į s bkčbkčmwypząšžų kččjžšąl 
Vyrams, Merginoms ir Motesims! 
Praktiškoj formoj išparodoma iš ko
kios medegos susideda piktligė ir ko
dėl ji baisiai kenkia žmogui, taipgi 
kur ir kaip ji randasi. Tik $1.00.

A. M. D. E. S. P. LIN CO. (33 
2309 Brown st, Phiiadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 27 metų amžiaus, aš esu 
23 metų. Manančios apsivesti ma-j 
lonėkite atsišaukti, atsakymą ir pla
tesnes žinias suteiksiu kiekvienai.

A. Ėdikis (31) 
1927 So. Peoria St, Chicago, III

S. žiūraitis.

Pajieškojimai
ir

> metais
Škotijos į Lietuvą ir 

to laiko

T. Jevutis jieškau savo giminių 
pažįstamų Amerikoje. 1913 
iš važiavau iš :j''” : ’
patekau Vokietijon ir nuo 
ryvenu Vokietijoje. Visų mano pa- 
iįstmų ir draugu meldžiu atsišaukti. 

L. Jevvuttis
b S T. Kol 

' * Weber str. 3, UI Tr links
Berlin, Germany.

Pajieškau brolių. Antano , Jurgio, 
Jono ir Marcelės Bajorų, iš Baroniš- 
ių kaimo, Šiaulėnų parap, Šiaulių 

>av, Kauno gub. Meldžiu atsišaukti 
irba kas žinote malonėkite pranešti. 

Kazimieras B-joras (33)
5-th Water st, No. 1

Gloucester, N. Y.

Pajieškau draugo Juozapo Pazilio 
r Kazimiero Šležio, iš Vicrankųi so- 
ižiaus, Kauno gub. Jų pačių 
Ižiu atsišaukti ar kas juo žino 
ones pranešti.

Kazimieras Jesutis
102 Mill st, Duųuesne, Pa

mel-
ma-

Pajieškau dėdes Vincento Žonsino, 
Kauno gub, Šiaulių p>av. Akmenys 
niesto.

Juozapas Zonsin
776 Chapel St., New Neven, Conn.

Pajieškau giminaičio Juozapo Ka- 
akevičiaus, kuris 8 mėnesiai atgal 
švažiavo į Whelling, W. Va. Meldžiu 
>aties atsišaukti ar žinančių praneš- 
i. Domiųikas Cakas

Westville, Ill. Room 1.

Petras Bražionis jieškau giminių 
<auno gub, Vilkmergės pav, Anyk- 
■čių vol, Velikunų sodos. Aš esu ne- 
aisvėje Francuzijoj ir norėčiau su
sižinoti

M. V. Peurs
Bravrense Canųian yni R.. 8. 

Raen le Etape
Uosges, Francie.

Pajieškau brolio Jono Sakavičiaus 
r šiaip pažįstamų. Aš paeinu iš 
Kauno gub, Telšių pav, Kretingos 
niestelio. Mano adreias: (31)

Kazimieras Sakavičius 
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau tikro brolio Juozo Dir- 
•elio ir brolio sunaus Jono Dirvelio, 
fuozas 7 metai atgal gyveno Brook- 
yne, o Jonas Chicagoj. Malonėkite 
itsišaukti ar kas žino teiksitės pra- 
lešti, nes turiu’ labai svarbų reikalą.

C. F Dirvelis (31)
86 Ward st.. Worcester, Mass.

Elzbieta Tulickiutė po vjru Pui- 
;ienė jieškau pusseserės Marės Dau- 
reliutės po vyru I^enkinienės, Suval
kų gub, Mariampolės pav. Nartų 
:aimo. Gyveno pirmiau Scranton, 
*a. Turiu svarbų reikalą, pati lai 
.tsišaukia arba kas žinot praneškit. 

Elzbieta Puišienė (30)
P. O. Box 48, St. Clair, Pa.

Pajieškau pusbrolio Felikso And- 
•uškevičiaus, Kauno gub, Telšių pav, 
Platelių parap, Dvarmečių sodžiaus, 
lis pats ar"kas kitas prašau atsišauk
ti sekančiu antrašu: (31)

Ona Andruškevičiutė
113 I<awrence st, Lawrence, Mass.

Pajieškau švogerkų Marjonos ir 
kgotos Šimkaičių ir Kazimiero Raė- 
įkusko vedusio Lietuvoje su Emilija 
šimkaite, tikra sesuo Agotos ir Mar- 
•onos, iš Minkapių sodos, Užvenčiu 
>arap, Šiaulių pav, Kauno gub. Aš 
amstu švogeris is Gedruskių sodos 

Antanas Stankus (31)
15 Millbury st, VVorcester, Mass.

Pajieškau Petro Vilko, iš Gudeiiš- 
<ių sodžiaus, Pandėlio parap , Kauno 
rub., gyveno Argentinoj. Jo paties 
neldžiu atsišaukti ar kas žino nia- 
ončkit pranešti.

Napaleonas Vaitkunas 
1026 Marųuette st, Racine, Wiss.

Pajieškau dėdes Jono Marmos, iš 
Margučiu kaimo, Griškabūdžio vais
iaus, Naumiesčio pav, Suvalkų gub. 

Tyveno Illinois valstijoj. Jo apties 
neldžiu atsišaukti ar kas žino malo
nės pranešti, nes turiu svarbų reika

lą. ' (31 i
Jonas Maila

169 No. 3-rd sa., Brooklyne, N. Y.

Pajieškau Albino Milašiaus, iš Vie- 
leikių sodos, Kartinos parapijos, Tel
šių pav, Kauno gub , gyveno Mont- 
rcal. Canada. Jo paties meldžiu at
sišaukti ar kas žino malonės pranešti 

Juozas Kumpis
272 Chateauguay st

Montreal, Canada

Pajieškau giminių ir pažįstamų iš 
Paprogio sodžiaus, Kavarsko parap, 
Kauno gub. Visų mane pažįstančių 
meldžiu atsišaukti. (30)

; Donatas šimka
1493 Devine avė., Detroit, Mich.

33- metų, paeina iš Pabaisko, Kauno 
gub. Moka važinėtis automobiliais. 
Kas tokį patėmytumėt, meldžiu pra 
nešti.

Domicėlė Krūminienė
96 Wiilow St, E. Cambridge, Mass.

..Pajieškau brolio Simeono Juščiaus, 
Kauno gub, Raseinių pav, Kartupių 
sodos; pirmiau gyveno Argentinoj 
po adresu Ecto Los Talieres, F. C. S, 
Cale Roma No. 1736, Buenos Aires. 
Turiu labai svarbų reikalą, kas apie 
jį žino malonėkite pranešti arha pats 
lai atsišaukia.

Jonas Juščius (311
745 W. 35-th st. Chicago, III.

Pajieškau Kaziunės Jukničios, iš 
Joniškės miestelio, Šiaulių pav, Kau
no gub. Jos pačios meldžiu atsišauk
ti ar kas žino malonės pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas.
, Joe Dakianis
1500 Shields avė, ,

Chicago Heights, III.

Pajieškau savo" giminių Balčiūnų, 
iš Berčiunių sodžiaus, taipgi Antano 
Dervinės, iš Jagaudžių sodžiaus, visi 
Panevėžio pav, Kauno gu.b. Jų ir ki
tu savo pažįstamų meldžiu atsišauk
ti'. (32»

Povilą Žukauskas
22 Sųuire st,- Hartford, Conn.

Pajieškau dėdžių Ališauskų, taipgi 
tetos Ališauskiutės, visi iš Skersa- 
balio kaimo, Prienų parapijos, Ma- 
riampolės pav, Suvalkų gub. Jų pa
čių meldžiu atsišaukti ar kas žino 
jnalonės pranešti (31)

Antanas Deltuva 
1579 Main st, Hartford, Conn.

Pajieškau Miko Kočiuno, gyveno 
Lawrence, 17 metų atgal persiskyrė 
sugavo žmona, girdėjau, kad dabar 
jryvena Bridgeporte. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu jo paties atsišauk
ti ar kas žino malonės pranešti.

Viktė Kulizauskienė
137 Mechanic st, Gardner, Mass.

Jieškau pusbrolio Jurgio Nevarau- 
sko, Pilotiškių kaimo, Suvalkų gub., 
pirmiau gyveno Mahanoy Plain, Pa 
Malonėkit pranešt.

M. Kasparavičiūtė po vyru 
Smulkštienė

300 lx?nox st, Norvvood, Mass

Pajieškau brolio Pijušo Šmulkščio, 
Suvalkų gub, Mariampolės pav.. 
Barbieriškių gminos, Tarptuški-Paš- 
lavanių kaimo. Pirmiau gyvena 
Scranton, Pa. Jis pats lai atsišaukia 
arba kas žino malonėkite pranešti.

Vincas Smulkštis (31)
300 Lenox st, Norwood, Mass.

Pajieškau pusseserės Marės Pa- 
laimiukes, iš Zračių sodžiaus, Vep- 
riovų parap, Vilkmergės pav, Kau
no gub, girdėjau gyvena Clevelande 
ar Brooklyne. Jos pačios meldžiu 
atsišaukti ar kas žino malonės pra
nešti. (32)

Antanas Palaima
54 Clark st, Cambridge, Mass.

Pajieškau brolio Juozo . Mitkau: 
C. E. metai atgal gyveno Scranton 
Pa , vėliaus rodos persikėlė į Throp 
Pa. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
jo paties atsišaukti ar kas jį “ 
malonėkit greit pranešti.

A. Mitkus
14 Plum st, Nevark, N.

žino

J.

Pajieškau pusbrolių Kazimiero ir 
----- -- Koncegalio 

sodžiaus Miedzikių parapijos, Kaune 
mel
žt ne

Kajetono Keburių, iš

gub. Turiu svarbų reikalą ir 
džiu jų apčių atsišaukti ar kas 
malonės pranešti.

Zofija Andrikanaitė
201 E. 108-th st, New York, N. Y

Pajieškau seserų Jievos. Onos, ka- 
tarinos ir Kastancijos, visos ženotos 
Verstaninių kaimo, Suvalkų gub.: 
gyveno apie Wilkes Barre, Pa. Mel
džiu atsišaukti.

K. Karvelevičiutė
P. O. Box82, Atlansburg, Pa.

Aš Elena Stanevičiene pajieškau 
savo vyro Mikolo (Maikės); 16 tre- 
gružes paėmė visus pinigus ir išva
žiavo. Kadangi jis paliko mane su 
kūdikiu, todėl priversta esu kudik; 
paduoti į bėdnujų namą. Meldžiu >c 
sugrįžti ir gyventi kaip žmogui. Jis 
paeina iš Vilniaus gub.. apsivilko 
juodu siutu, apie 6 pėdų didumo, 
akįs rudos, plaukai juodi, rašyt ne
moka. Kas praneštų apie jį, tam at- 
liginsiu.

Eilėn Stanevich
826 Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio Juozapo Norvai
šos, iš Viekšnių parap., geiežkelio 
stoties, Šiaulių apskr.. Kauno gub.. 
gyveno po num. 42 School st., Na- 
shua, N. H., paskui 343 Harding st., 
Worcester, Mass. Jau nuo trijų me
tu neturiu apie jį jokios žinios. Aš 
esu Suv. Valstijų laivyne. Jo paties 
?r žinančiujų meldžiu pranešti, 
’;ą busiu dėkingas.

Stanley A. Narvish
Main Commisary DcpL 

Cold Storage Rildg., Great laikos, III

ui 
(30)

Pajieškau pusbrolio Juozapo Jasiu- 
no. Kauno gub, Ažerėnų apskričio, 
Pašilės kaimo. Kokie 5 metai atgal 
gyveno Montreal, Canada. labai no
rėčiau su juo susižinoti. Taipgi pa
jieškau ir savo giminių bei draugų. 

......... , už ką busiu la- 
(31)

Pajieškau brolio Vinco Sluškonio, 
tyveno kur-nors apie Hartford, Conn 
•»r Bostoną. Turiu svarbų reikalą ir ,— -- - — r 
meldžiu jo paties atsišaukti ar kas' Meldžiu atsiliepti, 
žino malonės praųjesti I bai dėkingas.

• JuozapaJ^Sluškonis (30) I- Juranas
507 King st., Seattle, Wash.' 1(5(13 West St, Rockford, III.

apsivedimui merginos
30 metų am- 

Aš esu 
atsa- 

suteiKsiu 
(33)

Pajieškau
bei našlės, nuo 25 iki 
žiaus, be skirtumo tikėjimo.
29 metų. Meldžiu atsišaukti, 
kymą ir platesnes žinias 
kiekvienai.

J. T. A.
319 Edwards st, Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus, be skir
tumo pažvalgų, geistina, kad butų 
Mariampolės apskričio. Aš esu apie 
30 metų amžiaus, vartoju anglų kal
bą, taipgi rašau ir skaitau. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveik
slą. Platesnes žinias suteiksiu.

C. K. R-is (31)
. Box 294, Hastiftgs. Pa

Pajieškau merginos arba našlės be 
vaikų apsivedimui, kuri butų ūkinin
kė arba mylinčios gyventi ant ūkės. 
Esu 33 metų. Svaigalų nevartoju, 
geistina, kad ir moteris butų • tokio 
pat amžiaus arba jaunesnė. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųst ir paveik
slą. (31)

J. J. P. O. Box 24, 
Maspeth, L. I., N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės 30 metų 
amžiaus, aš esu 28 metų našlys, tu
riu vieną kūdikį. Turiu gerą darbą 
ir gerai uždirbu. Meldžiu rimtai da
lyką svarstyt, nes aš ne juokais pa
jieškau. I rimtą atsišaukimą plates
nes žinias suteiksiu per laišką. (30) 

Chas Tautkus
644 W. 18-th St, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 24 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, mylinčios dorą šeimynišką 
gyvenimą. Aš esu 24 metų, turiu 
bizni vertės $2000. Kurios tikrai 
mano apie apsivedimą malonės atsi
šaukti, prisiųsdamos savo paveikslus, 
jtsakvmą duosiu kiekvienai. (39) 

S. W. Thiele
1854 So. Wells st, Chicago, III.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 18 iki 28 metų, be skirtumo ti
kėjimo. Esu 24 metų. Malonėkit at
sišaukti, su pirmu laišku prisiunčiant 
paveikslą. ~ 
esnias žinias suteiksiu 

Vyrų meldžiu nerašinėt 
S. B. Starkas

13 Greenvood Avė, 
Bringhamton, N. Y.

Paveikslą grąžinsiu, pla- 
per laišką. 

(30)

Pajieškau merginos, nuo 18 lig 24 
metų, be skirtumo tikėjimiškų paž- 
valgų, apsivedimui. Esu 28 metų, 5 
>ėdų, 5 colių augščio. Mergina ma
tinės prisiųst paveikslą su pirmu 
aišku. Paveikslus grąžinsiu. (30) 

Antanas Buivydas
38 Wells st, Hartford, Conn.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS BARBER1S.

Trumpos valandos, mokestis $25.00 
sąvaitėje, panedėliais po pietų ne
dirba. Kreipkitės šiuo adresu: (32) 

A PAULEKAS
118 Main st, Terrvville, Conn.

RUSIJOS RUBLIAI!
Pas mane galima gauti netikrų po

pierinių pinigu. Jie taip gerai pa- 
dap'ti, kad suV.ku atskirti nuo tik
rųjų. Tokie pinigai reikalingi teat
rus lošiant arba kas nori pasidi
džiuoti turtingumu.

Kas nori tokių pinigų klauskit per 
laišką įdėdami krasos ženklelį. Ad- 
1 esuokit: (31)

K. J. INTAS
P. 0. Box 73, Chicago, HL.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BUčERNĖ—GRO- 

CERNĖ.
Geroj vietoj, apgyventa lietuviais, 

lenkais ir kitomis tautomis. Yra la
bai gera proga pirkti lietuviui arba 
lenkui; randa nebrangi ir sykiu pra
gyvenimas. Narint platesnių žinių 
atsišaukit šiuo adresu: (33)

PETRAS JACUBKA
246 Second St, Elizabeth, N J.

PARSIDUODA Dvieji Namai su 
sodnu,, labai geroj vietoj, prie pat 
lietuviškos bažnyčios. Parsiduoda 
tik už 3000 dolerių lengvais išmokė
jimais (32)

• A. Norvaiša
27 Monroe st, Montello, Mass.

PARSIDUODA ŠTOKAS BE NAMO
Visokių saldžių gėrimų ir kendžių. 

Vieta gera ir užeina daug publikos. 
Priežastis pardavimo yra tame, kad 
veinas negaliu apsidirbti. Gali prisi
dėti kas nors ir per pusę, vyras ar 
moteris, bet turi but be šeimynos. 
Norint dasižinot plačiau klauskit per 
laiškų arba ypatiškai.

Simonas Laureckis (30)
1916 Canalport avė., Chicago, III.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ DIRB
TUVĖ.

Geroj lietuviais apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 10 metų ir labai 
pigiai parsiduoda. (31)

L. G. K. 6 John SL 
Waterbury, Conn.

FARMOS!
Jeiu nori įsteigti sau namus ir bū

ti neprigulmingu, pirk sau fanną 
lietuvių kolonijoj ”Vilnoz,” Vilas 
County, Wisconsine. Jei pirksi sau 
farmą čia žinok, jog perki nuo savi
ninko, o ne nuo agento. Męs esame 
savininkai 50.000 akrų išimtinai lie
tuvių kolonijai, esame paskyrę Ka
zimierą Gadlauską kolonijos direk
toriumi, kuris gj-vena toj kolonijoj 
ir kurio uždaviniu yra padėti jums. 
Iki šio laiko jau apsigyveno apie 25 
šeimynos lietuvių, kuriems čia kloja
si labai gerai. Męs pagelbstime 
kiekvienam naujasedžiui, kuris per
ka nuo musų. Męs padedame jiems 
pabudavoti trobesius, pardtodame 
arklius, karves jr kitus ūkei reikalin
gus gyvulius ir žemei dirbti mašinas 
ant prieinamų išmokėjimų. Gali 
pirkti kokio tik nori didumo farmą 
40, 80, 120 arba 160 akrų arba dau
giau, kainomis nuo $15.Oo- iki $25.00. 
Jeigu pageidauji likti nariu turtin
gos lietuvių kolonijos neprigulmingu 
farmierių, rašyk mums lietuviškai, 
klausdamas pilnų informacijų. (32)

SANBORN COMPANY 
Eagle River, Wisconsin.

REIKALINGAS geras žmogus, 
•uris nors kiek suprant biznį gro- 

seroės ir bučernės.
Turi turėt nors kiek pinigų, kaipo 

kauciją. Dėl platesnių žinių ir infor
macijų kreipkitės vpatiškai arba lai
šku , (30)

R. P. KENTRO
18-16 Wilk>w st, Gardner, Mass.

REIKALINGI AGENTAI kiekvie

FARMOS.
Lietuviai pirkit farmas kur auga 

rugiai ir kviečiai nuo 5 iki 7 pėdų. 
Šįmet javai puikus ir sodnuos yra 
daug vaisių. Pas mus yra 32 far- 
mos pardavimui, iš ko galima pasi
rinkti mažą, didelią, pigi$ ar bran
gią. Važiuodami pirkite tikietą į 
Grand Rapids, o iš ten jau netoli į 
namus. Taipgi turime jau šiame- 
čio medaus, čysto supilto į blėkines 
po 5 svarus. Viena kiekinė $1.80, 4
blekinės po $1.75; 10 blekinių pv
$1.70. štorininkams didesniais orde
riais pigiau. Siųskite money orderį,

noj kolonijoj priiminėt užsakymus ant bankos čekį nepriimam (32)
visokių drabužių ir plosčių. Siuvame Atsakymui įdėkit markę 
ant priemieravimo. kainos pigesnės., M. WALENČIUS
negu krautuvėse, o materij’a gvaran-1 P. O. box 96, IIART, MICH. 
tuojama. Nurodymai kaip paimti ——-----------------------------------------
nierą yra taip aiškus, kad kiekvienas __ a vt v a RZIkTV//1 A 
gali suprasti trumpu laiku. Sampeliu l\j AUlIA. <VlN > 
nadą žurnalus ir kartu pavyzdžius *’•«**•*** 
orisiunčiame. Smulkesnių žinių no- PRAMONINIS SOCIALIZ- 
?„ialu’’ų ž 6 c' markutę(3is),uc MAS IR KLESINĖ KOVA.

J. F. RICHARD j Klesinis unijizmas, Pramoninis
136 Maple St, .Holyoke, Mass. unijizmas, Visuotinas Streikas, So-

-------------------------------------------;----- cialistų Partija, Socialč Revoliucija, 
$100,000 SUTAUPYS AMERIKAI. Amerikos Darix> Federacija, Pramo- 

' ninė Respublika. Visus tuos klausi- 
i Ga- ,nus ''<*'* šita knyga. ‘ Parašė W. D. 
20—*40 Hayvrood, nuteistas 20 metų kalėji- 

----- ( uį darbininkų reikalus. Turi 
! 78 puslapius, kaina 25c. Galima 
siųst stampomis. (32)

J. DERS
336 E. 6-th st, PlainfieH. N. J.

Reikalingi Agentai.
Naujas preparatas taupymui 

:olino, kuris sutaupys nuo f 
nuošimčių. Tūkstančiai vartoto jų; ™an\ 
reiaklauja. Vartojamas Automobi- 
iams, Trokams, Motorinėms Val- 

tėms, Motorcykliams, Gąsdino kasi
mo inžinams ir Orlaiviams. Pasal
ia aplaikoma: Sutrumpins tolumą 
nuo 20—40 nuošimčių. Padidins jie- 
gą motorui. Padaugins greitumą. 
Motoras trauks švelniai. Lengvas 
"uzstardavimas” šaltame ore. Ap
saugoja nuo suodžių. Sutaupins Ga
ražo išlaidas. > (33)

Agentai ir savininkai reikalauda
mi kreipkitės:

Elect. Chemical Laboratory
P. O. Box 164, Muskegvn, Mich.

UteiltarlmU g»l atsi
tikt netikėtai —bokite 
prMren«. r

Pain-Eipeller 
greit nutildo skanam* 
nno snmuAimn. nnsi- 
gromdlmo iriMsukimn 

Žiūrėkite ksd batu 
SU IX K ARO trukia!

Galima rast visoea 
aptiekose ui 35c ir b5e 
arba Haisluidlnt nno

F. AD. R1CHTER * CO, 
J2C-1N B> eedeiy, N«* TrrkREIKALINGAS KUMPANAS.

Su $140 dėl apmokėjimo iš- 
caščių už užpatentavimą labai 
naudingo ir reikalingo mainie- 
rių skyriuje išradimo. Pusinin- 
<ą priimsiu ant labai gėry išly
gų. Informacijas dėl platesnio 
sužinojimo suteiksiu. Kreipki
mės ypatiškai ar per laišką po 
antrašu (30)

MRS. JOHN MEDALI 
Post Office, Gadogon. Pa.

NUSIPIRK N0ST1ES
TAI BUSI GRAŽUS! Ja išdirba 

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

J. RIMKUS.
I P. O. BOS 36, Holbrook, Maaa,

4♦ 
b
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Jauna Gražuole
Apsakymą?.

B. TOWNĘND’O.

Miss Konvei svajojo apie 
tai, kad pabaigus ofise savo 
darbą jinai nubėgsianti pas 
savo draugę Molę. Dėlto, 
kuomet apie ketvirtą valan-

Tuo pačiu laiku duris į 
salę atsidarė ir jose pasiro
dė lengvai einanti "jaunoji 
gražolė.” Šitas vardas kaip 
tik ir tiko šitai jaunai, leng
vai ir gražiai esybei.

Mažoji Sėdė

j kuomet apie ketvirtą valan
dą per telefoną pareikalau
ta iš ofiso prisiųst pusei va-1 Mažoji Sėdė nenoroms 
landos stenografistę rezi- pasikėlė nuo kadės ir iš 
dencijon, Miss Konvei arba nuostabos suakmenėjo 
tiesiog, kaip paprastai ją prieš įnėjusią žavėjančią 
vadindavo, "mažoji Sėdė’’ esybę, apsiaustą lengva 
drūčiai susiraukė. Jinai baltajo tiulio migla, plony- 

•prajautė, kad ofiso vedėjas čiais mezginiais ir raiščiais 
parinks ją šitai pasiunti-1 "Jaunoji gražuolė buvo 
nystei, kaipo jaunesniąją, augšta, tiesi ir gracioziška.

; Tain ir buvo Panaši buvo i pricesą.. taitaip ir duvo. i tikHau sakant> jlnai bu_
Miss Konvei su pasidavi-jvo panaši į tą paveikslą, ko

mu pasikėlė nuo savo tabu- įsivaizdiname apie prin- 
reto ir nors jinai nebuvo [eeses, nes tikrenybėj prin- 
pratus pykti ir kapryzuoti, I eegės dažnai vra visai neto- 
^et kokias įsivaizdina-

tenkinimb.
—Vis tik man ir man! —|loni. 

murmėjo ji sau po nosia. 
—Lyg kad be manęs pieko 
kito ofise nebūtų. Jaunes
nioji’ Tai neteisingą! Delei 
to, kad aš jaunesnioji, tai 
ant mano sprando verčia
ma viskas, Hąs tik blogesnio 
ir sunkesnio. Pusvalan-< 

‘džiui! Žinau aš tuos pusva
landžius. Statau galvą, kad 
ir dviem valandom darbo 
užteks. Ypatingai šiandien; 
aš negaliu važiuot reziden
cijom Ir kas ten do darbas j 
gali būti pas tą Miss... 
Miss...ė, kas ten ją žino?...

> Mažoji Sėdė buvo labai 
miela mergaitė. Jinai ge
rai dirbdavo, buvo gana 
rimta, nedarydavo liežuvių; 
ir nesikarstė jauniams san- 
darbininkams ant kaklo, 
taipgi nereikalaudavo, kad 

•jie jai saldainių pirkinėtų. 
Jinai buvo baltaplaukė, 

įkaisti, apskritutė, vos tik 
‘užbaigusi septynioliktus ir 
pradėjusi aštuonioliktus 
metus amžiaus. Sėdė vi- 
suomet buvo gražiai apsi-|; 
taisius, nors ir nedžiovinda
vo sau galvą apgalvojimais 
draustinos tualėtos. Tai pas

mis, gal dėl prigimtų vpaty- mintyse skaitliavo, kiek 
bių metų reikėtų, kad iš savo

Toks tai gana vykęs p-lės uždarbio galėtų susitaupy-
Sedės Konvei^ stenografišriti tiek pinigų, idant įsitai- 
tės ir mašinistės vieno iš sius tokius rubus... ne! tokį 
City ofisų, ėjusios ant pa- sijoną... ir vėl ne! toki aprė- 
reikalavimo namuosna dalą, kokį turi "jaunoji gra- 
"jaunosios gražuolės, gyve- žuolė?" O jos bangmenai?.. 
nančios puikioj atskiroj re- Žiedai, sagutės, auskarai ? 
zidencijoj, iš kurios langų Mažoji. Sėdė heroiškai per
galėjai matyti girią laiviniu galėjo išsiveržantį iš jos 
stiebu, eiles telefono ir te- krutinės atsidūsėjimą ir 
legrafo stulpų ir daugybę nusprendė nenustojus gal- 
kitų tiems panašiu, Damoki- vos imties laukiamo darbo.

................................ —Tarnauju jums! — už- 
reiškė jinai tvirtu balsu.

"Jaunoji gražuolė" užsi- 
mąsčius žvilgtelėjo į ją.

s - —Man nereikia stenog-
palikus ją^ nuėjo praneštu mafijos— tarė jinai. — AŠ 
savo poniai. prašau jūsų parašyti man

Sėdė Konvei buvo užža- vieną laišką rašamoja ma- 
vėta puikumu rūmų. Ka- šinėle. Gal būt kad mašinė- 
dangi laukti čia prisiėjo ga- lė kitokios sistemos, negu 
na ilgai, tai jinai turėjo pa- jūsų vartojama, bet aš ma- 
kaktinai laiko, kad prisižiu- nau, kad jus visgi pataiky- 
rėjus į kabančius ant šie- šit darbą atlikti.
nų paveikslus ir į rakandus, Tai pasakius "jauno# 
kad prisigerėjus minkštai} gražuolė” priėjo prie pla-i 
didžiais kaurais, gražiomis, taus veneciško lango ir pa
lengvoj vęjalio judinamomis silenkus atvožė rožinio me- 
langų firąnkomis ir kru- džio stalelį, ant kurio pasi
niais brangiose japoniškose rodė iškilusi rašamoji ma- 
vazose geltonų rožių pri-Įšinėlė. 
pildančių orą stebėtinu 
kvapsniu, ir visais kitais čia I—tęsė jinai — tai jus galė- 
dalykais, kad prisidžiąu- site suspėti. — Ir įdėjo ma

gus. šinelėn popieros lakštą.
Bet laikas bėgo ir bėdina —Man yra pažįstama šj-

Sedė pradėjo netekti kant- ta sistema — pasakė Sėdė 
rybės. piažurėjus į mašinėlę ir pa-

—Už kągi tas kankini- taisydama įdėtą jon lakštą, 
mas? — šnibždėjo jinai, Atsisėdo ir laukė diktanto, 
mesdama žvilgsnį į brangų Tečiaus "jaunoji gražuo>- 
salės laikrodi. — Geras lė” tylėjo, įsižiūrėjus į lan- 

* "pusvalandis!" Jau dabar gą, kaip kad užsimiršus 
kada aš da nieko nepada- apie visą reikalą, 
riau ir nieko nemačiaus, o Mažoji Sėdė vogtinai žiu- 
jau penkta valanda baigia- rėjo į ją, stengdamosi įspėti 
ai. _______  . 'apie ką jinai mąsto. Jinai

pratus pykti ir kapryzuoti, I eesės dažnai vra visai neto- 

nuo išreiškimo savo nepasi-l^g
tenkinimo. Į Jinai %buvo stebėtinai ma-

Auksiniai plaukai lyg 
[vainiku puošė jos smulkų 
skaisčiai baltą veidą; bur
nelė buvo mašvtė, dailiai ap
siūkta dailiomis luputėmis, 
o akis panašios buvo į vosil- 
kas rytmetinės rasos suvil
gytas?

Jinai žiurėjo į mažą ste- 
nografistę su nepaslėptu 
[žingeidumu, lyg kad prisi- 
' žiurinėdama i nematytą, 
indomų vabalėlį. Tečiaus 
jos žvilgsnyje nesimatė nei 
'paniekinimo, nei išdidumo t 
priešingai, matėsi malonu
mas ir geraširdingumas.

—Labą dieną! — tarė ji
nai. Mažoji Sėdė vis buvo 
iš nuostabos suakmenėjus; 
išgirdusi balsą, kuris taip 
stebėtinai hormonizavosi 
su visu kuo, kas tik čia bu
vo, jinąi lengvai suvirpėjo.

—Dovanokit man, kad 
leidau taip ilgai laukti. Bu
vau labai užimta. Matot, 
man reikia, kad jus parašy
tumėt man vieną laišką. 
Betgi nusiimkit viršutinjus 
rubus. šiandien, rodosi, 
šilta!

—Taip labai šilta! — 
rimtai atsakė p-lė Konvei.

ją išeidavo kaip tai netyčio-| Atsakydama^ jinai
t

metų reikėtų, kad iš

mintyj pastatė save "jau* taip įstrigo į jauną mergai- 
nos gražuolės" vieton, sten- tę, kad ji ųenųrums užkaito 

................................ iki pat pląukų ir pradėję 
tąisy'.ies juos sau ant gal
vos.

—Aš jus nuvarginau — 
į pasakė "jaunoji gražuolė.-- 
Dovanokit, aš mąsčiau apie 
save. Nebijokit, tuoj jus 
paleisiu, nes tik vieną laiš
ką reiks parašyti. Jus juk 
niekad nęsikarščiuojat.

—N...ne... — nenorom*}
sumelavo mažoji Sėdė.

Abi nutilo. Laikrodis iš
mušė penktą valandą.

—Ar senai jus pildot šte- 
nagrafistės užsiėmimą? — 
užklausė "jaunoji gražuo-j 
lė.”

—Nuo pusės metų.
—A-ha.. Jus čionai moki

notės?
—Ne, mokinausi namie— 

kaime, ir išmokus atvykau 
Ha jieškot darbo.

"Jaunoji gražuolė" staiga 
nubudo, tarsi ią vandeniu 
kas butų aptaškęs. Jinai 
visu kunu pasilenkė priekin 
Jr jos akįs sublizgėjo gyvu 
žingeidumu ir malonumu, 
graži bumiukė prasivėrė 
žavėįančia šypsą.

—Ve kaip! Jus, reiškia, 
ne čianykštė, ne Kaliforni
joj gimėt?

(Bus toliau)

gdainos įsivaizdinti, kad vi
sos spintos galbūt prigrūs
tos puikiais parędais ir rū
bais, yra jos nuosavybė, 
kad visos brangpienės,) 
kaip ir viskas kita, — tai 
jos. Valandėlei- jai pasise
kė taip persiimti ta minčia, 
kad jinai pajautė, kokį tai 
smagų kvąitulį. Jai rodėsi, 
kad ji numirė ir tiesiog per
ėjo pasakįškan rojun. Taip, 
tai butų gerai: tapti savi
ninke visų tų turtų! Labai 
gerai, puikiai!

Na, o ką pasakytų "jau
noji gražuolė," jeigu jai pri
sieitų atsidurti Sėdės vietoj 
ir kiekvieną dieną, nežiū
rint koks butų oras, sėdėti 
ofise nuo devintos valandos 
ryto iki penktos valandas 
po piet ir be paliovos bėgio
ti pirštais po rašomos maši
nėlės knypkius, spausdi
nant visokias sąskaitas, ar
ba užrašinėti stenogramas 
sulvg pasakojimo suerzin
tų, amžinai žiaurių ir kuc 
tai neužganėdintų vyrų 
diktuojančių savo mintis su 
ekspreso greitumu, nuolat 
klystančių, savo žodžius at- 
šaukančių, pataisančių, ka,d 
•reikia turėt pilną apsipaži- 
nimą su 1914 metų laidos 
encyklopedija, idant bent jų 
sakinius supratus.

Nors... kas juos žiną, tuos 
kvailus vyrus... gal būt, jei
gu vietoje Sėdės sėstų prie 
jų su popierą ir paišeliu 
"jaunoji gražuolė," jie gal 
nebūtų taip šurkščiais ir 
tiek daug reikalaujančiais...

"Jaunoji gražuolė" pasit
raukė nuo lango ir atsisėdo 
greta Sėdės. Jos žvilgsnis!

Kaip užkursiu aš tau pirtį, 
Tai žinosi kaip patirti!...

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

DR. Al. F!DERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas SlapUj ligą. 
VALANDOS: <!•>

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.
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nančių ir įdomių dalykų.
Išdidi kambarinė tarnai

tė įleido p-lę Konvei vidun 
ir įvedė į puikią salę, kur

ĄŠ labai lėtai diktuosiu

Turėk ant bdi
APSIRŪPINK dabar dėl 

tų sunkių dienų kurios atei
na su karščiu. Turėk rera 
zopostą. ' *

Williams‘

NEW PERFECTION
O1LCO STOVĖS

Sutrumpino Laiką ir Darbą Daugiau kaip dėl 3,000,000 Namą
Kodėl Jus neprašalinate sunkenybės prižiūrėjimą anglių arba maltų 
ugnies—nešiojimą sunkaus kure— valymą pelenų.
Naujas Perfection Aliejinis Virimo Pečius, kerosininiu aliejum, visai 
•nsruksta ir visą karštį sunaudoja kaitrai—daugiau ar mažiau kiek 
-t ik. reikalaujama. Liepsną galima nustatyt kokią nori, kajp gazo. v 

ir kokis reikalinga. Visokio didumo, 1-2-3-4 degtuvais—su arba bę 
kaminėlio.
Naujas Perfection Vandens Sildintojas užkaitina šilto vandens užtek
tinai visokiems reikalams.
Pareikalauk kad jį įdėtų.
Dėl geresnių rezultatų vartok SoCOny Kerosiną.
Parsiduoda visur pas pardavėjus

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK.
Principaliai Ofisai: New York Albany BuffaJo Bostpn

Taipgi PURITAN Virimo Pečius— 
sntood niputuiB^ RduaJj, stsnsuaS

Root Beer
Suleisto j bankas—gatavą 

gėriipuL Pasidaryk dabar. 
Gauk J>°r*ką Williams Rcot 
ęeei Ekstrakto pas groserį 
šiandien. Tas namie darytas 
alus yra švelnus, gaivinantis 
n užganėdinantis visuose at
sukimuose; tik lc. stiklas.

The Williams 
4c Carleton Co,

Hartford,

SAUJA PRAKTIŠKA YLA

Jąs sp ta yla galite pasitaisyti če- 
verykus, arkliam pakinkus, skurinius 
krepšius ir tt. -Ji siuva taip greit ir 
gerai kaip ir mašina. Ji su taupi na 
jum pinigus ir brangų laiką. Kaina 
tik $1.00, prisiuntimas apmokamas. 
Taipgi duodame dykai 20 yardų šiau
dino siūlo, dvi adatas su instrukcijo
mis. Extra adata 5c., siūlas 15c. ka
muolys. Iškirpk apgarsinimą, pridėk 
dolerį ir siųsk tuojaus į: 
NATIONAL SALES CO. Dept. stą.D, 
Box 90. New York, N. Y.
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LIETUVIAI! 
Ar jus žinote? 
BET JŲŠ JAU GIRDĖJOTE, KAD KAROSAS. KNEIŽIS, 

VARAITIS. ROMANAS ir GUDAS sutvėrė ^Prekybos 
Bendrovę;” Jus skaitėte laikraščiuose, buk toji "Ben
drovė” netik kad ”turi” du milionu kapitalo,” bet net ir 
"laivus žada samdyti pervežimui Lietuvon maisto skry
nių,” už kurias iš Jūsų jie reikalauja po 25 dolerius. 
Tą visą Jus, jeigu nežinote, tai bent girdėjote. 
KAD TOJI BENDROVE NĖR INKORPORUOTA MASS. 
VALSTIJOJ, BET NET ARIZONOS? 
AR JUMS KILO KLAUSIMAS, KODĖL TAIP?

KODĖL NE MASS. VALSTIJOJ?
. ♦

Ar Jus žinot, kad tos propanuojamos skrynios maisto at- ! 
sieitų tik $12.68? O kur dings likusieji $12.32? ♦
Ar Jus žinote, kad manomas siųsti maistas gali sugest ar- | 
ba prapulti? O kas tuomet atsakytų? Kas gvarantuos? } 
Kiek 'verti Karosas, Kneižis, Gudas ir Komp. iš viso? •’ 
Kiek jie yra verti krūvoj?
Daleiskime jei kas nors atsitiktų—ką Jus gautumėt? Ką 
Jus darytumėt? Ar Jus važiuotumėt Arizonos valstijon? 
Ar Jus, galop žnote, kad per Amerikos Ekspresų Kompani
jas, linijoms atsidarius, mes gvarantuotai ir pigiai, galėsi
me pasiųsti Lietuvon maisto ir duosime gvaranciją?

Broliai! Jus netikėkit dideliems pažadėjimams, bet ži
nokit kur Jus tikri draugai ir ant tikrų pamatu stovi. Pa
žadėjimai visados buvo ir paliks pažadėjimu. 

Jeigu Jus nežinote, tad klauskite savo tikrų drangų.

Centralis Bendras Lietnvią Bankas.
32-34 Cross S t., Boston, Mass.

:
i « i

pilnėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijonie- 
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 laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass.

Ai, Alena Ksstovski, pasiro
dau visai publikai akyse.

i.

*

Siutus, Overkotus ■ 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.
____________ _ ' _____________■' - 1

Mes sžtikriaaM, kad Jm eučėdyMt staiga [ 
ir turėsite GRAŽIUS RŪBUS. Ksfa«tf 
mes imam materiją ji «emju lirai |f r# 
■neruojani rųbą pagal žmorU. ttįįi musų 
pasiūti siutai ar OTerkotai nesndarte im* 
gpua išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTU8 II OVKB [ 
KOTUS PASIUVAU PIGIAI IR GERAI
TAIPGI I8VALO14 IR 1SPROSINAM !

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS j
DarbM geras ir užtikrintas. Kataa i 

prieinsms.
Tikras Jūsų trolis Uotivią

Ant. Januška
2X2 W. BR0ADWAY,

BOSTON, MA8S.
Telefono: 80. Banton—

Km mane išgelbėjo nuo varginas 
čhj ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyvą. AŠ kentėjau nuo nevirinimc 
pflvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 
teikdavo daug man nesmagumo—at- 
sUiepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 

Igurgimas vidurių. -Diegliai suimda
vo po krutina, šonuose ir strėnuooe. 
Niekur ai negavau pagalbos dėl savo 
rveikatoa Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bittens ir Salota- 
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasideri smagu viskas. Per 
6 mėnetdns ai savo paveiksle nebėga- 
Hu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25. 
Galima gauti geresnėse aptiekose, o 
kur negalima gauti, kreipkis pm:

gurgimss vidurių. -Diegliai suimda
vo
Ni

Paskutinis Išradimas
JUS GALITE MATYTI VISĄ EUROPOS KARĘ TIK UŽ $3.95.

Karė praėjo. Ar norite matyti tuos pasibaisėtinus mušiu§, buvusius 
Prancūzijoj, Belgijoj, Rusijoj, įtalpoj, Turkijoj ir kitose Europos šalyse. 
Ar norėtumėt matyti kovą garlaivių su submarinais? Orlaivių kovą ore? 
Sunaikintus laukus, kaimus ir miestus Kaip amerikonai ir aliantąi 
kovojo už Demokratiją ir pasaulio įūsvę?

Visa tai galite matyti savo namuose su pagalba paskutinio STERE- 
OSKOPO. Visi tie paveikslai nutraukti karės laukuose ir kuomet inve- 
di į STEREOSKOPĄ, matosi viskas tarsi gyvus paveikslus matytum. 
Stereoskopas padarytas labai gražiai, pa veistos padidina iki naturalio 
didžio ir gaii užtekti amžiui.

Stereoskopąs su 6 serijomis vąizdų, kiekvienoj po 150 paveikslų pas 
mus per trumpą laiką galima dabar gauti už $3.95. Tikra kaina aito 
kupleto $8.00, if niekur kitur nęgausi, kaip tik pas mus. Nesiųsk pini
gų, vien tik 50c. dėl persiuntimo, už tavorą užmokėsi atsiėmęs jį. Ra
šyk tuojaus:

VARIETY SALES COMPANY
1136 Milwaultee Avė, Dept 266, CHICAGO.1LL.

Rodo Valandas

PINIGUS 
Na - •■

STEBĖTINAS LAIKRODĖU8. 
TURINTIS 6 RODYKLES.

Tk paimk ir pažiūrėk tą stebuklingų 
laikrodėli kuris:

Rodo Minutas

Rodo Sekundas
Rodo Sąvaitės dienas
Rodo mėnesio dienas
Rodo mėnesių vardus

'Rodo mėnulio atmainas
I Tai tikrai stebėtina. Kas tik turi šitą laikrodėlį, nereikalauja turėt 
kalendoriaus. Gana žvilgtert laikrodin, kad žinoti Valandą, minutę,, sekun
dą, kekia sąvaitės diena, kokia mėnesio diena ir kokia mėnulio kva^ira. 
Tuo laikrodžįu jus galite, nustebint 
kiekvieną. Jo lukštai labai gražus— 
16 saizo. Teisingai rodo laiką ir gva 
rantuotas ant 20 metų. Jis vertas

i mažiausiai $16.00, bet per trumpą lai 
ką męs padarysime uk už $7.75, 
sykiu duosime kompasą, rodantį ry
tus, vakarus, šiaurius ir pietus, dai
lų Auksuotą retežėlį ir Kišeninį pei
liuku vertės $1.05. Nereikalaujame 
pinigų iškalno, tik iškirpk ir prisiųsk 
čia tilpstantį kuponą, o $7.75 užmo
kėsi atsiėmęs. Jei nebūtum patenkin
tas, grąžink mums daiktus, o mes pi
nigus sugrąžinsime. Jus nieką ne- 
rizikuojąt, bet mes tikimą, kad jus 
busite užganėdinti ir pasakysite savo 
draugams apie ta stebėtiną laikrodė
lį Nepasivėlink ir nelauk iki kaina 
vėl pakils, bet rašyk tuojaus:

COUPON
Union Watch Co., Dept. 20.
1016 Milwaukee Avė., Chicago. 

GENTLEMEN: Pleąse 
send me a calendar wątch and in 
addition to it I shall receive a 
Gold filled watch-chain and a po- 
cket knife valued at $1.50 and 
compas. Upon dęlivery I vili 

pay $7.75 and in case of dissatiš- 
faction nithin 30 days I vili re
tu m you the merębąndise and 
you will refund me my money.
Hoąr meny vatches ........................
Namą .............................................. ..
Address ............................................

UNION WATCH CO.
1916 M1LWAUKĘE AVR, Dept. 29 CHICAGO, 1Į.L.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

Žinomas per 25 metas ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

1 • i -'- • 1 . 1 ■ . .................................... ............................. .......... - -

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų kinių 

meldžiame kreiptis pas:
Henry J. Schnitzer Statė Bank

141 Washington Street, New York, Y.

SALUTARAS CHEMICAL IN1T. 
Įeita «H visokių Marumų.

J. BALTRŪNAS, PreL 
1797 8. Habtcd St, Tel. Canal 6417 

Chicago, IB.
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Klerikalai javo skaudo 
morali smūgi no 

socialisto.
FRACKVILLE, PA.

Liepos 3 ir 4 čia buvo LSS. 
247 kp. surengtos prakal
bos. Kalbėtojum buvo drg.
T. J. Kučinskas. Prakalbos 
per abu vakaru buvo gana 
indomios.

Liepos 7 d. klerikalams 
kalbėjo A. Račkus. Tas 
„oratorius” dažinojęs, jog 
čia buvo socialistų prakal
bos, išplūdo socialistus kaip 
tik mokėjo. Socialistai no
rėjo duot klausimus, bet 
jiems balso nedavė, tik raš
tu buvo galima juos paduot. 
Gavo kęlioliką klausimų, 
bet tas „oratorius” nė vie
no klausimo negalėjo išrišt, 
nors kalbėdamas pasgyrė,* 
esąs labai „didelio mokslo.”

Po Račkaus „prakalbų” 
katalikai labai buvo nu
džiugę, girdi, Račkus sukri
tikavo socialistus. Katali
kai užkvietė socialistus j de
batus, manydami, kad so
cialistai nusigąs. Katalikai 
statė $1,000 už Račkų, kad 
jo niekas negali sukritikuo
ti. Socialistai gi dėjo $2,000 
už savo pusės debatorių, 
kad tik Račkus apsiimtų' 
debatuot. Katalikai užtik
rino, jog Račkus nebijąs 
nieko, ir esą Račkus kalbė
siąs liepos 11 d., tada busią 
galima ir debatai atlaikyt, 
jeigu tik socialistai stos de- 
batuosna. Katalikai taipgi 
pasakė, jog Račkus neis de
batuot su darbininkais, o 
tik su tokiu, kuris yra ke
turių klesų.

Tuo pačiu laiku T. J. Ku
činskas, važiuodamas per 
Frackville, sustojo. Socia
listai tuoj užkvietė Kučins
ką, ar eitu debatuot su Rač- 
kum. Kučinskas atsakė, 
jog ne tik su Račkum, bet 
kad su tuzinu, kunigų galis 
stoti.

Tada pranešėm katali
kams, kad jau męs turim 
debatorių su Račkum. Ka
talikai su didžiausui džiaug
smu telefonavo Račkui, 
klausdami ar jis eis deba
tuoti su socialistais. Račkus 
atsakė eisiąs su tokiu, ku
ris turi penkias klesas mok
slo. Męs (socialistai) atsa
kėm, jog turim žmogų, ku
ris yrą daugiau negu šešių 
klesų mokslo. Račkus apsi
ėmė.

Gandas žaibo greitumu 
pasklydo po visą miestelin 
kad bus debatai socialistų 
su katalikais. Katalikai bu
vo neapsakomai linksmus, 
mat jie manė (taipgi gyrė
si), kad Račkus Kučinską 
„sukritikuos Į penkias mi
liutas” ir tt.

Socialistai nieko nebijo
dami ėmėsi už darbo. Paė
mė svetainę, parašė plaka
tus ir tt. Žmonės buvo la
bai užinteresuoti debatais. 
Daug žmonių nėjo net į 
darbą. Visi norėjo matyti, 
kaip Račkus „sukritikuos” 
Kučinską.

Atėjo (liepos 11) debatų 
diena. Jau katalikai buvo 
nusigandę. Žmonės.} svetai
nę prieš laiką rinkosi pul
kais. Priėjo žmonių pilna 
svetainė. Visi nekantriai 
laukia debatų. Socialistų 
pusės Kučinskas yra, bet 
katalikų pusės Račkaus nė
ra. Nesulaukdami pradė
jom prakalbas. Bet štai pa
matėm, Račkus ir kunigas 
ateina Į svetainę. Visi buvo 
nudžiugę, nes manė, kad da
bar debatai tikrai įvyks.

Račkus su kunigu sustojo 
pas svetaine ir bijo eiti j vi
dų. Sakosi* jog jis nieko 
apie debatus nežinąs. įeina 
ų svetainę^ Pirmininkas
J. Staneika užklausia Rač- 
akus, ar eis į debatus. Rač
kus sako, jog nieko apie de
batus nežinojęs, girdi, jis 

užkviestas kalbėti, o ne de
batus laikyti. Bet ant galo 
išsiaiškino, jog Račkus ži
nojo, kad bus debatai. Rač
kus pamatęs, jog turi eit de 
batuoti, sako nėra „prisi
rengęs” ir užklausia Ku
činsko ar gali jis eiti deba
tuoti. Kučinskas atsako, 
jog galįs ir prieš katalikus 
debatuoti nereikalauja jo
kio prisirengimo. Jau Rač
kui blogai. O kunigui iš 
baimės kojos dreba.

Račkus vėL daro išsisuki
nėjimus. Reikalauja „for- 
mališko” tižkvietimo. So
cialistų kuopos viršininkai 
parašo formai} užkvietimą. 
Račkus atmeta, tai esąs ne
geras. Parašo kitą tai 
jau buvo „geras.” Bet tas 
„mokslo” vyras Račkus 
pradėjo drebėti iš baimės 
Ir ant galo paduoda 22 pun
ktus, kaipo debatų sąlygas 
„Sąlygos” gana keistos ir 
žioplos. Dėl brangios laik
raštyje vietos tų „sąlygų” 
neminėsime. „Sąlygos” bu
vo perskaitytos publikai, iš 
ko ji turėjo juoko, kad tas 
„moksinčius” toks žioplas 
Katalikų debatoriai pama
tė, kad nieko nepeš, o čia 
publika nerimauja, švilpia 
rd’kalaudama debatų, arba 
kad katalikų „didvyriai” 
apleistų salę.

„Jeigu ne debatai, -ta' 
prakalbos,” reikalauja pub 
lika.

Kunigužis persigandęs 
vos išrėkdamas sušuko: 
„Geri parapijoms, išeikit si 
mumis sykiu.” O tų „gerų” 
parapijonų buvo tik trįs, di 
vyrai ir moteris, kurie išėj< 
iš svetainės. Publika kata 
liku „debatorius” iššvilpč 
lauk.

Debatam neįvykus, Ku 
činskas pasakė prakalbą 
Pradėdamas prakalbą drg 
Kučinskas pareikalavo r 
nublikos, kad ji paduoti' 
tuos šmeižtus, kuriuos Rač 
kus pliausškė per save 
„prakalbas.” Publika pa
davė dešimtį punktų, ku 
riuose Račkus kaltino so 
cialistus.

Kučinskas kalbėjo dau 
<riau kaip dvi valandas. Sy
kiu atsakė }'Račkaus šmeiž 
tus ir nurodė istoriškai' 
faktais, kad krikščionybė 
tai yra viena iš didžiausiu 
žmonijos’ progresui priešu 
Nurodė šventų tėvų, zoko 
ninku su minyškomis ir ku 
nigu ištvirkimą. Kiek krik 
ščionis žomnių išskerdė 
nlatindami savo „mokslą.” 
Beveik kiekvieną kalbėto- 
iaus sakini sekė garsus del
nu plojimas.

Nurodė, jog ir šių dienu 
klioštoriuose yra didelis iš
tvirkimas. Taipgi pasakė 
iog didžiausi degtinės išdir, 
bvstės šėrininkai yra kata 
likų vyskupai ir kardinolai 
„Katalikai užmeta,” sake 
kalbėtojas, „jog socialistai 
platina ’laisvą meilę.’ ” Nu* 
rodė, jog laisva meilė dabai 
vra. tiktai klebonijose ij 
klioštoriuose. Net už katą 
likų bažnvčiaus altorių 
kaip tai buvo Brooklynd 
lietuvių katalikų bažnyčioj

Taipgi nurodė daug kun(- 
gų vardų iš teismo rekordu 
kad daugelis katalikų kunj 
gų yra nuteisti už išgėdina
mą nuo septynių iki dvyli
kos metų amžiaus mergai 
čių. -t.

„Taigi, kas dabar yri 
laisvos meilės platintojai?? 
klausia aklbėtojas, „matot, 
jog kunigija.”

Publika buvo labai užga
nėdinta. Aukų surinku 
>12.36. PerprakaĮbų susit
vėrė L. L. Ė. kuopa iš 11 nat
rių tuo tikslu, kad kariauti 
prieš juodąją kunigiją, kui- 
ri yra didžiausis priešas ap»- 
švietos ir darbininkų prog
reso.

Račkus buvo atvažiavęs 
sutverti parapiją, o sutvėrė 
laisvamanių kuopą.

Baigiant korespondenci
ją rašyt gavom anglų laik

raščių iš Mahanoy City ir 
Pottsville, Pa., kur paties 
kunigo paduotas juodas 
melas, buk „bolševikai” no-: 
rėję kunigą užmušti.

Tas melas anglų spaudai 
paduoUs maž-daug taip: 
Buk kunigas Raštutis laikė 
parapijos svetainėj para
pijos susirinkimą, kur bol
ševikai užpuolė kunigą; 
nutraukė nuo pagrindų ii 
norėjo numesti trepais, bet 
geri kunigo parapijonjs ku
nigą išgelbėjo. Ir buvusios 
prakalbos prieš valdžią.

Šita melaginga žinia pa
rodo ant kiek kunigai yra 
toroj nupuolę, kad net ši
tokio melo nesigėdija skelb
ei. Čia nebuvo jokio „para
pijonų susirinkimo?,” buv< 
tik debatai ir visai ne baž
nytinėj svetainėj. Kunigo 
liekas nemušė ir jis visai 
nebuvo ant pagrindų. Jo 
niekas netraukė ir nemetė 
nėr duris.

Kunigužis manė, jog jis 
ladarys daug gero meluo
jamas per anglų laikraš
čius, bet pasiliko melagiu 
Veša net Frackvillės gy
ventojai pasipiktino tokia 
ūauria kunigo melagyste.

V. Barvinka, org.
J. Akelaitis, sekr.

J. Staneika, ižd

NORWOOD, MASS. 
Revoliucionieriai pasaulyje 

ir nė oportunstai.
Gal kiti žino daugiau di- 

lėlių revoliucionierių, bet 
<aip aš, nedaug žinantis 
ai tik du suradau, būtent. 
Kazį ir Praną. Jų pavar- 

■ Ižių neskelbsiu, nes tas ga- 
ėtų sukelti juose puikybę, 
v puikybė yra vienas di- 
Ižiujų griekų.

Vieną sykį Kazys' buve 
ipsiėmęs pasakyti pamoksi 
ą ir jau rengėsi žengti ant 
pagrindų, kaip štai atbėgo 
maža mergaitė ir sako • 
„Tėtuši, tavęs mama nori!” 
Musų revoliucionierius bė
ra namo, nes nežino, kac 
en pasidarė: gal Oną už- 
ikėlė koją už ausies, ga1 
xelė iš kur išlindo, ar gal 
iaip kas atsitiko. Bet par

bėgęs nieko baisaus ne- 
•ado, tik Ona jam pasa- 
:ė: „Kazy, tu man dau- 
riau nekalbėsi! Ką tik 
labar buvo pas mane toks 
vyras ir sakė,’ kad jei tu 
nesiliausi tu prakalbų sa

kęs, tai aš liksianti be vv- 
•o.” Kazys taip užsidegė 
„revoliucijos dvasia,” kad 
nei nejuto, kaip atsisėdo 
Susirinkę žmonės salėj lau
kia kalbėtojo, o musų "re 
zoliucionierius” nei krust 
š savo virtuvės. Gal sakv- 
dte, jis oportunistas? No. 
ir! Juk matote, kad prie 
ninios jisai nesitaikė. Jir 
paklausė savo pačios. Na, 
) taikymosi prie pačios tik 
įeišmanėhs gali pavadinti 
iportunizmu!

Bet Pranas da smarkes- 
lis revoliucionierius ir u? 
Kazį. Jis jau du sykiu yr$ 
buvęs ant barikadų. Pirmą 
ykį baisioji valanda buvę 
įuoniet jis turėjo užsiregisr 
Tuoti, o antru syk sunkus 
momentas jam k prisiėjo per
gyventi per Roxburio riau
šes 1 gegužės. Kada polic- 
n^nai pradėjo savo buožė
ms švaistyti, tai jis stovė
jęs ir drebėjęs, kad jam ne
kliūtų. O kuomet vienas 
juodašimtis pribėgęs norė
jo mauti jam į galvą, tai jis 
sušuko: „Uskiuzmi, mister, 
u du nating!”

Bet ir šiaip tarp judviejų 
vra skirtumo. Kazys ma
žiau „revoliucijų” kelia, tik 
liežuviu daugiau dirba, to
dėl ir pinigai iš jo kišenių 
neišbira. Jis jau ir prie 
banko prisidėjo Bostone 
ant Cross stryčio. Pranas 
gi daugiau veikia, todėl jo 
kišeniai tušti. Šiaip jau 
abudu geri vyrai. Jeigu ne 
jie, tai Norwoode nebūtų 
jokios „revoliucijos.”

Bevardis.

Draug^JReikalta.
LIETUVIŲ MOKSLO DR-STtS 

valdyba.
Pittahargh, Pa.

i^rm. Juozas Maskeliūnas, — 
2025 Colwall Street, 

?irm. pagelb. J. Pociūnas.
2220 Tustin St., 

Prot. Sekr. P. J. Sleakas,
2128 Carey Avė., S.S.

Fin. Sekr. Pranas Urlakis,
2034 Salisbury St S.S.

149 Moultrie Street 
Kasierius Karalius Varašius,

Ali Nation Dep. Bank S. S.1 
Direktoriai:
J. Blažaitis, A. Žvirblis, P. Slan- 

riauskas, Alex Vestartas.
Kasos globėjai:
Alex Vainoris, Iz. Kvederis. 
Maršalka — Vincas Gutauskas.

St

WAUKEGAN. ILL. 
LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 

DRAUGIJOS VALDYBA.
’irm. Kazimieras Vaitekūnas,

822 8-th 
Vice-Pirm. Juozapas Radavičia, 

1326 Vietom 
’rot Sekr. Juozapas Buksas,

1111 8-th 
?inan. Sekr. Stasys Ribelis,

622 Cunnings Avė 
{asierius Antanas Kripas,

774 Marion St 
Kasos globėjai: Raimondas Rulevi- 

ia, Kazim. Šoblickas. Knygiai: Vin
is Gabris ir Kaz. Ambrazunas 
Taršalkos: Andrius Delkus ir Jonas 
skubai ti s.

st

St

GRAND RAPIDS. MTCH.
Lietuvių Šonų Draugijos Valdybos 

adresai:
’imsėdis B. Adomavičius.

1213 Elizabeth avė., N. W 
^irm. pagelb., J. P. Arminas,

450 W. Leoną r d str 
’rot. sekretorius. J. Arminas.

1056 Quarrv avė., N. W 
ždo sekretorius, K. Rasikas.

450 W. Leonard str 
odininkas. V. K. Liumas,

*1030 Muskegcn avė.. N. W 
"eismo rašt. ir organo prižiūrėtojas 

—A. B. Telvčėnas.
1066 EHzabeth avė.. N. W 

Su Draugijos reikalais malonėkite 
kreiptis virš nurodytu adresu.

IR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS VALDYBA STEGF.R. ILL.
°irmininkas Jonas Dambrauskas, Pa- 
-elhininkas Ant. Sslasevičius. Prot 
Paštininkas Ant. Urbonas. Finansų 
Rast. Izid. Petreikis. Iždininkas Vin 
•as Stoškus. Susirinkimai atsibundi 
Tono Dambrausko svetainėje.

A. Urbonas sekretorius. 
BOX 475. STEGER. ILT

ST CHART.ES. ILLTNOTS.
D. L. K. VYTAUTO D-STĖS 

Valdybos antrašai:
. Montvilas, pirmininkas

R. F. 1, BOX 3. St. Charies, UI. 
. U molis —. pąfjelbininkas,

58 — 2-nd str. St Charies. DI. 
. Tamašiuna^ Ifrotokolų Rašt..

73 W. Dlinoisktr.. St Charies, BĮ. 
Turto Raštininkas. F. SiHunas.

44 W. 6-th st., St. Charies, III. 
M. Lukas

Y.

A.

K.

St Charies, UI.

Pa.

Pa

Pa.

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

Valdybos adresai:
Mikas Nakutis, -4>irm. 

B0X .410, Conrtney, 
Lakavičius.—Dirm. pagelb., 

BOX ‘138, Courtney, 
\nt. Bresenskisį—Fin. rast, 

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

BOX 400, Courtney,
't Bemotovičia—kasier.. 

P. O. BOX 28, Courtney.
Visi nariai.kurie gyvena 

lalonėkite prisiųst visas užvilktas 
mkestis, kad nenustoti tiesų ir pa- 
alpos.

Pa.

.. Pa- 
toliau.

TERRE HAUTE. IND.
Draugystes "Sietynas” mėnesiniai 

-usirinkimai būna kožną pirmą mčne- 
-io seredą, 7 valandą vakare. Socia- 
alistų svetainėje, po num. 1120 6-th 
įve., Terre Haute, Ind. Norintieji įsto
ti į draugystę meldžiami atsilankyti į 
susirinkimą. Mėnesinė mokestis 60c. 
Pašalpos ligoje — $1.00 i dieną.

F. Urbonas, fin. sekrt

i 
I
I 
♦ 
»

i 
♦i 
I
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E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET, HARTFORD, CCNN. 

VISUOMENES ŽINIAI!
JEIGU JUS NORITE TURĖT GERĄ

LAIKRODI *rba kišeninį LAIKRODĖLI. RETE2ELI, ŽIEDĄ 
arba kitokių papuošalą, tad PIRKIT PAS MUS, o gausit pigiai 
ir geros.

VISOKIUS MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS ir STRIUKAS, 
VISOKIUS GRAMAFONUS, PIANUS ir PLAY PIANUS, taipgi 
VARGONUS galite nusipirkt pas mus per pus pigiau, negu kur 
nors kitus.

Taipgi taisome visokius Laikrodžius ir Mozikahškus Instrumentu. 
Nepamirškite kad niekur kitus tokius daiktus nealima taip 

PIGIAI pirkt k;ip pas mus.

E. J. MAŽEIKA
34 SHELDON STREET, HARTFORD, CONN.

!»

Uetnviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite * 

ant 100 Salom str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu 
mutizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- 
čių. nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų K- 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielta M Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- | 
sime kuogenUtiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- 1 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad I 
ateikite j APTIEKĄ po numeriu (1) Į

1M 8ALEM ST, BOSTON, MASS.
—ftĮTrr -in r-iHinrn ir —t-

Miestas... a, Valstija

ATSAKANTIS SULYG i 
JO REIKALAVIMO.

Vienas iš musų pirkėjų 
rašo mums birželio 10 d., 
1919: ”Smokerum, Pa. Aš 
tižių, tai pagarsinti. Andro 
rican EHxir of Bitter Wine 
yra geriausis vaistas mano 
sveikatai. Joks kitas vais
tas to negali padaryti. Mel
džiu tai pagarsinti Antro 
Luksic, box 51.” Sutikdami 
su jo noru męs paskelbiame 
tas prielankias eilutes, ku
rios yra ištiesų tyriausiu 
liudytoju. Trinerio Ameri- 
ean Elixir pagelbsti, tai yra 
tikras faktas, ir kiekvienas, 
kuris kenčia nuo vidurių už 
kietėjimo, prasto apetito, 
išpūtimo, galvos sfcaudėjit 
mo, nervuotumo it tt., per
sitikrins pats, kad viršui 
pažymėtas pripažinimas 
vra teisingas. Gegužės 2 d. 
1919, Suvienytų Valstijų 
fntemal Revenue Departa
mentas pertikrino ir pripa
žino Trinerio American E- 
’iksirą kaipo vaistą, kad vi
sokiose atvejuose sutinka 
su prohibicijos teisėmis^ 
lys gausit kiekvienoje ap
tiekoje. Ir jeigu, jus esat 
kankinami nuo neuralgii 
jos ir diegulio, arba kartais 
nuo sustyrusių ir nuvargin
tų raumenų, reikalauk pas 
savo aptiekorių vien tik 
Trinerio Iinimento! — Jo- 
seph Triner Company, 1333 
1343 So. Ashland avė., Chi
cago, III..

BIBLIJA

Nuga-Tone

Tai yra visas šventas Rarštas. 
Senoio ir Naujo Testamento, ši 
Biblija yra tikra, pilna, lietuviška, 
lietuviškomis raidėmis; pagerinta 
nėr kun. M. X. Mockų, labai nau- 
dintromis rodyklėmis, susideda iš 
6S knygų, 1189 perskyrimų, 31173 
padėjimų. Audimo stiprus apda
ras, aukso titulas, gera plona po- 
piera, rausvi kraštai, kaina $3.50

Roan skuros linknus apdaras, 
aukso titulas, geresnė plonesnė 
popierą, rundini kampai, bumi- 
šiuoti raudoni kraštai, kaina $4.50

Roan skuros linknus uždengian
tis knygos kraštus apdaras, auk
so titulas, ekstra gera plona po- 
piera, rundini kampai, sausrai 
auksuoti kraštai, kaina $5.50.

Užsakymai bus išpildyti tuojaus. 
Prisiuntimas bus apmokėtas. Pi
nigai siusti yra geriausiai per 
pačto arba ekspreso money orde
rį. Adresuoti reikia šitaip:

M. X. MOCKUS
255 Broadway, 

South Boston. Mass.

VISŲ ŽINIAI
Suljrf naujų paštas taisykli* 

tarime mokėti paštai trž vis<dcnia 
skelbimus daug brangiau sogu už- 
skaitymą ir žinias, todėl nors ir 
"Keleivio“ akaitytajasu apgarsini
mus talpyt dykai negalime. Už viso
kias pagarsinimus mes skaitome po 
2e. uą žodį pirmą sykį. Jeigu tą patį 
apgarsinimą nori patalpint kelis sy
kius, tad už sekančius sykius skaito
me žodį P® l'/rc.

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

$7 Ant 21 
akmens 

Golžkelio laikro
dis šriuboliu už
sukamas, vyriš
ko didumo, *nt 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
šau. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 26 me
tų. Ypatingas pasiulyįimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $7.45 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
eento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrod&į apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

nCELSIOR WATCH CO.
M* Atkasėtum Bdg. CHICAGO. ILL

Ei! drauge, ar non 
nusipint! sau garbės 

vaiaiką?
Jei taip, tai rašyk tuo

jaus ir gausi visas infor
macijas, kaip nusipinti 
sau garbės vainiką. Ra
šydamas įdėk pačtos žen

klelį (stainp) už 2c. at
siuntimui informacijų.

Tas bus didelė nauda 
dėl draugijų bei kuopų. 
Tas reiškia apie spaudos 
slaptybes. Krepkitės:

C J. MATUTIS
18 Intervalk- St., Montelio, Mass.

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

Atlieka v ūsas
OFFICE:
735-736 Old South BMg.
294 Washington st,

Boston, Mass.
Tel.: Port HiU 3424-1972.

Gyvenimo vietos telephone: Roxbnry 4238-M.

MAGDE. “Ak, kaip nieiti gal-
! ltbandiiau tuokias mazyojtmus, 

trinkimus, muilo rimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo tut* tu bjauri* piru- 

Man gėda *rt darosi .**’
MARE. 4'Na. lai kam tau kfst be- 

rrikabngai ! žiūrėk, kokie maišo plau
kai yrukus, karinus ir cysti. O tai 
todėl, kad ak vartoju Rl’FFLESr

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
lai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantį? vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprnatojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti gTožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal bat 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c.. bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis ar money order šiokiu adresu:

F. AD. RICHTER 6 CO.. 316-330 Broadvay, New York

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus įvairinan
čius, bandyk Nuira-Tone ir psrsitikTik kaip urritu laiku Jau- 
sssi visai nauju tmoKUl Devynis ii deiimtes visu žmogau* liftu, 
tokiu kaip bloras apetitas, neuruoinulavima-v viduriu, vazai ir 
išpūtimai, uiketėjimai skilvis, tuliinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai iralvos, neuraluia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir neralėjimas mieruoti. paeina nuo stoka nervu 
pajietros. skilto vandeniuoto kraujo ir neuitektinios cirkulacijoa 
kraujo. •

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajievos, 
kurios didžiausei užlaiką Keram stoviuje pilv^ jaknas. inkitus ir 
grobus, iirdes plakimo, kraujo eirkutavhno. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Koddl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii aitoniu brangiu, 
sveikata dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geleže ir 
Fosfora-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybe Juknoms, pastiprin grobus teip. 
jog je tuitinase regulariikai. Atgaivin inkitus. ii vara laukui 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto lieiuviol Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
spetita. Itiura gruomulasrizna. tvirtus nervus ir kieta pastiprinta miega. 
Nuga-Tone sustipria kraujo ir pagerins cirkv-avimo jo. priduos raudo
numo veidui ir iibume akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu 
daromu paptote vaistu; Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, pritmpo 
skonį ir vartuoti galima be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Frake Nuga-TotM yra vienas ( 
ui bonkute. Kožna bonkute talpina devynios deiimtys (PO) p«iulu. agba 
gydymo. Gulėte pirkti teles bonkutės. arba lėlius menesius gydymo už pe 
dolerius. Imk Nugs-Tone per dvidelimt (20) dienu ir jeigu ne būni ule 
sėkmių, sugražink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugražiaime jusu pini; 
prapuldyti viena centa. Mes Imame risika-

PRISIUSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory. L. 21—M7 South Dearborn St.. Chieaga. III.

Gerbiamieji: įdedu čionais I..........................ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

bonkut

Vardas ir pavardė

Gaivi ir numeri*

Papuočkai, šlakai ir visokie

Dabar jra lai. 
kas ss valyti 
veidu dėmės

kiti išbėrimai išnyksta ir niekad 
negrjžta pavartojus musų gar
singą GRUŽĖS KREMĄ.

Kaina indelio $1.25. Sunti- 
mas apmokėtas. Prisiųsk pini
gus su užsakymu. (30)

SPARKOM CHEMICAL CO- 
196 East 4-th st, (M. 22)

“Lietuviškas išradėjai’’
šituo vardu knygutė pa

rodys Jums kiek žmonės 
pelno padarė ir kiek dar 
gali padaryti per išradi
mus.

Tą brangią knygutę 
siunčiame kiekvienam ant 
pareikalavimo

DYKAI
Kaipo žinovai (evpertai) 

patentu bandome išradi
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygu
tės: .
AM. E. PATENT OFFICE

• Ine.
718 MATHER BLDG (Ks) 

WASHINGTON, D. C.

FARMOS!
Parsiduoda didžiausioj lietuvi^ 

kolonijoj Michigano valstijoj; far
mos visokios. Gyvenimas su triobo- 
mis ir sodais, apsėtais laukais, gali
ma pirkti ant lengvų išmokeseių.

Dabar geriausis laikas pirkti far- 
mas. Platesnių žinių klauskite per 
laišką įdėdami markę už 3 centus at
sakymui. * (33)

TONY tABELA
P. O. Box 1, Peacock, Midų

teismiškoa reikalu

OFFICE:
332 Broadvay,

So. Boston. M
Tel.: So. Boston 4&1-1L.

I
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Vietinės Žinios
GATVEKARIŲ APTAR
NAUTOJŲ STREIKAS 

UŽSIBAIGĖ.
”Fėras” pasilieka 10 c.
Bostono gatvekarių ap

tarnautojų streikas, kuris 
prasidėjo pereitą ketvergą, 
užsibaigė panedėlio ryte.

Konduktoriai ir motor- 
manai sutiko grįžti darban 
žitokiomis išlygomis:

Per tris mėnesius jiems 
bus mokama po 50 c. valan
dai ; po to per 9 mėnesius po 
55 c. o paskui po 60 c. valan
dai.

Streikuųdami (reikalą-* 
vo 73 c. valandai. Pripažn- 
ta jiems taipgi 8 Valandų 
darbo dena.

Pakelta pasažieriams už 
važiavimą mokestis iki 10c. 
pasilieka neatmainoma ir 
ant toliaus.

Gatvekarių aptamau-: 
tojai prieš sugrįžtant į 
darbą nedėlioj po pietų tu
rėjo Common sode viešą su
sirinkimą. Tarpe 7,600 
streikierių motormanų ir 
konduktorių sodan, atmar- 
šavo daugiau k-.ip 2,000 
streikierių apsitaisiusių ka
reivių bei jurininkų unifor
ma.

e Skaitlingai susirinkusiai 
publikai streikierių vadai 
išaiškino streiko priežastį 
ir paklausė publikos ar ji
nai pataria streikieriamsi 
viršminėtomis išlygomis 
sugrįžti darban. Publika 
nubalsavo išlygas priimti ir 
darbą pradėti.

Gaila, kad visai nepak
lausta, ar publika taipgi u?- 
giria kompanijos pakeltą 
mokestį už važiavimą.

Reikalauja gražinti 5-cenfi- 
nį”fėrą.”

Bostono miesto tarybos 
narys Hagan pereitą 
dėlį padavė įnešimą, reika
laudamas, kad miesto v 
džia priverstų gatvekariį 
kompaniją gražinti senovės 
mokestį už važiavimą. Įne
šimas vienbalsiai likos tary
bos užgirtas. Lieka tik. 
kad majoras nutarimą už
tvirtintų. Šito reikalavimo 
išpildymui patartina majo
rui pasitarti su gatvekarių 
kompanijos užsitikėtiniais.

Reikia pastebėti, kad 
nors gatvekarių aptarnau
tojų streikas užsibaigė, 
žmonės visviena karus boi
kotuoja už pakėlimą fėro 
iki 10c.

Geležkeliečiai mano strei
kuoti.

Boston geležkeliečiai, dir
bantis ant Boston & Alba- 
ny, Boston & Maine, taipgi 
ant New York, New Haven 
& Harlford geležkelių, pa
statė naują savo reikalavi
mą pakelti jiems algą.

Geležkeliečių organiza
cijos pirmininkas W. G. Lee 
pranešė generaliam gelež
kelių direktoriui Hinesfui 
Washingtone, kad jeigu ge
ležkeliečių reikalavimas ne
bus išpildytas ir nepakelta 
$1.20 į dieną mokestis už 
darbą, tai geležkeliečiai 
tuojaus sustreikuos.

Be to reikalauja, kad vir
šlaikis jiems butų skaito
mas VZj laiko, o ne papras
tu laiku, kaip kad dabar 
yra.

Saldainių darbininkėms mi* 
nimum alga $12.50.

Minimum algos nustaty
mo komisija išklausius ra- 
]K>rtą buvusios darbininkų 
atstovų su samdytojų atsto
vais konferencijos raportą 
nutarė, kad mažiausioji al
ga dirbančioms darbinin
kėms butų ne mažesnė kaip 
$12.50.

Nustatymu minimum al
gos prašalinta streiko pavo
jus.

KELEIVIS. ^
Atidarė saliunus Chelseaj. Atrasta nušautą moterį.

Bostono priemiestyj iš- T 
duota 7 antros klesos lais- tyje, namuose po num. 
niai saliunams. Sulyg tų lai- Concord sq. atrasta moteris 
snių saliunai gali pardavi- su kulipka krutinėję 
nėti gėrimus užvedančius 
savyje 2% procento alkoho- 
liaus. Nuo 1 d. liepos tik 
šį panedėlį pirmu sykiu sa- 
liunuose gauta svaiginančio 
gėrimo.

Už 10 uncijų alaus stiklą 
čia dabar mokama po 10 c. 
Bostone prieš 1 liepos už 7 
uncijų stiklą reikėdavo mo
kėti po 10c.

Antros klesos laisniai lei
džia pardavinėti lengvą vy
ną. ,

Girtųjų skaitlius labai su
mažėjo.

Bostono policijos rekor
dai rodo, kad areštuotų už 
girtumą žmonių laipsniškai 
smarkiai mažinasi. Pereitą 
subatą už girtumą visame 
Bostone ir jo priemiesčiuo
se policija areštavusi tik 24 
ypatas.

Nors saliunai stovi atida
ryti, bet juose tuščia, bar- 
tenderiai daugiausiai vieni 
tevaikščoja po juos rankas Į 
kišenius susimovę.

Nors ir parduodama ”a- 
lus,” bet kad jis nesvaigina, 
žmones jo negeria ir nepra
leidžia savo pinigų veltui.

Naujos Rūšies Streikas.
Kadangi įvykinus gyvei 

himan prohibicijos įstaty
mą viešbučių valgyklose 
taipgi daugiau kaip ant pu
sės biznis sumažėjo, tai vieš 
bučių savininkai rengia ne
paprastą ir da niekad nebu
vusį hotelninkų streiką.

Šitas sumanymas kilo 
New Yorke. Sumanymui 
karštai pritarė Bostono 
viešbučių savininkai. Du 
hoteliai jau uždarė savo du
ris, kiti žada tą patį padary
ti.

Streiką manoma praplės
ti ant yisos šaies ir tikimasi 
ta priemone galima bus pri
versti panaikinti prahibici- 
los įstatymą.

Rubsiuviai reikalauja nus
tatymo minimum algos.
Amalgamated Clothing 

Workers imi jos jungtinas 
komitetas anądien turėjo 
savo konferenciją su sam
dytojų atstovais, kad apta
rus reikąlą nustatyt mini
mum algą aštuonioms Bos
tono rubsiuvių unijoms..

Bostono rubsiuviai reika- 
’auja, kad mažiausios algos 
augštumas butų priimta 
toks pat, kaip kad Nevy 
Yorko rubsiuvystėj pri
imta.

Policija įieško šoviko.
Andai kertėj Salėm ir 

Charter gatvių, North En- 
de iki šiol nežinomas vyriš
kis šovė į stovintį Matteo 
Medallino ir pats kaž-kur 
paspruko. Kulipka pataikė 
Medaliną širdin; nugaben
tas į Haymarket Relef li- 
gonbutį pašautasis veik pa
simirė. \y

Policija jieško šoviko ir 
tyrinėja, kas jis galėjo būti.

Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčia vėl pradeda veikt 

So. Bostono Lietuvių Tau
tos Katalikų Bažnyčios ne
priklausoma parapija pas
taruoju laiku buvo apmirus, 
dabar susitvarkė ir vėl pra
dėjo darbuotis.

Liepos 20.. d. bažnytinėj 
1 — • 1 ’ 1 11 T Z 1salėj buvo.prąkalbos. Kal

bėjo kun. S.’ A. Geniotis ir 
Dr. Raimer, City Misiona- 
ry draugijos narys.

Išrinkta nauja laikinoji 
komisija parapijos reika
lams sutvarkyti. Komisini 
Įnėjo: P-lė Monsevičiutė, J. 
Lukauskas, J. Robintas ir 
A. J. Beržanskas. kurie sut
varkę dalykus žada paskel
bti visuomenei dalyko stovį.

Parapi jonas.

Pereitos pėtnyčios rytme-
. 3

Moteris ir vyras Frank H. 
Steves likosi areštuotas. Jis 
liudija, kad išeidamas iš na
mų buvo susigčijęs su savo 
žmona, ir kad jinai mato
mai pati nusižudžiusi.

Paskalas eina, kad buvusi 
da ir trečia ypata šitame 
incidente ir policija įieško 
tos počios ypatos, taipgi ty
rinėjama ar šūvio parakas 
yra sudegęs ant moteries 
drabužių, ar ne. Nes atra
dus moterį su kulipka krū
tinėj atrakta taipgi betvar
kė kambaryje — išvartytos 
kėdės ir kitkas rodo, kad 
tragedija turėjo atsitikti*po 
smarkios kovos.

Atsišaukimas į. 
Darbininkus

HUDSON, MASS.
Męs, Hudsono streikieriai 

mašinistai, atsišaukiame į 
apielinkės lietuvius prašy
dami mums pagelbėt kovoje 
su kompanija, kuri jokiu 
budu nenori taikytis su 
streikieriais.

Męs jau penkta sąvaitė 
streikuojame ir galo visai 
nesimato. ‘

Taigi kreipiamės prie Ju
sų, draugai darbininkai, pa- 
gelbėkite mums išlaimėti 
streiką. Męs kovojame už 
8 vai. darbo dieną ir pakėli
mą algos 20 procentu.

Žinote visi kaip sunku ko
voti už geresnį būvį. Hudso- 
ne dirbo po 10 vai. ir dau
giau į dieną.

Męs pirmutiniai išėjome 
į kovą, tai mums sunku ko
voti, nes męs nebuvome su; 
siorganizavę.

Bet darbininkai laikosi 
vienybėje, skebų nesiranda 
ir, rodosi, kad jų ir nebus.

Pagalba mums reikalin
ga, nes kompanija visai ne
nori tartis su organizuotais 
darbininkais ir nori sulau
žyti streiką, todėl manome 
kova bus ilga.

Taigi prašome draugys
čių ir pavienių pagelbėti 
kiek kas gali, idant galėtu
me laimėti šią kovą dėl mu
sų ir visų labo.

Hudsono Streikierių Ko
mitetas :

A. A. Gooding, prez.
J. J. Kiiučinskas, sekr. 

Fr. Lazauskas, kas.
Pinigus meldžiame siųsti 

šiuo adresu:
Frank Lazauskas, tres.

8 Dorman Str.
Hudson, Mass.

Aukauti pinigai bus pa
garsinti laikraščiuose.

Giminės ar pažįstami 
Franciškaus Skar 

atsistokite
Jau metai laiko kaip mirė 

Fr. Skar, jis buvo pasivadi
nęs Antonio Skar ir niekas 
iš jo giminių nė pažįstamų 
neatsiliepia. Velionis pali
ko apie du tūkstančius do
lerių ir tie pinigai yra ad
vokato rankose, o dirbtuvės 
superitendentas niekaip ne
gali surasti jo giminių. Jau 
tuojaus išeis laikas ir tuos 
pinigus paims visai svetimi 
žmonės. Teko girdėti, kad 
jis turi draugų ir giminių 
Bostone, todėl jeigu kas iš 
pažįstamų atsirastų, tegul 
tuojaus atsišaukia arba 
praneša apie jo gimines.

Velionis paėjo iš Kauno 
gub.

Mike Granis
P. O. Box 242, 

Hermon, N. Y.
Informacijos apie tai ga

lite gauti ir ”Keleivio” Red.

PIKNIKAS!
Rengia Laisvės Gynimo Fundo So. Bostono Skyrius

Subatoje, 26 Liepos-July, 1919 m. 
Caledonia Grove Charles River 

Prie pat Spring St, West Roxbury, Mass.
Prasidės 1 r*L po Piftų ir traukais iki vėlai nakties.

PASARGA: \ ažiuojantiems iš Bostono reikia imti elevaitę Sauth 
iki Forrest Hills; i.’ t*n paimti karą Cnanes River Bridge,” kuris nuveš 
’.ki daržui. Kviečia RENGĖJAI.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper J 
(KASPARAVIČIUS) į

425 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27 J

Ofiso valandos:
x"Nuo'lD-iki 12:30 
į Nuo 1:30 Iki 6 vak
V Nuo 6:30 iki 9 vak. j
Nedėldieniais atidarė pagal || 
sutartį. , ...

•8

) I 
I

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

žingeidžios prakalbos.
Ateinančios pėtnyčios va

kare, 25 liepos. Lietuvių sa
lėje bus Laisvamanių pra
kalbos. Kalbės F. J. Bago- 
čius ir kun. M. X. Mockus. 
Įžanga dykai. Publika kvie
čiama atsilankyti skaitlin
gai.

Kviečia Komitetas.

(33)

LIBERTY BONDSUS 
priima už pilnus 50 dolerių. 

L. A. B-vės atstovas,
P. Bartkevičia

877 Cambridge St,
Cambridge, Mass.

ROSILANDALE, MASS. išsiranda- 
voja privatiškoj šeimynoj du gražus 
ruimai su visais parenk ūmais. Pri
imam tik jaunaveidzius arba dvi 
merginas. Šužinot galite per telefo
ną. (30 J

Bellęrue 1325-W.

LIETUVIŲ RAKANDŲ BENDRO-
• VĖS

Specialia Išpardavimas.
"Aisbaksiai” kieto medžio, dideli, 

gilus, ilgai laiko ledą. Parsiduoda 
už pinigus arba išmokėjimais Nu
pirktus daiktus savo troku pristato
me į namus. (33)

Taipgi perkraustom rakandus. 
Lithuanian Furniture Co.

268 Broadway, So. Boston, Mass.

PARDUODU FORNIČIUS pigiai; 
nauji gerai užlaikyti Matyt galima 
nuo'5 iid 8 vakare

P GURINSK1
3o Broadvay, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA Motorinis la:.as 
vienu cilinderiu, u/,prieinamą kainą. 
Galima njatyti vakarais arba nedėtio- 
mis bile laiku. Ga£ kreiptis ypatiš
kai arba laišku. (32)

C. MARCILONIS
114 Marine Rd^ So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FtfRNICIAI.
4 kambarių gerai užlaikyti, 

parduodu pigįai< Matyt galima 
nuo 5 iki 9 vakarais.

Elena Ketvirtienė
6 Hatch st, So. Boston, Mass.

GERI VARGONAI.
Parsiduoda už labai žemą 

kainą, kas norėtų įsigyti gerą 
muzikališką instrumentą ir no
rėtų pamatyti, lai kreipiasi pas: 

A. B. Muraška (31)
242 Broadway, S. Boston, Mass.

EXTRA! EXTRA!
Plauką daktaras ant 4 gatvės!
Kerpa plaukus ir barzdą nuskuta 

iš vienos ir iš kitos pusės. Jeigu 
■Jums pasitaikytą eit ketvirta gatve, 
nepamirškite, kad ant kampo D ir 
ketvirtos po num. 311 yra vieta, kur 
•Jums gražiai už MARK D0WN! 
•Jei netikit, persitikrinkit! Jeigu tu
rite atsišipusią britvą, atneškite! ir 
kaip daktaras paga’ąs, tad skusi ir 
norėsi. (31)

GALINIS IR GALINTVKAS
Iš FRANCUOS.

311 — 4-th St, kampas D.
So. Boston.

DAKTARAS

S. M. Pearl
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte, 

nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
67 Chambcr Street 
BOSTON. MASS. 

Gydo abelnas ir veneriškas ligas

Severos Gyduoles užlaiko 
scirrfynos sveikata.

Kojoms smagumas.
Kuomet jūsų kojos skauda ir apsčiai 
prakaituoja nuo ko atsiranda jaus
mas deginimo ir rgidjimo, arba 
jeigu batai jaučils, perankiti ir 

* vaikščiojimas yra kankynė — nenu
simink. Oauk

Severa’s 
Foot Powder

(Severo* Proikas Kojoms) savo 
aptiekoje, o tuomi užtikrinsi kojoms 
smagumą. Tatai yra malonus ko
joms preparatas. įtrink po trupu
čiuką tarpe jfirttų ant kojos pavir
šiaus ir padų. jberk po biskiį batus 
ir į paniiakas, o apturėsi pageidau
jamą palengvinimą Kaina 15 et. 
ir 1 et taksų.

A F. SEVERĄ CO 
CEDAR RU’IDS |QWA

PIGUS PARDAVIMAS
SO. BOSTONO KRAUTUVĖJ. 

146 D st, kampas 7-th.
Drapanos ir vyriški papuo

šalai, labai pigiai!
Pirkdami čionai 

pinsit 25 nuošimtį,
žiūrėti pirma negu važiuosit į 
miestą, čia jumsbus daug pa
rankiau. (37)

Tabakas—Cigaretai 
RICHARD HERGERELL

jus sutau- 
Užeikit pa-

f Tel. So. ąjston 506-W

j DAKTARAS

i A.L. KAPOČIUS
| LIETUVYS DENTISTAS.
1 VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

■ iki » rak.

NKDtUOMIS

1 **99 pietų* 
| Seredomis iki 12 dieną.
I Ofisas "Keleivio name
! 251 Broadway, tarpe C ir D Sts. 
i SO. BOSTON, MASS.
i--■ .

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS

.-v
Reprezentantas ir Bill Commmiss.

66—67 Joumal Building
262 WASHINGTON STREET 
' BOSTON, MASS.

■n
Telephone: Back Bay 42M 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON ST^ 
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno, 
BOSTON, MASS.

1 ■ •
»

; NAUJA LIETUVIŠKA 
BARBERNE.

> Plaukus nukerpam pagal vi- 
i sokias madas, kaip tik kurie no- 
; rite. Jeigu kurie norite išgaląst
> atsakančiai BRITVĄ, atneškite 
i pas mane, o skus geriau kaip
> nauja. Visame ir visiems patar-
> nausiu geriausiai. (27)

P. Lapienas
i 299 E. Strret
; .So. Boston, Mass.
> Prie pat Lietuvių salės

“KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ 
DONAI.

GERB. "KEL.” SKAITYTOJAI!
J ųa 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 Jusų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėtu Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininką reikalus nepaisyda

vau gyvenimo audrą.
Su pagarba, 
"KELEIVIO” LEIIEJAI.

Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistų iš Euro

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

Taipgi užlaikom visokių iš- 
dirbysčių ir patentuotų prepa- 
ralų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas .............$1.50
Nervų Ramintojas ............. $1.50
Nuo 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 
Perf,umas 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 ženklelį atsakymui.

Adresuokit šitaip:

# K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

Z

I

j .'/f? zsp--
Pirmu
Kortu

Lietuvių
Kalboje
—

su Pa-
veikslais

. ' i

>8>G>oąo>oio«aGąo»otc»c»c<cąoąoąoąc<jga>oą8ą8>3»*
BTel.: Rlchmond 2957-M.

i Dr. David W. Rosen
!> Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
- Rusiškai.
i GYDO CHRONIŠKAS IR 8LAP-1
i 5 TAS LIGAS.

VALANDOS:
s Nuo 8 iki lo lyto.
i Nuo 2 iki 3 dieną.

Nuo 7 iki 8 vakare.
ž <21 HANOVER STREET,
5 BOSTON, MASS.
eee»eėeąe«eėeeie»e*eieieieie»eteėeieėeąeeeą9ėeie^

Dabar ka tik išėjo U po spaudos 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

mitra Biblijos S%x8 colius, turi 3S2 
puslapius ir 37S paveikslėlius. Labai 
(domi ir naudinga kiekvienai y patai. 
Žmogus skaitydamas šią Biblija ir tė- 
mydamas i paveikslėlius, (kurie per
stoto kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus^, užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogini to
kia knisa įgijo, jam bus tfūmpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK S1-00
Norinti gaut šia Biblija, pinigus 

siuskit Ezpreso ar Pačto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

BSO. BOSTON, MASS.
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TELEFONAS: SO. BOSTON 5.

F. J. Bagocius
ADVOKATAS- --

VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE. 
Ofisas adaras vakarais iki 8.

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
Vienus trepus augštai.

II

DAKTARAS

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

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

(Šventadieniais ir nedėliomis 
tos pačios valandos.)

Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir 
priežiūros, užtikrinam, kad gaus 
geriausią priežiūrą, gerą valgį ir 
kambaii, ir gerus patyrusius 
daktarus visą laiką. Mano pri- 
vatiška Hospitalė yra aprūpinta 
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija rlel mikroskopiškų ir che- 
mikališkų analizacijų Kraujo, 
šlapumų ir Pilvo ligų. Įsteigta 
23 metai!

401 Marlboniogh Street 
(Netoli Massachusetta avė.) 

BOSTON, MASS.

Dr. L. J. Podderl
Iš Petrogrado. į

GYDO SLAPTAS VYRŲ IB 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON 
Telepbone: Haymarket 8390. n j 

---  - ~ z.:: = = =: s
A C J

[tį TeL: Jamaica 1831-M*.
Cambridge 1235-J. L

RUSAS DAKTARAS 5
DR. N. A. GLEBOV

I
 Specialistas paslaptingų ligų. L

Baigiau medicinos mękslą v

Berlyne. (
884 MA1N STREET >

CAMBRIDGE, MASS. 
Ofiso valandos: (
Nuo 1 iki 2 ir nuo 7:30 iki 8:30 į i 
vakare. |;
Nedėliomis nuo l iki 2 po pietų jį 
Kitas ofisas:
428 CENTRE STREET

JAMAICA PLA1N, MASS.
I

EXTRA! EXTRA!
JAU IŠVAŽIAVO

Centralio Bendro Lietuvių Banko
JGALIOTINIAI-KLįERKOS Julius Acus ir Antanas J. Gotautas su Centra

lio Bendro Lietuvių Banko ŠERŲ MARŠRUTU po Naujosios AngUjos^Lietu- 
vių Kolionijas.

JUODU YRA JGALIUOTU PARDUOT ŠERUS ir painformuot Lietuvių 
Visuomenę apie Centralį Bendrą Lietuvių Banką apskritai.

Todėl meldžiame Gerbiamųjų Vientaučių padėti jiems tame darbe viskuo,' 
kuomi tik galite: surengime prakalbų bei vakarų, agitacija ir pirkimu serų.

NES ATMINKITE, kad juodu dirba labai svarbų ir pasišventusi darbą.
JUOZAS KAVALIAUSKAS, PREZIDENTAS

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO
32-34 CROSS STREET, B08TON, MASS.

/


