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Kazokai apskelbė karę 
gen. Kaledinui.

I I

Nori nudėti jį savo 
rankomis.

Oficialis rusų valdžios 
pranešimas sako, kad kazo
kų kongresas vienbalsiai 
nutarė apskelbti gen. Kale- 
dinui karę. Kazokų kon
gresas likos įsteigtas Ka- 
meskų miestelyje ir jų pa
ėmė visą Kazokijos valdžią 
Į savo rankas.

Sudaryta revoliucinis ka-i 
rinis komitetas ir tuojaus 
pasiųsta keli skyriai kazokų 
paimti miestus Lichoja ir 
Zverevo, kur tikėtasi su
gauti Kalediną. Suimta tik 
18 augštesnių viršininkų. 
Pranešimas sako:

"Kazokai užsidegė entuzi
azmu ir nori sugauti Kaledi
ną, kad nudėjus jį savo ran
komis.

"Pulkas, kuris buvo pa
skirtas generaliam štabui 
areštuoti, |>asivėlino. Štabo 
bute atrasta Kaledino pa
rašyta nota, kad geležinke
liai likos pavesti specialei 
kontrolei."
Revoliucija Dono srity.

Oficialis pranešimas, ku
ris buvo išsiųstas iš Petro 
grado po antgalviu "Revo
liucija Dono srity" ir prasi
deda taip: užadresuota. 
Visiems.
"Seredoj kariškoj stotyje 

Kameški buvo įsteigtas Ka
zokų kongresas. Atstovai 
buvo nuo 21 pulko, 5 batarė 
jų ir dviejų atsargos pulkų 
Kongrese taipgi dalyvavo 
delegatai visos Kazokijos 
darbininkų konferencijos, 
kuri 19 sausio susirinko Vo 
roneže.

"Generolas Kaledina. 
tuojaus išleido įsakymą ši
tą kongresą išvaikyti, o j<> 
organ izatori us areštuoti 
Kongresas todėl vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, apskelb
damas Kaledinui karę ir pa 
imdamas visą Dono sritie: 
valdžią į savo rankas. Likos 
išrinktas revoliucinis kariš
kas komitetas ir išsiųsta keli 
skyriai kazokų kad paimtu 
stotis Lichaja ir Zverevo 
Areštuota 18 vyresniųjų ofi
cierių.

"Laike kovos dėl paėmi
mo Zverevo stoties, genero- 
lis štabas, su pulkininkų 
Michailovu priešaky, paliė-

'Ant rytojaus Kameski 
stotyje įvyko svarbus mitin
gas. Kazokai užsidegę en
tuziazmu ir nori sugauti Ka
lediną, kad nudėjus jį savo 
rankomis. Armija revoliu
cijos, armija darbininkų ir 
kaimiečių ir liaudies komi 
sionierių valdžia — visos iš
vien sveikina pabudusią Ka- 
zokiją ir dvigubai sudrutins 
jos energiją, kad sunaikinus 
pietų Rusijos buržuaziją ir 
laimėjus revoliuciją."
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TROCKIS KVIES SĄJUN
GININKUS.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad Trockis išleis antrą 
atsišaukimą j sąjungininkų 
žmones ir valdžias, kviesda
mas jas prisidėt prie taikos 
derybų.
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BOLŠEVIKAI DŽIAUGIA
SI Iš AUSTRIJOS 

PADĖJIMO.
Bolševikų valdžia labai 

džiaugiasi iš savo agitaci
jos, kun iššaukė Austrijoj 
žmonų sukilimą. Petrogra
de dabar jau kalbama, kad 
sekanti bolševikų valdžia 
bus Austrijoj.

Nuo to laiko, kaip karė 
rytų fronte buvo ]>ertrauk- 
ta, bolševikų kareiviai vis 
platino tarpe Austro-Veng
rijos kariumenės revoliucinę 
literatūrą ir jos įtekmė jau 
pasirodė.

RUSIJA PERTRAUKĖ 
SANTIMUS SU RU

MUNIJA. ______ _
Iš Petrogrado.pranešama, 

kad Liaudies Komisionierių 
Valdžia pertraukė santikius 
su Rumunija ir visi jos at
stovai bus išsiųsti iš Rusijos 
kuotrumpiausiu keliu.

Gen. Dimitry Grigorjevič 
Ščerbačev,buvęs rusų kariu
menės vadas Rumunijoj, li
kos apskelbtas kaipo žmonių 
priešas. ---- ----

BOLŠEVIKAI NORI VA
ŽIUOT VIENON.

Rusų taikos komisijos pir
mininkas kreipėsi į Austri
jos užsienio ministerį Čer- 
novą su prašymų, kad šis 
duotų jam leidimą nuva
žiuoti Austrijos sostinei! 
Vienon ir pasitarti tenai a- 
pie taiką su Austrijos liau
dies atstovais.

GORKIS PERŠAUTAS.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad važiuojant Gorkiui gat
ve, užklydusi kulipka patai
kė jam i kaklą ir lengvai su
žeidė.

Maksimas Gorkis yra P^'ikraujo praliejimo. trUI’UOlOK I111K ll’l 1T1 • . •’garsėjęs rusų rašytojas n 
"Novaja Žizn" laikraščio re
daktorius.

STEIGIAMOJO SEIMO 
DELEGATAI PAL1UO- 

SUOTI.
Iš Retrogrado pranešama, 

kad Steigiamojo Seimo dele
gatai, kurie buvo arreštuoti, 
dabar jau paleisti. Ta pati 
žinia sako, kad kaimiečių 
kongresas, kuris rėmė Sei
mą, taipgi likos paleistas, 
jo prezidiumas areštuotas.

o

IIELSINGFORSAS JAU
REVOLIUCIONIERIŲ 

RANKOSE.
Sausio 29 d. atėjo per Ko- 

penhagą žinių, kad Raudo
noji Gvardija paėmė jau vi
są Finliandijos sostinę savo 
kontrolėm Ar senoji finų 
vadžia nuo revoliucinierių 
pabėgo, nežinia.

BERLYNE RIAUŠĖS, 
ŽMONĖS ŠAUKIA 

TAIKOS.
Amsterdame gauta žinių, 

kad pereitoj seredoj ir ket
verge Berlyne buvo didelės 
riaušės. Gatvėmis vaikščio- 
įo demonstracijos ir žmonės 
šaukė taikos. Ketvergo 
laikraščiai iš Berlyno į Am- 
steradmą jau neatėjo.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on lanuary 
30, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

VOKIEČIŲ SOCIALISTAI 
REIKALAUJA TAIKOS.
Philip Scheidemann, vo

kiečių socialistų didžiumos 
vadas, atsakydamas į Hert- 
lingo kalbą, jierspėjo kariš
kus valdžios lyderius, kad 
jeigu jie nepadarys su Rusi
ja taikos, tai jie bus nuvers
ti.

"Jeigu Suvienytos Valsti
jos nebūtų įsivėlusius, mes 
galim būt užtikrinti, kad 
Rusijos revoliucija butų se
nai jau visuotiną taiką įvy
kinus.

"Armija taikos nepada
rys. Daleiskime, kad musų 
armija paims Calais ir Pa
ryžių, ar tai tas jau reikš 
taiką? Aš sakysiu, ne!

"Daleiskime, kad armija 
užkariaus visą Francuziją ir 
Angliją, ar tai tas jau reikš 
taiką? Aš sakau ne! Nes 
mes turėsime da Ameriką 
užkariauti.”

Scheidemann smarkiai 
atakavo militaristus, nuro
dydamas. kad dėl jų pozici
jos linkui Austrijos Vokieti
ja gali netekti paskutinio sa
vo draugo.

".Jei musų valdžios lyde
riai negali mus paliuosuoti 
nuo šitų 'patriotų', tai jie 
turėtų geriau pasitraukti,' 
užreiškė Scheidemann. "Aš 
pei*spėju juos, kad jeigu jie 
nepadarys mums taikos su 
Rusija, tai jie bus išmesti B 
valdžios.

"Aš nematau tos dienos," 
tęsė Scheidemann toliau, 
"kada Vokietija galėtų pa- 
saksvt savo priešams: ’Aš 
priimu jūsų išlygas. Aš jau 
sumušta!’ Bet aš taipgi nela 
bai matau, kuomet tą pati 
galėtų pasakyti į mus Ang
lija. Francuzija ir Suvieny
tos Valstijos.

"Stengkimės, kad iki pa-
I vasario išgelbėjus pasauli iš 

Išsiža 
dėkime iliuzijų iš abiejų pu
sių. Atsiminkime, kad musų 
žmonės jau labai nerimauja 
Jeigu jus leisite Rusijos tai 
kos derybas pertraukti ir 
žmonių vilti apgausite, tai 
daugiau nieko nesitikėkit, 
kaip tik katastrofos.”

Anglija šaukiasi 
S. V. pagelbos.

Turi gaut 75,999,009 bušelių 
kviečiu, kitaip neišlaikys, 

sako Rhondda.
Anglijos maisto administ

ratorius lordas Rhondda 
mušė Amerikos maisto ad
ministratoriui Hooverui te
legramą, kad pakol pribus 
iš Amerikos daugiau kariu 
menės, sąjungininkai gali 
jau neišlaikyti, jeigu Suvie
nytos Valstijos neprisiųs da 
75,000,000 bušelių kviečių.

Tai yra daugiausia gąsdi
nanti žinia, kokia tik buvo 
kada nors nuo sąjungininkų 
gauta. Hooveras paskelbė 
ją viešai ir kartu ragina A 'savo laivo miesto vyriausybę kriaučius. 
merikos žmones, kad jie ma- ir jiareikalavo, kad valdžios ----------
žiau vartotų kviečių, jautie- Baltoji Gvardija tuojaus DRG. ŠUKYS APSIVEDĖ 
nos, cukraus ir kiaulienos, butų išardyta. Jis pasakęs, Mums teko girdėti, kad 
kitaip sąjungininkų žmonių kad jei tas reikalavimas ne- 1JSS. administratorius drg. 
ir kareivių ūpas Europoj bu- busiąs išpildytas, tai miestas J. Šukys apsivedė su drge. 
siąs sunaikintas. busiąs sulygintas su žeme. Benesevičiute.

True translation filed wilh the post- : True translation filed 
master at Boston, Mass., on January1 mastei- at Boston. Ma 
30, 1918, as re<|uired by the Aetofi:;o/ as ie<iuire<

i with the posl- 
Mass., utį Jauuary

• , - . - - 130, 1918, as iequired by the Act of
October <’>. 1917. October G, 1917.

Austrai šaudio j Vokiečiai padavė 
Vokietijos kareivius. Rusams ultimatumą.

Sulyg Amsterdamo žinių, 
mušiu pertrauka pragaiš
tingai atsiliepia ant teutonų 
disciplinos. Tarp austrų ir 
vokiečių kariumenių priėjo 
jau net prie kruvinų susirė
mimų. Vokiečiai anądien a- 
tėję į austrų apkasus pra
dėjo varyti iš tenai rusus, su 
kuriais austrai broliavosi. 
Austrai pasipriešino ir kilo 
muštynės. Į vokiečius pra
dėjo šaudyt austrų artileri
ja. Vokiečiai įniršę atsakė 
tokiu pat budu ir užvirė to
kia kova, kad pakol vyriau
sybė ją sustabdė, pridaryta 
-unkių nuostolių.

REIKALAUJA VISU BAL
TIJOS PROVINCIJŲ.
Kitaip pradėsią karę ir 

paimsią Revelį.
Rusija turi atiduoti Lat

viją ir kitas Baltijos provin
cijas, kitaip vokiečiai pra
dės karę ir už sąvaitės pa
ims RevelĮ. Tokį reikalavi
mą pastatė vokiečių delega
cija rusų atstovams paskuti
nėj taikos konferencijoj Lie
tuvos Brastoj.

Rusai pareikalavo tuomet 
laiko pasitarti su savo vy
riausybe ir taikos derybos 
likos pertrauktos iki 29 sau
sio.

Galutinas nutarimas, tai
kytis ar pradėt karę, prigu
lės nuo Darbininkų ir Ka
reivių Tarybos.

Kamenevas, kuris sugrįžo 
iš Lietuvos Brastos su Troc- 
kiu, pasakė, kad kiti rusų 
delegatai pasiliko dar tenai, 
kad neišrodvtų, jog dery
bos visiškai pertrauktos.

AUSTRIJA ATSIMETA
NUO VOKIETIJOS?

Tveriasi darbininkų ir ka
reivių tarybos.

Austrija išreiškė norą tai
kytis su Rusija be Vokieti
jos. Ji sutinka su rusais, 
kad tautoms butų duota ap- 
isprendimo teisė.
Pereitoj pėtnyčioj bolševi

kų laikraščiai paskelbė, kad 
K) visą Austro-Vengriją ei
ta demonstracijos. Vienoj 
ir Budapešte susiorganiza
vo darbininkų ir 1 
’aiųbos. Didelis streikas jr kareivių kongre-
nasidejo \arsavoj. Varsa- pui.jan) bolševikai buvo 

socialistų kongresą." pavede išrišti klausima, ar 
ai nutarė organizuoti dar- kūmuli. i^lioio

buliuku ir kareiviu tarvba.*- «■ V €

RUSAI VES TAIKOS DE
RYBAS TOLIAU.

... Kopenhagoje gauta žinių, 
naieivių kaf| visuotinas Rusijos dar-

pavede išrišti klausimą, 
i taikytis ar kariauti, įgaliojo 
užsienio ministerį Trockį 
vesti taikos derybas Lietu
vos Brastoj toliau. Šios są
vaitės pradžioje Trockis ke
tino vėl atvažiuoti Lietuvos 
Braston.

Stokholme gauta žinių, 
kad senai laukiamoji revo- 
iucija Finliandijoj jau pra 
sidėjo. Raudonoji Gvardi
ja. sakoma, užėmė jau Fin
liandijos sostinėj Helsing- maeilius airių
forse vagzalą ir užsienio "Irish World,"
konsuliai išvažiavo iš mies
to. Smarkus mūšiai

Leniniečiai remia
Finų revoliuciją

SUSTABDĖ 3 AIRIŲ 
LAIKRAŠČIUS.

Šiomis dienomis New- 
Yorko pačta sulaikė 3 pir- 

i laikraščius: 
” "Gaelic-Ame 

rican” ir "Freeman’s Jour- 
einą nal,” kurie buvo pašvęsti Ai- 

taipgi apie Vyborgą ir pa- rijos neprigulmybės reika- 
čiam Vyborge.

Raudonoji Gvardija turi 
savo rankose Rikimaki ir ki- šta, 
tu s svarbius 
punktus.
siunčiama

lains,
"Neoficialiai mums piane

” kad uždarymo priežas
tis buvo tame,jog visi trįs ši- 

išspausdino 
Dublino airių moterų kon
vencijos peticiją, kurią Ha

susinėsimo
Iš Petrogrado tie laikraščiai 

revoliucionie
riams sustiprinimų.

Finų ambasadorius Petro- ima Sheehy Skeffington 11 
grade įteikė Darbininkų ir sausio buvo įteikus 
Kareivių Tarybai protestą, (lentai Wilsonui,“ 
kam Rusija kišasi į viduri
nius Finliandijos reikalus. 
Jis gavo tokį atsakymą: 
"Rusijos valdžia yra ištiki
ma savo princi|>ams, todėl 
jos pareiga yra padėti Fin
liandijos proletariatui, ku
ris kovoja su savo buržuazi
ja." Bolševikų komisorius pasibaigus, 
dar paaiškino, kad sustipri
nimų raudonai finų gvardi
jai jau nusiųsta ir da dau
giau bus siunčiama.

Senoji Helsingforso 
džia likos l>ejiegė, nes miestą suėmė tūlą Vladą Hurpą ir 
valdo rusų kariški laivai, ku- prie piktadarystės jis jai: 
rie yra bolševikų rankose, prisipažinęs, žmogžudyste 
Pereitoj subatoj laivyno ko- buvusi papildyta su plėšinio 
mendantas pasišaukė ant tikslu. K. Matulis buvo

; prezi- 
," paiškino 

"Irish World" redaktorius 
Robert E. Ford.

"Šita peticija tiktai prašė, 
kad prezidentas VVilsonas 
įspraustų Airiją tarp kitų 
mažų tautų, kurių tarptau
tinės teisės bus svarstomos 
taikos konferencijoj karei

K. MATULIS UŽMUŠTAS.
Laikraščiai praneša, kad 

Chicagoj likos užmuštas lie 
vai- tuvis K. Matulis. Policija

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on January 
30, 1918, as reouired by the Act,ofOctober 6, 19J7.

TEUTONŲ ATSAKYMAS I PREZ. 
WILS0N0 TAIKOS IŠLYGAS.

, ALZAS-LOTARINGIJĄ 
VOKIETIJA LAIKYSIS 

SAU.
Lenkijos klausimas, tai ne 

sąjungininkų biznis.
Vokietijos kancleris Hert- 

ling ir Austro-Vengrijos 
užsienio ministeris Czernin 
jau davė atsakymą į prezi
dento Wilsono taikos išly
gas, kurias jis buvo išdėstęs 
kongrese savo kalboj.

Kaip Hertlingas, taip ir 
Czerninas sutinka, kad ne
kurtuose punktuose galima 
butų susitaikyt, tečiaus abel- 
nai imant, sąjungininkų iš
lygos jiems esančios nepri
imtinos. Vokiečių kancle
ris didžiumai Wilsono taikos 
tikslams buvo griežtai prie
šingas. Austrų ministeris 
buvo nuosaikesnis ir užreiš- 
kė, kad tarp Austro-Vengri
jos ir Suvienytų Valstijų yra 
mažiau nesutaikomumo, ne
gu galima buvo tikėtis.

1 Kancleris pasakė, kad Len
kijos ir Balkanų likimas, tai 
Austrijos dalykas, o klausi
mas apie atšaukimą kariu
menės iš užimtų Rusijoj že
mių paliečia vien tiktai Ru
siją ir centrales valstybes. 
Vokietija da pripažįsta, jis 
sako, kad Turkijos čielybė 
ir jos sostinės apsauga yra 
surišta su Dardanelių klau
simu. kuriuo Vokietija yra 
labai užinteresuota.

Von Hertling taipgi pasa
kė, kad jeigu butų priimtas 
nusiginklavimo programas, 
tai Berlynas būtinai reika
lautų, kad Anglija apleistų 
arba nuimtų savo paramos 
tvirtoves ant tarptautinių 
pirklvbos kelių, kaip antai 
Hotig Kong, Malta, Gibral 
taras ir kt.

Grafas Czerninas paaiški
no, kad Austro-Vengrija ne
reikalauja iš Rusijos nei že
mės, nei mokesčių. .Jis pasa
kė. kad Austrija daugelyje 
punktų sutinka su preziden 
(o VVilsono prakalba, ir pri
dūrė:

"Paskui Rusijos taikos tu
ri sekti pasaulinė taika."

"Amerikos prezidentas 
pradėjo jau iš gerosios pu
sės,” sako Czerninas. Anot 
jo. prezidentas karinėj savo 
kalboj jau neatkarto ja savo 
užsipuldinėjimų ir ant Ho- 
henzollernų (kaizerio pavar
dė).

Von Hertling tečiaus pa 
sake, kad jis gerai Wilsono 
ir Llovd George’o kalbas iš
studijavo ir atrado, "kad 
Vokietijos priešai neturi tik
ro noro taikytis.”

Vokietija galėtų sutikti 
tik ant keturių Wilsono pun 
ktų, būtent:

L Atvira sutartis ir pra 
šalinimas slaptų diplomati
jų-

2. .Jūrių laisve.
3. Užtikrintas ginklavimo

si sumažinimas.
1. Panaikinimas ekonomi

nių rubežių.
Jis taipgi pasakė, kad jis 

sutiktu tartis apie sudarymą 
tarptautinės lygos taikos pa
laikymui ir karės pabaigi
mui.

Kas dėl užgriebimų, tai 

kancleris pasakė, kad Vokie
tija nenori „prievarta” už
griebti žemių nei Belgijoj 
nei šiaurės Frar.cuzijoj.

i

s.

PREZIDENTO IŠLYGOS, 
I KURIAS ATSAKO 

TEUTONAL
L Vieša taikos sutartis, be 

slaptų tarptautinių diploma
tijų.

2. Visiška jūrių laisvė ra
mybės ir karės laiku, išski
rus tik tekį atsitikimą, kuo
met jas uždarytų tarptauti
nė sutartis.

3. Panaikinimas ekonomi
niu rubežių ir įsteigimas 
tarp visų tautų pirklvbos 
santikių lygybės.

4. Užtikrintas tautų nusi
ginklavimas iki tokio laips
nio,kad palaikius tik naminę 
tvarką.

5. Bešališkas kolonijų 
klausimo išrišimas, vado
vai! įan ties tuo principu, kad 
gyventojai turi turėti lygų 
balsą su savo valdžia.

B. Visa priešininko kariu
menė turi būt atšaukta iš 
Rusijos žemių ir turi būt 
duota Rusijai progą laisvai 
plėtotis.

7. Paliuosavimas Belgijos 
oe jokio bandymo aprube- 
žiuot jos savarankumą.

8. Visa francuzų teritori
ja turi būt pahuosuota ir 
skriauda dėl užgriebimo 
Alzas-Lotaringijos turi būt 
atitaisyta.

9. Perkėlimas Italijos ru- 
bezių sulyg nacionalumo.

10. Autonomija Austro- 
Vengrijos žmonėms ir lais
viausia proga jų besiplėtoji- 
mui.

11. Paliuosavimas Rumu
nijos, Serbijos ir Juodkalni
jos, ir tarptautinė gvaranti- 
įa ekonominei ir politinei 
Balkanų valstybių neprigul- 
mvbei.

12. Užtikrintas savaran
kumas Turkijos daliai su už
tikrinta apsauga kitoms tau
toms po Turkijos valdžia; 
Dardaneliai turi būt atdari 
visoms valstybėms.

13. įsteigimas neprigul- 
mingos Lenkų Valstybės, 
prie kurios turi būt prijung
tos visos teritorijos, kurios 
yra lenkų apgyventos, su 
liuesu išėjimu į jūres ir tarp 
tautinės sutarties užtikrini
mu Lenkijai politinės ir e- 
konominės neprigulmybės.

14. Generole valstybių 
draugija savytarpiniam už
tikrinimui politinės nepri- 
gulmyltės ir teritorialės čie- 
lybės.v

TIKĖJIMAS IŠVEDĖ 
ŽMOGŲ Iš PROTO.

A menk iečių laikraščiai 
praneša, kad Chicagoj tūlas 
Vladas Dalkauskas per di
delį tikėjimą išėjo iš proto ir 
paėmęs šautuvą nušovė 8 
metų mergaitę S. Kazlaus- 
kiutę.

GAISRAS LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJ.

Šiomis dienomis Bridge- 
po rte (C h i cogos priem ies- 
tis) apdegė lietuvių šv. Jur
gio bažnyčia.



2 KELEIVIS.

APŽVALGA n
"ŽYDAS” IŠKĖLĖ LIETU

VOS VARDĄ.
"Laisvė” rašo:
"Na, tai kaip poneliai tauti

ninkai ir klerikalai! Ar atsi
menate jus, koki lernia kėlėt 
pereitą pavasari, kuomet L. 
Pruseika. kaipo kasininkas Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos Atstovybės, paskolino L. 
Trockiui ir kitam jo draugui 
$200 kelionei j Rusiją?

”Jusų pasipiktinimas tuomet 
neturėjo rubežių. Jus dejavot 
ir protestavot, kad, ve girdi, 
’lletuvių pinigai’ duodami žy
liam.

”Jųs niekinot žvda Trockį, 
niekinot Amerikos lietuvius so
cialistus ir niekinot podraug 
Pruseika. kuris 'remia žydus.’

”Tuomet Pruseika kreipėsi 
veik j visus tautininku laik
raščius su paaiškinimu, kuo re- 
mianties buvo sušelptas drau
gas Trockis. Buvo nurodyta, 
kad lietuviai socialistai yra ne- 
vien lietuviai, bet ir tarptautie- 
čiai, kurie, esant reikalui, remia 
ir kitų tautų socialistus.

”Bet tie gražus paaiškinimai 
neuždarė burnos nei tautinin
kams nei klerikalams. Jie sau-Į 
kė, kaip tebšaukę. jog lietuviai! 
renką žydams pinigus.

"Dabar dalykai persimainė. 
Revoliucijos sūkurys iškėlė vir 
šun d. Trockio sriovę ir jisai ■ 
pats iš 'žydelio’ pavirto Rusi-1 
jos užsienių komisionierium.

’’Nuo Trockio ir nuo jo drau-; 
gų elgimosi šiandien pridera} 
Lietuvos likimas.

”Na, tai kaip ponai tauti-' 
ninkai ir klerikalai, kaip jusi 
dabar jaučiatės?

"Dabar jus, veikiasia. jau i 
siekiate nusimaut kepurę prieš | 
Petrogrado ministeri. prieš tą 
patį žvda, kurį jus niekinot?

”Jsitemykite dabar gerai, ką 
męs jums pasakysim:

”Už tuos du šimtu dolerių 
mes galime pelnyt Lietuvai 
laisvę! Bet pinigai čia maž
možis. Vyriausią rolę čia lo
šia revoliucinio solidarumo dva
sia, apie kurią jus, ponai, niek;1 
neišmanot!’’
Pastaba musų antisemi 

tams labai vietoj ir laiku.

jo surinktųjų aukų esą taipgi deminas, Algirdas, Keistu- tai, norėdami atplėšti Lie- mas ir labai pasipiktino kle- 
“ t. ...x . , I tuva nuo Rusijos, o dabar jį rikalais, kurie su kitomis

” Jeigu kuris iš kunigų ir ne
parodo didelio atsidavimo vi
suomenės darbui, mes nepriva
lome už tai nei pykti, nei rūgo 
ti. Gink Dieve neprivalome 
smerkti tokio kunigo. Gal ji
sai vra užsiėmęs kitokiu nau
dingu darbu, pildymu savo tie
sioginių kunigiškų priedermiu. 
Kunigas kaipo kunigas, visuo 
met turi būti pagerbiamas..."

Tokį pamokinimą kun. 
Kemėšis duoda Švento .Juo
zo Darbininkų Sąjungai, 
kurios jis yra "dvasišku va
dovu.” Vadinasi, klausykit 
kunigų, nes palaiminti bus 
tik ubagai dvasioje. Tai ve, 
kaip tie ilgaskverniai kovo
ja už darbininkų teises!

ir Lietuvos šelpimo
mes apie tai nesame iki šiol 
nieko girdėję. Be to, mes jau apie liaudį, apie jos vargus 
pirmiaus turėjome progos insi- ir kovą UŽ laisvę—nei pU- 
tikinti, kad jisai kartais moka sės žodžio. Išrodo, kaip kad
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Fonde; tis, Vytautas ir kiti. I _
Apie pačią lietuvių tautą, kartoja ir musų tautininkai 

(tą patį daro ir klerikalai).
Tuo tarpu gi visiems yra 

i žinomas faktas, ki.d tokį nu
tarimą padarė ne Lietuvos 
j liaudis, bet saujalė "inteli
gentų," kuriuos vokiečių 
valdžia tam tikslui buvo su
šaukus.

Lietuvos darbininkai, ku
rie sudaro veik visą lietuvių 
tautos kūną, da neturėjo 
progos savo nuomonės iš
reikšti. Ir kada šita proga 
ateis, mes neabejojame, kad 
I aetuvos žmonės nutars ne 
atsimesti nuo Rusijos, kuri 
iškovojo Lietuvai laisvę, bet 
prisidėti prie laisvos Rusi
jos.

i
I ; srovėmis visai nepasitarę 

pradėjo šaukti "visuotiną” 
seimą.

Apkalbėję padėjimą, vidu
rinės srovės žmonės išnešė 
šitokią rezoliuciją:

"Mes stovime už šaukimą 
visuotino Amerikos Lietu
viu Seimo, bet su tąią sąly
ga, kad Seimas butų rengia
mas visų trijų srovių ir vi
suomeniniu budu. kaip buvo 
jau padaryta Rusijoje, ir ne
pritardami vienos srovės 
šaukiamam seimui,reikalau
jame:

1) kad visuotino seimo su
šaukimui butų sudaryta or- 
ganizacijinis komitetas, ku
ris susidėtų lygiu skaičių 
žmonių. įgaliotų nuo sro
vių;

2) kad organizacijinis ko
mitetas nuskirtų vietą, lai
ką ir išdirbtų seimo sušauki
mo pamatus ir dienotvarkę;

3) kad atstovai seiman bu
tu renkami nuo visų lietuvių 
viešuose susirinkimuose, su
lyg taisyklėmis, išdirbto
mis organizacijirio komite
to.”

Susivažiavimo vedėjai:
A. Blažys, pirm.

J. Strimaitis, sekr.

pameluot. šis jo 'ultimatumas' 
irgi rodo vieną jo melą, bū
tent: laikydamas savo 'oraci
jas’ Chicagoj ir apielinkėje (o 
gal taip-pat ir kitur), p. Martus 
skelbdavo, kad jo surinktosios 
aukos eisiančias tiesiog j Lie
tuva, o ne į kurį-nors fondą, 
nes jie visi esą partyviški ir ne
geri. Da’nar gi jisai pats prisi
pažįsta (o mes tą žinojome se
nai), kad tos aukos buvo siun
čiamos 'daugiausia į Lietuvos 
Gelbėjimo (tautiečių) fondą.’

"Bet su p. Martaus teisingu
mu tiek to. Pažvelgsime Į jo 
'ultimatumą.’

"Jisai reikalauja, kad visos 
tris srovės nuskirtų po 3 žmo
nes, ir kad tie 9 žmonės peržiū
rėtu fondų atskaitas. Jeigu jo 
reikalavimas nebusiąs išpildy
tas iki paskirto laiko, tai jisai) 
trauksiąs ’teisminėn atsakome-1 
bėn.’

"Nekalbant jau apie tai, kad 
šitokie grasinimai yra apskritai 
labai žioplas dalykas, bet jų au
torius, matoma, visai nesižino. 
ką šneka.

”Ką jisai ketina traukt ’teis j 
minėn atsakomybėn:’ sroves ar 
fondus? Nes juk jo reikalavi
mas yra atkreiptas, viena. į tris 
sroves—kad jos paskirtų revi
zijos komisiją iš 9 žmonių; o 
antra, i tris fondus—kad jie pa
rodytų savo atskaitas tai komi
sijai. Mums hutų įdomu pa
tirti, kaip galima patraukt ’tei
sminėn atsakomybėn’ sroves; 
ir jeigu tatai butų galima, tai 
kokią bausmę galėtų teismas 
paskirti srovėms. Kad 'srovė’ 
butų kada-nors, pavyzdžiui, bu
vus pasodinta j kalėjimą arba 
kitaip teismo nubausta, mums 
dar iki šiol neteko girdėt.

"Ne mažiaus Įdomu mums 
butų žinot, kokiu budu ketina p. 
Martus traukt sroves ir fondus 
’teisminėn atsakomybėn.’ Tei
smai, kaip žinia, ima Į nagą 
žmones arba įstaigas tiktai ta 
da, kada tie žmonės arba Įstai
gos yra kaltinami už peržengi
mą kokio-nors įstatymo. Tai
gi. pirma negu gąsdint fondus 
'teismine atsakomybe,’ p. Mar
tus turėtų turėti rankose faktų, 
liudijančių apie prieš-įstatymi- 
nius fondų darbus. O jeigu ji
sai tokių faktų netur; jeigu vi
sas šito 'ultimatumo' pamatas 
yra tiktai kokie nors jo arba 
kieno kito spėliojimai apie tą. 
ko jie patis nežino, tai jisai 
pliauškia niekus.”
"Naujienos" sutinka su 

tuo, kad fondų atskaitos bu
tų patikrintos. Bet kalbant 
Į visuomenę tokiu svarbiu 
reikalu, reikia turėt smege
nų galvoje, šitoks gi p. Mar
taus ‘ultimatumas” ir grą
žinimas teismu, anot "Nau
jienų," yra "kvailas išsišoki
mas."

spaudoje nebūtų rašoma a- 
pie Lietuvą. Tai ve, ką rei
škia, kada proletariatas pa
reikalavo Lietuvai laisvės.

O ką mes girdėjome iš 
lietuviškų "diplomatų?” 
klausia "Naujienos."

Nieko daugiau, kaip tik 
nuolatinį reikalavimą dau
giau pinigų.

Bus jau netoli metai, kaip 
d-ras šliupas "daro diplo
matiją” ir viskas, ką jis ga
lėjo padaryt, tai atsiust sa
vo partijos žmonėms tele
gramą: "Vivat! Uetuva ap
šaukta neprigulminga!"

Bet kokią gi rolę tame ap
šaukime sulošė d-ro Šliupo 
"diplomatija ?” "Naujie
nos” atsako:

"Jokios. Jisai suriko ’Vivat,’ 
kada išgirdo apie demokratijos 
laimėjimą, tai ir viskas. Ir ji
sai nieku daugiau negalės pa
sigirt ir tada, kada demokrati
jos pastangomis Lietuva bus 
galutinai apginta nuo svetimo 
jungo. y.

"Nes su ta demokratija ir jos 
veikimu jisai neturi nieko ben
dra. Ta demokratija tai yra 
tarptautinė demokratija, ku
rios atstovus savo tautoje p. 
šliupas keikdavo 'išgamomis’ ir 
’benkartais.’ ”
Nors jo "diplomatija" nie

ko nėra nuveikus, tečiaus— 
’’p. šliupas šaukiasi iš Euro

pos. kad iam kuogreičiausia bu
tų siunčiama pinigų 'pragyve
nimui ir publikacijoms.’ Kaip 
tik dabar mes gavome Lietuvos 
Neprigulmybės Fondo atskai
tas. kurios parodo, kiek tam 
diplomatui’ tapo jau sukišta 
pinigų paskutinių metų bėgiu.

” Balandžio 20 d. 1917 m. mi- 
nėtasai fondas davė p. šliupo 
kelionei į Europą $3,200 (tris 
uikstančius du šimtu dolerių).

"Spalių 4 d. 1917 m. pasiųsta 
p. šliupui i Stokholmą $509.41 
(penki šimtai devyni doleriai ir 
41c.).

"Išviso, vadinasi, p. šliupo 
žygiams išleista bėgiu keleto 
mėnesių tris tūkstančiai septy
ni šimtai dolerių su viršum.

”Ar vėliaus dar jam siųsta 
kiek pinigų, atskaita neparodo; 
bet matome, kad dabar jisai jau 
vėl neturi kuo pragyvent.

"Tautininkų fondo atskaita 
liudija, kad apskritai beveik vi
sos to fondo išlaidos padaryta 
p. šliupo misijos rėmimui.

”Mes nežinome, kaip tauti
ninkų ’diplomatas’ suvartoja 
tokias daugybes pinigų. Jisai, 
žinoma, turi gana Įdomų pasi
važinėjimą. bet kas naudos iš 
to visuomenei?

"Rusijoje Dr. J. šliupas pri
stojo prie Yčo ir kunigų pusės, 
stengdamasis pakenkt progre
syvių partijų veikimui. Stok
holme jisai daro konferencijas 
su panašios rūšies politikie
riais. O tuo tarpu darbo žmo
nės kovoja už Lietuvos laisvę.

”Ar apsimoka leist tūkstan
čius dolerių pinigų tam, kad p. 
šliupas galėtų, nuvažiavęs Eu
ropon, pamosuot rankomis ir 
surikti ’Vivat’?”
Mes patartume tautinin

kams nors dabar susiprasti, 
ir savo "diplomatą” kuo
greičiausia iš Europos at
šaukti. Kam juokinti žmo- 

ines?f

PALAIMINTI BUS UBA
GAI DVASIOJ...

Kun. Kemėšis aiškina 
vo šalininkams, kaip jie 
ri "šenavot” kunigus. .Jis 
ko:

”Kad išvengus ateityje
reikalingų nesusipratimų, kai
po L. D. S. dvasiškas vadovas, 
skaitau reikalinga nurodyt mu
sų draugams veikėjams, kokio 
takto reikėtų laikyties santy
kiuose su gert, musų klebonais.

"Reikia suprasti, kad ir kuni
gai negali būti visi nulieti, kaip 
vienas. Visuomet buvo ir bus 
dideli skirtumai jų būdų, ga
bumų. širdžių ir tt...

DRG. PRUSEIKA REZIG
NAVO Iš "LAISVĖS.”
"Laisvė” praneša, kad jos 

redaktorius drg. Pruseika 
rezignavo iš savo vietos. -Jo 
vietą užėmė drg. V. Paukš
tys.

Delko drg. Pruseika 
zignavo, nepasakyta.

re

KIEK ATSEINA 
"DIPLOMATIJA.”

"Naujienos" nurodinėja, 
kad nors musų tautininkui 
"diplomatija” yra bergž-j 
džias ir tuščias darbas, lieti 
pinigu ji suėda labai daug.

Kiek jau jie landžiojo po 
diplomatų priemenes, kiek, 
jie stengėsi Lietuvos vardą 
išgarsinti, bet to vardo pa-i 
saulis kaip nežinojo, taip ne
žinojo.

Socialistai visuomet sakė, 
kad musų tautininkai (taip 
pat ir klerikalai) dirba tuš
čia darba. Sosialistai aiški- v <
no, kad Lietuvą paliuosuot 
ir jos vardą aikštėn iškelti 
gali tiktai revoliucinis pro
letariatas.

Tautininkai su klerikalais 
pykdavo, šmeiždavo sociali
stus, kam jie kaiba apie re
voliuciją ir dagi aukas jai 
renka.

Tuo tarpu kįla revoliu
cija. Ir trumpu laiku Lie
tuvos vardas suskambėjo vi
so pasaulio spaudoj. Visų 
pirmiausia, rusų revoliucio
nieriai pareikalavo, kad vo
kiečiai atšauktų iš Lietuvos 
savo armiją. Tą reikalavi
mą tuojaus parėmė Vokieti-1 
jos ir Austrijos socialistai, o 
paskui ir Anglijos proleta
riatas. Ir dabar jau nėra 
tos dienos, kad pasaulio

sa- 
tu- 
sa-
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MARTUS IŠSIUNTINĖJO 
FONDAMS "ULTI

MATUMĄ.”
Ponas A. Martus, pagar

sėjęs savo prakalbomis apie 
"grįžimą Lietuvon," išsiun
tinėjo visiems šelpimo fon
dams "ultimatumą.” Vieną 
jo kopiją gavom ir mes. .Jis 
taip ir užvardytas: "Ulti
matumas visiems fondams 
renkantiems aukas Lietu
vos žmonių šelpimui."

Kad parodžius, prie kokių 
keistumų žmogus gali kar
tais prieiti, perspausdinsi
me šitą p. Martaus "notą" 
ištisai. Ji prasideda taip:

"Visiems žinoma, kad aš (A. 
M. Martus) netoli ištisus me
tus važinėjaus po lietuviškas 
kolonijas rinkdamas aukas ir 
organizuodamas šelpėjų gru- 
pas. Vienur aukas pats siun
čiau į fondus, kitur palikau ant 
rankų rengėjų. Tą aukų dau
giausiai nusiųsta j Lietuvos 
Gelbėjimo (tautiečių) fondą, 
nemaža jų yra Centraliniame 
Komitete. Tautos (klerikalų) 
fonde ir Lietuvos šelpimo (so
cialistų) fonde.

"Dabar gaunu ganėtinai lai
škų iš aukautojų, kad jie neži
no kur tos aukos, reikalauja at
skaitų, o pilnų patikrintų at 
skaitų neišduoda fondai. Kaip 
nėra pilnų ir patikrintų atskai
tų, tai žmonės visaip kalba, ne
pasitiki. Vieni sako, kad Bulo
tai labai daug išleista, kiti vėl 
kad Dr. J. J. Bielskis užlaiko
mas aukomis surinktomis ba
daujantiems. Yra ir tokių, ku 
rie sako, kad aš gyvenąs iš au
kų. Prieš tai nieko negalima 
pasakyti, neturint pilnų patik
rintų atskaitų ir kaltinti nega
lima, bet užtai reikia tų atskai
tų reikalauti.

"Kadangi Lietuvos žmonių 
šelpimas yra grynai visuomeni
nis reikalas ir kadangi visuo
menė turi teisę žinoti kam ir 
kur jos aukos sunaudotos, rei
kalauju, kad butų peržiūrėtos 
visų tų fondų atskaitos. Per
žiūrėti turi ne kiekviena srovė 
savo fondą (taip esant tai galas 

t suduriama su galais ir visuome
nė nieko tikro nedasižino), bet 
visuomenė.

"Todėl visos trįs visuomenės 
srovės turi nuskirti po 3 žmo
nes ir tie 9 žmonės nuodugniai 
perkratys visus tris fondus ir 
parodys kiek kam išleista.

”Taigi paduodu šį reikalavi
mą visiems fondams per jų pir
mininkus ir visuomenei per lai
kraščius. Tas turi būti atlikta 
iki 1 kovo 1918 metų.

”Jei fondai atsisakys ar ne
norės pasiduoti tokiai visuo
meninei kontrolei, aš kreipiuo
si prie Washingtono valdžios, 
tai yra traukdamas teisminėn 
atsakomybėn. Tu met lai fon
dai nesupyks, jei juos perkon 
troliuos Suv. Valstijų viršinin
kai.

"Taip kaip iki šiol buvo ne
gali ilgiau būti. Išduokite iš- 
laiaidų pilnas atskaitas, o jei to 
nenorite, tai prasižengiate 
prieš visuomenės užsitikėjimą 
ir turit būt nubausti.

A. M. Martus.”

Gerai p. Martui atsako 
"Naujienos,” kurioms jis, 
matomai, nusiuntė savo "ul
timatumo" kopiją anksčiau 
negu mums. Jos rašo:

”Mes nežinome kiek yra tie
sos p. Martaus pasakojime, kad

tokio dalyko visai ir nebūtų. 
Išrodo, kad visi lietuviai su
sideda Jš "karžygių ” kuni
gaikščių (kurie senai jau 
mirę!).

šitokiomis "informacijo
mis" musų tautininkai ne
tiktai klaidina svetimtau
čius, bet gali dar labai pa
kenkti Lietuvos laisvei. Tik 
paimkite tokį tvirtinimą, 
kaip "lietuviai nutarė atsi
mesti nuo Rusijos." Juk tai 
yra begėdiškiausis melas! 
Visų pirmiausia tą melą pa
skelbė Vokietijos imperialis-

PAŽANGIOS LIETUVIŲ VISUOME
NES SUVAŽIAVIMO KLAUSIMU.

KLAIDINA SVETIM
TAUČIUS.

Vieno tautininko "pain
formuotas," New Yorko 
"Times” 13 sausio įdėjo va
karų Rusijos žemlapį nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrių ir 
parašė, kad tai—Lithuania. 
į tą "Lithuanią" įskaityta 
visa Latvija,Baltrusi ja, da
lis Ukrainos ir tokie miestai, 
kaip Koenigsbergas, Kije
vas, Odesa, Ekaterinosla- 
vas, Poltava ir kiti, kur lie
tu viii dvasios ir užuosti ne
galėtum.

šalia to žemlapio išspaus
dintas ilgas straipsnis, kame 
laikraščio reporteris, pasi
remdamas to tautininko 
"informacijomis," perstatų 
d-ra šliupą lietuvių tautos 
vadu ir sako, kad lietuviai 
jau nutarė nuo Rusijos at
siskirti. Jie norį susivienyti 
su latviais ir sudaryti "Lie- 
tuv.Latvišką" valstybę,ir tik 
nepridėta, kad Šliupą aprin
kti karalium.

Toliaus jau keliami visi 
Lietuvos kunigaikščiai iš 
kapų. Taip ir mirga: Ge-

"Keleivis" pakėlė klausi
mą apie pažangios Ameri
kos lietuvių visuomenės su
važiavimą. Svarbiausis to 
suvažiavimo tikslas turėtų 
būti: pasakyt, kaip pažan
gioji musų visuomenė žiuri 
i Lietuvos klausimą: ar Lie
tuvai geriau butų prisidėti 
prie savo paliuosuotojos 
Rusijos, ar nuo laisvos rusų 
respublikos atsimesti ir tap
ti Vokietijos imperializmo 
auka?

Atsakyti Į šitą klausmią 
reikėtų daugiausia dėlto, 
kad patamsio spėkos prade
da varyti agitaciją, kad Lie
tuvą nuo revoliucinės Rusi
jos būtinai reikia atskirti, 
taip kad joje galėtų viešpa
tauti juodoji armija, štai, 
klerikalai jau šaukia "visuo
tiną” seimą Washingtone, 
kad "visų Amerikos lietuvių 
vardu" pareikalavus I.ietu- 
vos atskirimo.

To dabar kaip tiktai reika
lauja ir kaizerio junkeriai. 
Vadinasi, musų klerikalai 
lošia kaizerio "geimį."

Jeigu prieš tokius klerika
lų reikalavimus niekas ne
užprotestuos, tai Lietuvos 
gyventojus suklaidinti jiems 
bus labai lengva. Kada 
žmonės turės tenai tuo klau
simu balsuoti, kaizerio a- 
gentai pasirūpins tarp jų 
išplatint Amerikos klerika- 
’ų nutarimus ir nevienas 
kaimietis patikės, jog tai 
ištiesų "visų Amerikos lie
tuviu" reikalavimas. Žino
ma, į tokį žmogų, katras jau 
turi nusistovėjusią nuomo
nę, toks nutarimas daug 
Įtekmės nepadarys; bet g; 
reikia atsiminti, kad di
džiuma Lietuvos žmonių ai
škios nuomonės tame netu
rės. Tokius žmones "visų 
amerikiečių" nutarimas len
gvai galės palenkti prie tos 
nuomonės, kad reikia nuo 
Rusijos atsiskirti.

Taigi, kad užkirtus šita: 
pragaištingai agitacijai ke
lią, "Keleivis" ir patarė šau
kti pažangiųjų Amerikos 
lietuvių suvažiavimą.

Musų laikraščiai i šitą 
sumanymą dar neatsiliepė, 
bet pažangioji visuomenė, 
kiek mums teko patirti, jam 
pritaria.

Mums teko kalbėti su 
daugeliu susipratusių darbi
ninkų ir visi jie kaip vie
nas—už suvažiavimą. Mes 
girdėjome, kad šitą sumany
mą svarstė AVoreesterio so
cialistai ir jie taip-pat pripa
žino. kad toks suvažiaivmas 
reikalingas.

Atskirimo Lietuvos nuo 
revoliucinės Rusijos nori 
tiktai laisvės priešai. Kuni
gai daugiausia bijosi revo
liucijos ir todėl jie daugiau
sia reikalauja, kad Lietuva 
butu nuo Rusijos atskirta. 
Įvairus biznieriai taipgi bi
josi revoliuci jos, nes revoliu
cija neša darbininkų klesai 
paliuosavimą, o biznieriams 
norisi darbininkus išnaudo
ti. Todėl biznieriai irgi rei
kalauja, kad Lietuva butų

i

i
I

atskirta nuo revoliucinės 
Rusijos.

Bet kitaip į šitą klausimą 
žiuri darbininkai. Aną ne- 
dėldieni Hvde Parke kalbė
jo "Keleivio" redaktorius ir 
jam šitą klausimą pajudi
nus, po prakalbų susirinki
mas pareikalavo diskusijų. 
Po diskusijų žmonės vien
balsiai nubalsavo, kad Lie
tuvai geriau butų prisidė
jus prie revoliucinės Rusi
jos.

Be šito klausimo, pažan
gios musų visuomenės su
važiavimas turėtų da orga
nizuoti ir materiale paramą 
i evoliucijai Lietuvoje.

Saukia ‘Visuotiną” Seimą.
Mums prisiųsta "Atsišau- 

i- imas i Amerikos lietu- 
vius,” po kuriuom pasirašo 
klerikalų "Tautos Taryba ’ 

i ir tautininkų "Tautinė Ta- 
į rvba.”

Abidvi šitos tarybos turė
jo nesenai savo mitingus ir 

i abidvi nutarė šaukti "visuo- 
' tiną” Amerikos lietuvių su- 

ažiavimą.
į Su kitomis organizacijomis 
i nesusižinoję, klerikalai su 

antininkais nustatė jau su
važiavimui laiką—12 ir 14 
kovo—ir paskyrė vietą— 
\Vashingtone arba New- 
Vorke.

Šitaip elgdamiesi, klerika- 
ai su tautininkais dar syki 
•arodė, kad su darbininkais 

jie skaitytis -nenori. Keli 
kunigai su saliunin inkais 

usirinkę padarė nutarimą 
r taip turi būt. Lietuvių vi- 
iiomenė yra kvaila ir tartis 
u ja nereikia. Ji turi klau- 
vt kunigų "autoriteto."
Ar gali tuomet pažangio- 

i musu visuomenė i tokį sei- 
įą važiuot?

Mes manom kad ne, nes 
ai butų jai nusižeminimu. 
rai reikštų, kad ji duoda ke- 
iems politikieriams vedžio- 
i save už nosies.

Ne! Darbininkai nepri
valo i tokį seimą savo atsto- 
ų siųsti! Kunigai su saliu- 
iinkais nutarė tą seimą 

i aukti su žmonėmis visai 
epasitarę, todėl tegul jie 

, vieni Į tą seimą ir važiuoja.
Visuotiną Amerikos lietu- 

i vių seimą sušauks ne keli po
litikieriai. liet pati visuome- 
i nė—darbininkai. Ir jeigu 
Įjie atras, kad toks seimas 

i ei kalingas, tai jie paskirs 
jam ne "diplomatišką" Wa- 

phigtoną, bet tokią vietą, 
Ikur parankiau bus žmonių 
!atstovams susirinkti ir pi- 
’giau pragyventi.

Washingtone tegul sau 
: konferencijas daro 
' "ponai" kaip Bielskis.

tokie

Skaitytojų Pastabos
Pittsburgho sąjungiečiai 

savo rezoliucijoj iškelia Vi- 
diką ir StalioraitĮ iki didvy
rių ; lygina prie Rusijos re- 
voliucjonerių, kurie bėgda
vo nuo caro valdžios, kurie 
Imdavo kanknami kartargo- 
je, Sibire, šaudomi ir karia
mi. Pagal tokią draugų pitt- 
sburghiečių logiką išeina, 
kad Vidikas su Stalioraičiu 
puikiai jiasielgė, ii’ reikėtų 
Įsteigti net fondą jųjų gelbė
jimui.

Na, jeigu taip, tai kaip y- 
ra su draugais Stilsonu ir 
Šukiu ir kitais "Kovos” dar
bininkais, kurie nebėgo, ku
lius suareštavo ir kurių 
apgynimui sąjungiečiai Įs
teigė fondą ir dabar visi au
kauja? Pagal pittsburghie- 
čių logikos, juos reikėtų vi
sus pasmerkti. J. P. R.

Ar negirdėjot, ar nematėt, 
kur dingo "N. E. Progresy- 
vė Dailės Federacija?” Kur 
dingo "Uetuvių zecerių 
unija.

Taipgi praneškite, kur y- 
ra So. Bostono "Žmonių 
Universiteto" kasa? Ag jau 
bus apie 8 metai, kaip "Ž. 
U.” miręs, bet jo kasutė ka
žin kur užsislėpus tuno.

J. P. R.

Ar žnoite, kad:
Apskritai imant, sekan

čiose šalįse kas metai iška
sama tiek tonų anglies: 
Suv. Valstijose 513.525,477 
Anglijoj ............297,698,617
Vokietijoj......... 270,594,952
Austro-Vengrijoj 59,747,957 
Francuzijoj ........ 45,108,544
Rusijoj.................35,500,674
Belgijoj ...............21,196,869
Japonijoj ............ 21,700,572
Kvnuošė ..............15,432,200
Indijoj.................18,163,856
Kanadoj...............13,597,982
Pietų Valijoj ...11,644,476 
Ispanijoj............... 4,731,647
Transvalyje ......... 5,225,036
N atalv je ............... 2,898,726
Nauj. Zelandijoj . .2,115,834 
Olandijoj ............. 2,064,608
Azijos Rusijoj .... 1,371,261 
Chilėj .................... 1,362,334

40 metų atgal, ant kiek
vieno Suvienytų Valstijų gy
ventojo reikėdavo po 18 

, o pereitais 
____> žmo

gaus čia suvartota jau po

NE- svarų cukraus,VIDURINĖ SROVĖ
PRITARIA KLERIKAIĄ ! metais ant kiekvieno

SEIMUI.
į Klerikalų sumanymui ne- svarus cukraus, 
'pritaria ir vidurinė srovė. ---------- -
Šiomis dienomis So. Bostone Karpatų kalnų grandinvs W 1 • J • /X Z\ TV ____buvo šitos srovės Naujos vietomis turi 200 angliškų 
Anglijos rajono suvažiavi- mylių pločio. __
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Tas duonos neprašo

MONTELLO, MASS. 
Teatras.

Sausio 19 d. LSS. 17 kp. 
sulošė keturių aktų dramą 
"Alkani Žmonės.’’ Aktoriai 
savo užduotis atliko gerai. 
Žmonių buvo pilna svetainė, 
ir kiek girdėtis teatras už
ganėdino publiką, nes minė
tas veikalas ištikro atsako 
savo vardui, ten buvo atvai
zdinta prie ko žmonės prive
da išalkimas ir netikęs šių 
dienų gyvenimas. Pelno 
kuopai, rodos, liks gražaus, 
kas dapildvs kasą, kuri da
bar jau beveik buvo aptuštė- 
jus.

Paskaitos.
Paskaitos dabar atsibus 

kas seredą. F. J. Bagočius 
aiškins tolesnę "Popiežių Is
toriją." Geistina, kad mon- 
teliečiai kuoskaitlingiausiai 
lankytųsi, nes tuomi turės 
progą susipažinti su tikru 
"šventųjų" ir popiežių gyve
nimu ir tuom pačiu laiku pa
rems L. T. Namą.

Margumynai.
L T. R. Viesulą mokinasi 

veikalą iš Lietuvos baudžia
vos laikų "Ponas ir Muži
kai,” kurį statys scenoj ko
vo mėnesyj.

Du tautiečiai, Šleinys ii 
Geniotis, nesenai išvažiavo 
mokintis ant kunigų, sako
ma, kad jie busią neprigul
mingi katalikų kunigai. 
Dieve jiems padėk.

H. K. Mažiukas.

socialistu su katalikais. So-ttuos Romos agentus doros 
cialistai yra sudėję, suskeli-' 
ne virš $4000.00 kuomet bu
vo trumpa su pinigais sta
tant svetainę. Bet klerika
lų pakalikai viešas ir slap
tas intrigas varinėjo, atkal
binėjo žmones, kad nesklo- 
lintų pinigų ko-operacijai. 
Tūli jų kėlė triukšmus šv. 
Jurgio dr-stės susirinki
muose, kad tik užkenkus 
ko-operacijai ir Jurgine ne- 
ikolino pinigų. Tūlas vy
čių tėvas ir dabar šūkauja, 
kad jis tik vienas ant savo 
kupros palaikąs visą ko-ope- 
•acijos sunkenybe, o metai 
am atgal atidarė nevos iš 

vardo ręsto raciją, bet tikre
nybėj, tai grosernę, pilną 
Vairaus tavoro, tik mėsos 
telaiko. Syki pamatęs, kad 
ko-op. užlaiko kendes, atė
jęs barė ko-op. gaspadorių, 
kam ko-op. gadinanti jam 
bizni.

Tai kaip ko-op. reikalus 
jis neša ant savo kupros. 
Nežiūrint visų zaunų ir 
cenkimo, ko-opr. kaip ma
tot, puikiai gyvuoja.

A. Lakačauskas.

ir artimo meilės. Gal dabar 
tėvelis suvers kaltę ant be
dievystės ir velionį kataliką 
po mirties apšauks bedieviu, 
dėlto draudė katalikams eit 
poteriaut. kad Dievas ant 
velionio "dūšios" nesusimy- 
iėtų.

Kunigų auklėtiniai.
Kadangi valdžia Įsakė ir 

čionai kelioms dienoms už
daryt smukles, tai musų ku
nigijos auklėtiniai negalė
dami be rojaus skystvmėlio 
nei poros dienų išgyventi, 
itidarė smukles savo skie
puose. Pradėta net parda
vėt tokiuose skiepuose svai
galus kitiems, kurie iškalno 
)as save jų neprisigabeno. 
s tokių žmonių visuomenė 

nedaug gero gali tikėties. 
Tai prietaru., tamsos ir blo- 
gu inročiu vergai.

Ansonietis.

ROCHESTER. N. Y. 
Margumynai.

Kaip kitur, taip ir čionai 
“dėl stokos anglių" užsidarė 
kuone visa miesto pramoni
ja 5 dienom, ir nuo 28 sau
jos iki 25 d. kovo panedė- 
iais Įsakyta švęsti. Mokyk

los, teatrai, saliunai ir kitos 
Įstaigos, be kurių visuomenė 

i”—uždarytos 
aprubežiuotos, 

ilgai iš

/ BRIGIITON, MASS. 
Ko-operacija auga.

Sausio 13 buvo Liet. Ko- 
op. Bendrovės metinis susi
rinkimas. kuriame t" v:
rinkimai 
Išrinkta sekanti asmenis 
Pirm. T._____ , ,
ninkas V. K. Rimkus, Rast. 
A. Lakačauskas, Maršalas 
V. Lukavičia (visi socialis
tai). Gaspadorius-kasie- 
rius Z. Adomavičius (katali
kas). Komisija išdavė at
skaitą iš ko paaiškėjo, kad 
ko-operacijai sekasi.

Įvairaus tavoro randasi 
krautuvėj už.. ..$7,765.91

Nejudomas turtas (inven
torius) ......

Pas 
dito 
už -.

kuriame buvo 
naujos ’ valdybos.

Gabalis, pagelb!

. . . .$1.788.09 
kostumerius ant kre- 
(knigučiu) randasi 

..................... $3.500.00.
Viso labo $13,053.94.

Akcijonierių yra 310, iš 
tų turi po du Šeru 38: 
po $15 seras......... >5,229.00

Kostumerių yra 410; atė
mus akcijas (šėr.) pasilieka 
viso......................$7.833.94,
Svetainės ir krautuvės ver

tė .......................... $27,000.00
šešių gyvenimų du namai 

vertės ............ .. .$7,000.00
Be akcijų (šėrų) viso labo 

yra ..................... $41,833.94
Pirmas morgičius Bankai 

........................... $18,000.00 
Antras morgičius Lietuvių 

paskolos dr-jai Rrightone 
............................... 5,388.37

Skolų viso labo $23,388.37.
Lietuvių ko-ojieracijos su 

akcijomis turtas siekia viso 
labo..................... $47,053.94.

Ko-operacija 1917 m. tu
rėjo pajamų už $108,666.19, 
išlaidu per 1917 metus už 
........................ $106,850.10.
Gryno tielno . .. .$1,816.00.
Lietuvių ko-operacija i- 

kurta 1910 m. ir iki 1918 me
tų padarė be akcijų gryno 
pelno $18,415.57c. Jeigu čia 
nebūtų buvę ko-operacijos 
viršminėta suma pinigų bu
tų nuėjusi privatiškon ki
šenėn, bet šiandien tuos pi
nigus turi Brightono visuo
menė—lietuviai.

Pasidėkavojant musų so
lidarumui, mes Brightono 
lietuviai aplenkėm kitas lie 
tuvių kolonijas, pasistaty
dami puikią nuosavą svetai
nę. Ir šitą vaisių musų ben
dro darini išdavė veikimas

CLEVELAND, OHIO. 
Vyskupo Mickevičiaus 

prakalbos.
Sausio 20 ir 21 dd. vysku

pas S. B. Mickevičius "At
gimimo" leidėjas čia sakė 
prakalbas (Popovičiaus sve
tainėje.) Kas surengė pra
kalbas, tikra’ nežinau, bet iš 
plakatų regis, paties Micke
vičiaus darbas. įžangos ti- 
kieto nebuvo, žmonių suėjo 
visokių pakraipų labai daug, 
kad ne i svetainę nesutilpo; 
ant steičiaus sulipo. Pirmą 
naktį vyskupas kritikavo 
vietos kunigus: J. E. Straz
dą. šv. Kryžiaus parapijos 
prabačių, ir J. Liurbą, šv. 
Jurgio parapijos eks-praba- 
ščių. Vyskupas išaiškino, 
kad po šventųjų vardais pa
rapijos ir draugijos būti ne
gali, nes jais ir jų turtą val
do ne parapijonai, liet kuni
gai, airių vyskupai ir visas 

'Romos trustas. Vyskupui 
i paprašius, tūlas Luobikis 
iperskaitė Strazdo laišku- 
(buvo tilpę "Keleivyje”).

Sausio 21-mą, kalbėjo jau 
daug geriau, nes, anot jo, 

iapsipažino su publika. Pra- 
i kalba tuomi Įdomi, kad eikš- 
tėn išvertė Romos agentų 
slaptybes ir baisų išnaudoji
mą žmonių. Vyskupas sako, 
kad Romos kunigai žmones 
mulkino ir dar tebmuikina 
didesniam apiplėšimui; sa
ko—rupi jiems kiek yra 
žmonių kišeniuos dolerių, o 
ne dūšios išganymas. ~ 
tam dar baugina 
baisenybėmis. — 
kad pasijudina, tai net žemė 
sudreba; pragare smala iš 
katilų liejasi ir tt. Kalbėto
jas išparodė, jog Romos ku
nigai darbininkų išdavikai, 
nes jie išvien eina su kapi
talistais. Nežinau, kaip 
vyskupas Mickevičius tikrai 
žiuri i darbininkų padėjimą, 
bet šios prakalbos buvo dar
bininkiškos. ir kad tik vis; 
vyskupai ir kunigai taip kal
bėtų. tai darbininkai galėtų 
su jais skaityties.

Keliatas parapijonų už
davė vyskupui klausimus, 
kurie buvo panašus 
diską užsipuolimą, 
tapo atblokšti,—ir 
mino. Nėra reikalo girti nė 
peikti vieną ar kitą, seną ar 
naują "vierą,” bet ant žmo
gaus taip žiovauti gali tik 
vyčių armija ir tamsus pa
rapijonai. Socialistai užsi
laikė ramiai. Vyskupui už
baigus prakalbas, socialistai 
leidžiant vyskupui Mickevi
čiui (jo buvo nusamdyta 
svetainė), atidarė su narapi- 
jonais diskusijas. Socialis
tų pusėj stovėjo drg. Dauba
rą ir drg. Semsis, gi parapi
jonai visi ir vienas tautietis 
rėkavo. Tečiaus po dviejų 
valandų lupimos du socialis
tai visus parapijomis ir tau- 

už-’tieti sumaišė Į dulkes... Dis- 
mieit į.kusijos užsibaigė socialistų 

Mat tiek pas pergale. žemės žiedas.

ANSONIA, CONN. 
Darbininku solidarumas.

Sausio 19 d. Lietuvių švie- 
os Dr-jos susirinkime pa

duota LSS. centro atsišauki- 
nas delei areštavimo ”Ko- 
cos" personalo. Po trumpo 
•pkalbėjimo Dr-ja nutarė iš 
savo iždo paaukauti apsigy- 
įimo fondan $25.00. 
gražus darbininkiško 
darumo pavyzdis. 
Iraugijos nariai nuo 
umetė da $2.35.

•.is aukavo $1.00; P. Austrą 
50c.: P. Bieliauskas, S. Bui- 
lauskas ir Kaz. Ramanaus
kas—po 25c. J. Jurkša lbc. 
Viso $2.35. Sykiu pasidaro 
$27.35, kuriuos nutarė pa
siųsti minėtan fondan LSS 
19 kuopos vardu.

Be to L. M. P. S. 15 kuopa 
aukavo $10.00, ir LSS. 186 
kp. $15.00. Viso ansoniečiai 
darbininkai ikišiol jau su
kukavo Są-gos apsigynimo 
įondan $52.35. Tai graži 
auka, ir už ją vardan darbi
ninkiško judėjimo ir idėjos 
ištarti reikia ačiū.

Tiesa, čionai randasi dar
bininkų lietuvių virš 1400 
žmonių. Galima butų 
džiaugtis jeigu jie visi paro
dytų savo solidarumą ir visi 
>totų apgynime savo klesos 
reikalų. Tikėties to greit, 
rodos, ir negalima, žinant, 
kad didžiuma jų—tai Romos 
trusto vergai. Išsiliuosuot 
jiem iš po to jungo nėra tai 
lengva, bet visgi ateis ta die
na. kad ir jie pamatys, kas 
vra jų priešu, o kas draugu.

Minėtame Liet. Šv. Dr- 
jos susirinkime taipgi nu
tarta parengti paskaitą ir 
kviesti d. Smelstorių ar Dr. 
Matulaitį su paskaita.

LMPS. 15 kp. rengiasi 3 d. 
vasario statyt scenoje vei
kalą "Kerštinga Meilė." 
Taipgi bus ir koncertas. Iš 
New Haveno kehatas drau
gų ir draugių prisižadėjo 
koncerto programą išpildy
ti. Be to vietos lietuvių ir 
rusų artistai taipgi žada da
lyvauti. S. žiūraitis.

šeimyniška tragedija.
Naminiai vaidai ir nesuti

kimas su moteria privedė 
prie liūdnos tragedijos. Sau
sio 20 d. susivaidijęs su savo 
pačia vienas musų gerų ka
talikų nuėjo sklepan ir ten 
pasikorė. Moteris nusekus 
paskui rado ji da kiek gyvą, 
bet ko! virvę nupiovė,pasiko- 
rėlis mirė ir atgaivint nepa
sisekė.

Nors velionis buvo uolus 
parapijonas ir kunigo akyse 
pavyzdingas katalikas, jam 
šitaip mirus griežtai 
draudė katalikams 
šermenis.

Tai 
soli- 

Be to 
savęs 

S. Žiurai-

i

Prie 
pragaro 
Bestija

Į begė- 
Tečiaus 
nusira-

'm 1^’ ' ...gali apsieiti 
arba taip 
kad tokio padėjimo 
!aikyt negalėdamos ant visa
tos užsidarytų. Miesto ro- 
tužė kasdien žmonių minios 
apgulta; reikalauja anglių; 
be miesto valdžios jų kitur 
negalima gauti.

Šiomis dienomis čionai ci
viliu šliubu apsivedė drgas. 
ii. Barauskas su p-le Žilins- 
kiute iš Chicagos. Abudu 
■aun ivedžiai yra socialistai 
ir dėlto jų vestuvės buvo be 
stabmeldiškų ceremonijų. 
Pasilinksminti iš jauna
vedžių laimės ir palinkėti 
jiems pasisekimų kovoje už 
būvi, susirinko būrelis drau
gų ir draugių. Čia draugai 
neužmiršo ir apie kovą prieš 
žiaurią reakciją. Są-gos 
apsigynimo fondan suauka- 

o $13.00 su centais. Vestu
vės buvo be svaigalų. Aido 
ehoro dainoriai sudainavo 
keletą gražių dainelių ir sve-. 
žiai praleido laiką bešneku
čiuodami apie gyvenimo 
nuotikius bei žaizdami sma
gias žaismes.

Reikia pridurti, kad d. Ba
rauskas yra veiklus vietos 
veikėjas. Priklauso beveik 
nrie visų progresyvių orga
nizacijų ir jose darbuojasi. 
Linkėtina, kad savo prakil
niuose siekiuose turėtų uo
to pagelbininkę iš savo gy
venimo draugės.

ertas. Žmonių buvo virš 
100 ir koncertas visus pilnai 
patenkino, nes Aidas žino, 
kokias dainas musų publi
ka širdin dedasi. Konieer- 
tas rengėjams davė j>el- 
įo.

Sausio 20 d. čia buvo LSS. 
>'V-to rajono propagandistų 
r agitatorių ratelio pareng
ia vakarienė. Nors oras 
buvo šaltas, tečiaus publi
kos, tikriau sakant svečių 
•ilsilankė apie septyni desėt
kai. Prie stalo susėdus, pir
mininkaujantis d. A. Žilins
kas pakvietė svečius pasa
kyt po prakalbėlę. Agita- 
.orių mokyklos nariai Beke
tus ir Staniškis pasakė ga
na geras, bet d. Z. P. Kelme
lis atsisakė. Tas negerai. 
Svečiai ypač žingeidavo iš
girsti vieną veikliausių rate- 
io narių. Svečių kalbėjo: 
J. Jankauskas, Liutkus, Pil
ka ir Mačys. Aukų Są-gos 
apsigynimo fondan suau- 
kauta $12.40. Aukavusiems 
ačiū.

Be to. Aido choro nariai 
sudainavo pora dainelių, d. 
Kelmelis ir tūla maža mer
gaitė padeklamavo. Muzi
kantai sugriežė Marsalietę 
ir prasidėjo pasilinksmini
mas—šokiai. Vakarėlis ma
loniai ir naudingai pralei- 

Z. Zigmontas.sta.

Per pasidarbavimą LSS. 
7 kuopos iki šiol Są-gos ap
sigynimo fondan čionai su
rinkta jau apie $60.00.

Paskutiniais rinkimais 
čionai likos išrinkti i miesto 
aldermonus du socialistai. 
Miesto tarybos posėdyje da
bar jie padavė Įnešimą, kad 
miestas paimtų pieno pra
monę i savo rankas ir aprū
pintų gyventojus sveiku pie
nu už prieinamą kainą. Su
prantama, kad tik iš darbo 
žmonių partijos išrinktų 
valdininkų galima žmonėms 
ko-nors gero laukti.

K. Armėnas.

jokių pranešimų apie 
kitus žmones netalpintų, nes 
už apšmeižimus žmonių, 
kaip žinoma ir laikraščiui 
priseina atsakyti. Tokie 
korespondentai, kai "Ma
žas veversėlis” ar Vyturėlis 
tik ir rašinėja, kad šmei- 
žus jiems nepatinkamus 
žmones.

LSS. 42 kuopos valdyba: 
Org.—A. Meškauskas,

Pirm—I. (Jriciunas, 
Prot. rast.—M. Urba, 

Fin. rast.—S. Urba, 
Ižd.—S. Aleison.

išdavus raportą iš savo vei
kimo. Minėtas asmuo ir su- 
sirinkiman atėjęs norėjo 
kelt triukšmą ir susirinkimą 
išardyt. Tiesa, jo reikalavi
mas, užmetinėjimai, kolioji- 
masi ir tt. daug brangaus 
laiko sugaišino, tečiaus ne
žiūrint visa to, susirinkimas 
nepakriko. Daugelis jiaė- 
musių šėrus pasimokėjo, ki
ti prisižadėjo užsimokėti ir 
nutarta darbą stumt pir
myn. Patarčiau protau
jantiems žmonėms nepaisyt 
blogos valios asmens zaunų 
ir pradėtą gerą darbą va
ryt pirmyn, kad jis taptų 
kunti ir neštų darbo žmo
nėms naudos.

Easthamptono lietuvis.

TORONTO, ONT., 
CANADA.

šis bei tas iš musų 
padangės.

Jau bus keturi mėnesiai, 
kaip čionai gyvuoja Social
demokratų partijos lietuv ių 
126 kuopa, turinti 20 narių. 
Pereitų metų gruodžio 29 d. 
toji kuopa turėjo pirmą sa- 
zo vakarą. Scenoje statė 
veikalą "Dėdė atvažiavo." 
Lošimas išėjo vidutiniškai. 
Po vaidinimo rusų socialistų 
revoliucionierių choras ve
damas d. S. Maystrenko su
dainavo "Internacionalą" ir 
"Ei, uchnemBe to buvo ir 
muzikos; 7 ypatų orkestrą 
mandolinais ir balalaikomis 
skambindama padarė publi
koje toki Įspūdi, kad aplo- 
lismentais ir triukšmingais 
ripvmais orkestrą kelis 

kartus buvo iššaukta ant pa
grindų.

Po vaidinimo ir koncerto 
buvo šokiai su skrajojančia 
krasa. Už laiškus dovaną 
—gyvu gėlių bukietą laimė 
jo rusų soc-rev. choro narė.

Žmonių vakaran susirin
ko apie 250 ypatų, iš kurių -5 
nuošimtis buvo lietuviai. Te
ko girdėti, kad tūli musų 
neišmanėliai broliai ėjo va
karan, kad padarius kuopai 
negerovę, tečiaus matomai, 
'lieko nepešė. Rodos, kad ir 
ie musu priešai likosi vaka

ru užganėdinti ir išsinešė iš 
jo kuogeriausius įspūdžius.

Iki nebuvo čionai lietuvių 
socialistų kuopos, apie lie
tuvius mažai kas ir žinojo, 
labar jau kas kita. Kitų 
autų darbininkai pradeda 

:r Į mus žiūrėti, kaipo i civi- 
izuotą tautą. Tūlų lietuvių 
oriklausimas prie rusų soc.- 
>evol. kuopos suartino ru
sus su mumis ir bendras vei
kimas darbininkiško judėji
mo labui jau. užmegstas. 
Kaip šis vakaras parodė, tik 
draugų rusų pagalbu šitas 
musų vakaras pavyko gė
liau, negu tikėtasi, nes ne
tik davė materialės naudos, 
iaug daugiau moralės: su
tvirtino musų energiją ir 
apmalšino tuos, kurie juo
kus sau darė iš organizavi
mo lietuvių social-demokra- 
ių kuopos.

Vakaras materialės nau
dos kuopai davė apie 30 dol. 
i )raugams i ūsams už jų pa
galbą vakaro programe ir 
atsilankiusiai publikai var
de kuopos tariu nuoširdų 
ačiū.

BUFFALO, N. Y. 
Užmiršti musų spaudos 

lietuviai.
Ištikrųjų, musų spaudoje 

turbut joks kitas didmies
tis nėra taip mažai minimu, 
kaip Buffalo. Žinoma, yra 
tam ir priežastis. Šis did
miestis galima sakyt—lenkų 
kolonija ir čianykšti lietu
viai kad ir nesulenkėję, vis
gi prie lenkų priskaitomi. 
Anglų dienraščiai jau pra
deda atskirt lietuvius nuo 
lenkų; tankiai jie čia rašo 
apie lietuvius, kad jie yra 
dideli "faiteriai" mat, net ir 
policmanam išlupa kaili... 
Musų gi spaudai šitokie lie
tuvių darbai visai neįdomus 
ir dėlto apie čianykščių lie
tuvių gyvenimą su žiburiu 
reikia jieškot žinutės musų 
lietuviškuose laikraščiuose.

Visuomeniško nieko ne
veikdami, be to gyvendami 
po visą platų miestą iškrikę, 
vietos lietuviai mažai kam 
žinomi, tarp savęs menkus 
ryšius teturi, dėlto nieko vi
suomeniško ir veikt jie ne
gali.

Pastaruoju laiku kilo su
manymas tvert kokią drau
giją. Norima tvert, girdi, 
senbernių draugiją, kuriai 
labai priešingos musų mote
ris. Jokios lietuviškos drau
gijos čia da neturime. Dau
gelis priguli prie lenkų 
draugijų.

Lietuviai čia daugiausiai 
laisvamaniai, tik keletas y- 
ra užsilikusių 
šimtmečio.
Niagara 
c h esteri 
pirkties. 
A beluos

Kadangi miestas yra did
miesčiu, tai pramonija- ja
me augštai išaugus. Di
džiausios fabrikus—tai plie
no išdirbystės, dabar dauge
li skyrių tų fabrikų pavers
ta orlaivių dirbtuvėms. Pa
prastam darbininkui moka
ma 211 gc. Į valandą, mecha
nikui nuo 45 iki 50c. Pra
gyvenimo brangumą su alga 
sulyginus tečiaus pasirodo, 
kad ji nėra užtektinai augš- 
ta. Be to, kaip kitur taip ir 
čionai, šiemet negalima nei 
už pinigus gaut cukraus, nei 
anglių, žiemai esant gana 
šaltai, tai vargo žmonėms 
netrūksta.

Miesto valdžia šiemet pe
rėjo i republikonų rankas, 
bet kaip demokratai, taip ir 
republikonai tarnauja kapi
talo interesams, o ne žmonių 
gerovei. Naujoji miesto val
dyba tiek gero padarė, kad 
Įsakė nedėldieniais uždaryt 
smukles. Būdavo atidarytos. 
Subatomis Įsakė uždarvt 
nuo 12 vai., o paprastom 
dienom nuo 1 vai. Be to už
darė visus paleistuvystės 
numus, išvarė iš jų virš 3000 
merginų. 500 tokių "išma
tų” gavo prieglaudą orlai
viu dirbtuvėse, mokina jas 
mašinistų amato. Bet 1,500 
tokių šių dienų draugijos 
žiedų visviena palikta liki
mo malonei. Tai toks šeimi
ninkavimas kapitalizmo pa- 

F. G. S.

EASTON, PA. ‘
Bėgančio gyvenimo 

margumynai.
Čionais anglai socialistai 

turėjo nusisamdę 5 metams 
svetainę, kur turėjo prie
glauda visu tautu socialis- 
tai. Bet dabar savininkas 
padavė nota, kad iki 1 ba
landžio 1918 m. socialistai 
pasijieškotų sau kitur sve
tainę. Ar ne laikas butų 
Eastoniečiams pagalvoti il
su vieny t visas socialistiškas 
spėkas ir griebtis už Įsteigi 
me nuosavos svetamės, be 
kurios čia negalima apsiei
ti? Ypatingai lošimams 

reikalinga svetainė, o tokios 
čionai darbininkams kaip ir 
nėra.

LSS. kuopa ir LMPS. kuo
pa sukruto rūpintis teatro 
reikalais. Ateityje žada 
daug veikalų sulošti.

LSS. 42 kuopos choras nu
tarė surengti prieš užgavė
nes koncertą su perstatymu 
komedijos "Velnias ne bo
ba."

Gruodžio 30 d. buvo L. M. 
P. S. 14 kuopos teatras ir 
prakalbos. Sulošta drama 
"Karės" Nuotakos," ir nela
bai vykusiai komediją ”Su- 
lyg Naujos Mados." Teat
ro pertraukoj buvo prakal
bos ir renkamos aukos LSS. 
apgynimo fondan. Suniukta 
$63.91. Žmonių buvo daug.Iš 
Philadelphijos buvo atvažia
vę keli svečiai. Kuopai liko 
keli desėtkai pelno.

V. .1. Stankus.

I

BROOKLYN. N. Y. 
Musų judėjimas.

Sausio 6 d. čionai buvo 
LMPS. vietinės kuopos pa
rengtas vakarėlis—koncer
tas ir balius. Žmonių atsi
lankė virš 3-jų šimtų ir kuo
pai liko ir materialio pelno. 
Brooklvno progresystės ga
na energingai darbuojasi.

Sausio 10 d. buvo Lietuvių 
nreserių unijos susirinki
mas, kame buvo pakeltas L. 
S. S. gynimo reikalas. Po 
diskusijų nutarta iš unijos 
iždo paskirti $25.00 tam rei
kalui. Tas pats susirinki
mas nutarė paskirti iš uni
jos kasos 25 dolerius Vaite
kūno šeimynos užlaikymui. 
Kaip žinoma, Vaitekūnas 
laukia teismo, ji kaltina no
re išdinamituot Brooklvno 
uoste laivą. Kaip pasibaigs 
ta byla, sunku žinoti.

Sausio 7 d. Kriaučių uni
jai renkant savo i____, . ...
vietą išvažiavusio Baltimo- kuopą._ Vienbalsiai nutarta 
rėn d. J. 7

l

"Keleivio" No. 51 F. P. V., 
korespondencijoje iš Kašto
no paskelbė, jog tūlas M. U. 
grasino jo moteriai išdavys
te. Kad tai buvo melas, ta
tai dabar parodome mes že
miau pasirašęs LSS. 12 kuo
pos komitetas.

Sausio 20 d. LSS. 42 kuo
pa savo susirinkime svarstė 
ši dalvka. Iš surinktu fak- 

■tų susirinkimas ]>adarė šitą 
išvedimą, kad F. P. V. šmei- 

atstovą Į ždamas kuopos narius, ardo 
------ ___ Vienbalsiai nutarta 
Bekampio, musų at- F- J’- Y- kuopos prašalint, 

žagareiviai norėjo patinau- I’aipffi tuo pat nutarimu 
.i..L------ --------------------- 'liekasi iš kuopos prašalintas

Nepasisekė i’’ F- F. V. brolis A. V. 
Likos atsovu už šmeižimus kuopos 

nariu ir sėjimą socialistuose 
nesutikimo.

LSS. 42 kuopos valdyba 
praneša vi- 
lietuviškiems 
kad tokių!

doti proga ir Įstatyt savo 
plauko žmogų. I“ 
nabagams.
išrinktas LSS. 19 kuopos na
rys, d. K. Vilkas. Šitie rin
kimai parodė, kad atžaga
reiviai musų unijoje neturi taipgi šiltom i 
Įtekmės. • .. sierns musų

Sausio 13 d. čionai buvo laikraščiams. 
Aido choro surengtas

šlepsčili kalvelis.

nuo XVI-to 
Jie važinėja i 

Kalis arba i Ko
pas kunigus dievų

gyvenimo sglygos

KASTU \MPTON, MASS. 
Lietuviu ko-operacija.
Prieš pora mėnesių vietos 

lietuviai sumanė Įkurti čio
nai kooperacijos pamatais 
bendrovę valgomų daigtų 
krautuvei Įsteigti. Tuo tik
slu buvo sušauktas viešas 
lietuviu susirinkimas, kuris 
išrinko tam reikalui gyveni - 
man vykinti komisiją iš sep
tynių žmonių.

Komisijos na»*ys J. -Tanuša 
už priešinimąsi visame ka
me kitiems komisijos na
riams iš komisijos prašalin
tas pradeda dėt visas savo 
pastangas, kad pradėtąjį 
larbą suardžius. Komisija 
nežiūrint periškadų savo 
uždavinius atliko ir šaukia 

kon- žmonių, kaip čia minimi V., visuotiną susirinkimą, kad laikytojų.
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KELEIVIS. ♦

Kaip butų Lietuvai geriau,
Vilniaus, Kauno ir Su- 

"valstybė" bu-
Lietuvių politikoje mes 

matom gana keistų apsirei
škimų.

Nelabai senai da lietuvių 
socialistai, ar bent didžiuma 
jų, stovėjo už tai. kad Lietu
va butų neprigulminga. 
Tautininkai buvo tam prie
šingi ; jie sakė, kad labai bu
tų gerai, jeigu Lietuva gau
tų tik autonomiją. Klerika
lams gi ir autonomija išro
dė perdaug "bedieviškas” 
daiktas. Lietuvos kunigų 
pravadyrius Dambrauskas 
savo organe "Draugijoj” 
aiškino, kad lietuviai yra ca
ro kaip Įnamiai ("burdin- 
gieriai”L todėl jie negali 
reikalauti sau jokios auto
nomijos, nes tuomi galima 
butų užruztint netik savo 
šeimininką (carą), bet ir 
Dįevą. Amerikos lieuviškų- 
jų ktinigužių organas "Ti
kyba ir Dora” irgi tokią pat 
nuomonę skelbė. Jis da ne
labai senai rašė, kad 1894 
metais lietuviai prisiekė 
šviesiausiam ciesoriui išti
kimai služvt. todėl jie nega
lį reikalauti autonomijos, 
nes tai butų laužymas pri- 
stfckos, taigi prasižengimas 
prieš Dievą ir bažnyčią 
šventą.

Bet staiga persimaino ap
linkybės. Dievo pateptojo 
caru valdžia sugriuvo. Rusi
joj užliepsnojo revoliucija ir 
revoliucionieriai sako, tegul 
Liętuvos žmonės patįs nu
balsuoja. kokios tvarkos jie 
nori.

Ir ve, kartu su šita aplin
kybių permaina, mainosi

j I jiems turi rūpėti tokia Lie- 
Į Ituva, kur galima butų pa- 
Į!sėkmingiausia biznį daryti: 

išvaryt iš Lietuvos žydus, 
lenkus ir kitus svetimtau
čius aprubežiuot, taip kad 
visą pramonę ir komerciją 
galima butų paimti į savo 
rankas: ant įvežamų tavorų 
užkrauti didelius muitus, 
taip kad apsisaugojus nuo 
kitų šalių kapitalistų konku
rencijos. O visa tai galima 
įvykinti tiktai nepriklauso
moj Lietuvoj. Rusijoj dar
bininkai ima fabrikas jau į 
savo rankas, o jei Lietuva 
prigulės prie Rusijos, tai ir 
Lietuvoj gali prie to prieiti. 
Todėl musų tautininkai irgi 
nenori, kad Lietuva pasilik
tu prie revoliucinės Rusijos. 
Tik pasiskaitvkit jų ”idea- 
logo” Šliupo laišką paskuti
niam "Tėvynės” numery—

j jis tenai visą savo tulžį išlie- 
į ja ant revoliucionierių, ku- j 
rie "nepagoduoja turtų nuo
savybės.” Visi jų raštai, vi
sos kalbos apie Lietuvos lai
svę visuomet prasideda ir 
baigiasi bizniu.
nieko laisvoj Lietuvoj nema- sirinkimuose dažnai girdisi 
to. kaip tik biznį, biznį ir kalbos apie "privatiškus lai- 
biznį. Vadinasi, jie nori lai- kraščius.” Nieko nesaky- 
svos Lietuvos ne dėlto, kad čiau, kad kalbėtų žmonės, 
palengvinus tenai darbinin- kurie žodžio 
kų būvį, bet dėlto, kad jų prasmės nepajiegia sau išsi- 
"žemės bankai” ir ’atstaty- aiškint, bet kada apie laik
ino bendrovės”
jiems gero pelno. Tai visa privatiškumą kalba ir tokie 
jų "patriotizmo” paslaptis, žmonės, 1 '

Išvedimas iš to yra i
Jeigu Lietuva nuo Rusijos 
atsimestų, tai laimėtų juodo
ji armija ir buržuazija; o 
jeigu Lietuva pasiliks prie 
laisvos Rusijos, tai laimės 
Lietuvos darbininkai.

Iksas.

Laikraščio privatiškumasII 
I I 1.

Musų darbininkiškoj baigt savo dienas skurde. 
Daugiau jie spaudoj ir organizacijų su- Turbut daugiau aiškinti, 

kad laikraštį kontroliuoja 
skaitanti jį visuomenė, o ne 
"leidėjai”—jau nė nereikia.

Ale va: kam laikraščio lei
dėjas turi likt "milionie- 
rium?!” Geriau, kad bend
rovė tuos "milionus” pelno 
valdyty ir tie ”milionai"ne 
vieną kapitalizmo palaiky
tojų, bet šimtus ar tūkstan
čius jų padarytų. Mat jau 
toks žmogaus prigimimas, 
kad juo daugiau turi, tuo 
daugiau nori, šitokie argu
mentai taip naivus, taip vai
kiški. kad nei gvildent jų ne
sinori. Kas moka skaitliuot, 
tas lengvai randa, kad už 2 
dol. metams šiandien nei 
baltos popieros 416 laikraš
tinių puslapių negalima 
gauti. Kurgi parašymas jų. 
atspausdinimas, išsiuntinė
jimas ir tt. ir tt? Vadinasi, 
skaitytojas baisiausi pelną 
duoda spaustuvei ir redakci
jai. užmokėdamas 2 dol. už 
116 puslapių sąvaitrašeio 
rašto. Šitaip dalykas stovi 
materiališku žvilgsniu į laik
raščio privatiškumą žiūrint.

Laikraščio "privatišku- 
mo” priešai nestato sau 
klausimo, kokiems visuome
nės siekiams laikraštis tar
nauja. Jeigu Chicagos 
"Draugą" leidžia bendrovė 
—tai jis turi tiesą gyvuoti, 
jei "Keleivį” leis vienas žmo
gus—jam tur būt mirtis pa
skirta !

Ir šitokie argumentai išei
na ne iš darbininkų judėji
mo priešų burnos, bet iš bur
nos žmonių, kurie savinasi 
pretensijos kovotojų už pa
naikinimą privatiška? nuo- 
-avvbės istatvmo, už darbo 
žmonių klesos išsiliuosavi- 
mą iš šių dienų tvarkos. 
Musą Baltrus bei Raulas 
mano, kad jis susidurdamas 
su vienu-antru desėtku da 
nesusipratusių žmonių, skel
bdamas tarp jų kapitalizmo 
nelemtu mą, "privatiškos 
nuosavybės" kenksmingu
mą. daug greičiau prives vi
suomenę prie privatiškos 
nuosavybės sistemos panai- 
knimo, negu kad turint sau 
oagaiboje laikraštį, kuris tą 
oatį nuolat skelbia ne desėt- 
kams. bet tūkstančiams ir 
net desėtkams tūkstančių 
pavergtųjų žmonių.

Aha. ale kur gvarancija. 
kad jis visuomet tarnaus 
darbo žmonių siekiams?

Skelbdamas socializmo 
mokslą laikraštis auklėja 
darbininkų judėjimą, kuri 
vra vienintelė tikra gvaran- 
?ija darbininkiško laikraš
čio pakraipos tikrumo. Ro
dos, nereikia kartoti to pa
ties, kad nukrypstant socia- 
listiškam laikraščiui nuo 
pirmesnio kelio jam gresia 
mirtis. Aišku, kad laikraš
tis. nežiūrint ar jį leis
tų darbininkiška bendrovė 
ar atskiras socialistas, nėra 
privatiška nuosavybe, nes jį

judint. Skurdas ir priespau- jos: 
da buvo neapsakoma. Todėl valkų. Tokia 
socialistai ir kovojo su ta tų panaši į tą mažažemį uki- 
valdžia. todėl ir norėjo nuo 
jos pasiliuosuoti.

Bet dabar tos valdžios jau 
nebėra. Rusija dabar lais
va. Lietuvos ji jau nenu
skriaus. Dar nuo išlaukinių 
priešų apgins. Taigi dabar 
kratytis nuo Rusijos jau nė
ra mažiausio reikalo. Ir 
kaip tas išrūdytų: Rusijos 
darbininkai nuvertė carą, 
nuveikė Lietuvos engėją, o 
Lietuva ima ir atsimeta nuo 
savo draugų. Tas jau butų 
priešinga ir darbininkų soli
darumo dvasiai.

Antras dalykas, Lietuva 
yra nedidelė šalis. Nors mū
siškiai "imperialistai” kal
ba, kad prie neprigulmin- 
gos Lietuvos turi prigulė! 
Ryga, Liepojus ir net vokie
čių Koenigsbergas, o taipgi 
Gardino, Minsko, Vitebsko 
ir Smolensko gubernijos, bet 
tos kalbos yra tuščios. Mes 
Lietuva vadinam tiktai tą 
plotą, kur gyvena lietuviai. 
O tas plotas mums labai ge
rai žinomas—tai Kauno, 
Vilniaus ir dalis Suvalkų gu
bernijos. Jeigu da pridėjus 
Prūsų Lietuvą, tai iš viso 
pasidarytų apie 4.000.000 
gyventojų šalis. Koks to
kių tautelių likimas, tai aiš
kiai parodė dabartinė karė. 
Tik atsiminkite, kur šian
dien yra Serbija, kur -Juod
kalnija. kur Belgija? Su
mindžiotos didžiųjų, valsty
bių į dumblą! Kurgi dabar 
jų neprigulmybė? Visa tai 
matydami, socialistai ir sa
ko.kad dabar,kuomet Rusija 
liko laisva. Lietuvai daug ge
riau butų prisidėjus prie 
Rusijos. Vadinasi, jiems 
rupi apsaugojimas Lietu
vos žmonių nuo tokios ka
tastrofos, kokia ištiko kitas 
mažas tauteles.

Žinoma, mušti "diploma
tai” d-ro Šliupo rūšies vilio
ja save tuo. kad ateityje ka
rių nebus, kad mažų tautelių 
nepaliečiamybę saugos dide
lės valstybės. Bet cai tuščia 
viltis. Pakol bus kapitaliz
mo sistema, patol bus ir var
žytinės dėl pasaulio rinkų, o 
pakol tos varžytinės bus. ka
rės bus neišvengiamos. Pa
galios. nereikia nei karių, 
kad mažutė tautelė butų nu
skriausta. Štai, anais me
tais ir be jokios karės Aust
rija ėmė ir užgriebė Herce
goviną su Bosnija. Jų ne- 
paliečiamybė buvo gvaran- 
tuota. bet ar tas jas apsau
gojo nuo pavergimo? Ne! 
Nepaliečiamybė taip pat bu
vo gvarantuota Belgijai ir 
Serbijai, o ar ta gvarantija 
apsaugojo? Jas nušlavė vi
sų pirmiausia! O jeigu taip 
vra su kitomis mažutėmis 
valstybėmis, tai kasgi gali 
užtikrinti, kad nebūtų tas 
-nats ir su neprigulminga 
Lietuva?

Trečias dalykas, geografi
nis Lietuvos padėjimas yra 
toks, kad atskirta nuo Rusi
jos ji turėtų amžinai skurs
ti. Prie jūrių ji. galima sa
kyt, kaip ir neprieina (Klai
pėda labai menkas uostas). 
Musų "imperialistai” svajo- 
ia apie Rygą ir Liepojų. Bet 
tie uostai priguli Latvijai, o 
Latvija senai jau pasisakė 
norinti pasilikti prie demo
kratinės rusų respublikos, 
taigi prie Lietuvos ji nesi- 
dės ii* apie šliupinę "Lietuv- 
I^atvišką respubliką” nėra 
ką svajoti. Taip pat nėra ką 
svajoti, kad prie Lietuvos 
prisidėtų baltrusių apgyven
tos Gardino, Minsko ir kitos 
gubernijos. Balt rusi jai nė
ra jokio išrokovimo atsimes
ti nuo didžiulės rusų valsty
bės ir dėtis prie menkutės 
Lietuvos. Taigi, jei prieitų 
prie atsiskirimo, tai atsis
kirt galėtų tik tris guberni-

i

musų srovių nuomonės lin
kui Lietuvos. Socialistai. ’ 
kurie pirma norėjo neųri- 
guĮmingos Lietuvos, dabar 
jąų pradeda sakyti, kad Lie
tuvai geriau butų turėti au- 

, tqąęmiją po Rusija. Tuo tar
pu pušų tautininkai, kurie 
pirma norėjo tik autonomi- 
jęs. ir klerikalai, kuriems 
n#t ir autonomijos buvo per
daug, urnai pradėjo reika
lauti neprigulmingos Lietu- 
V<WKasgi čia pasidarė? Ne
jaugi socialistai suatžaga- 
uaivėjo. o tautininkai su kle- 
rikalais virto pirmeiviais, 
surevoliucijonėjo ?

Klerikalų spauda jau taip’ 
ir aiškina. Girdi, socialistai 
tik žodžiais buvo revoliucio
nieriai, tk liežuviais už Lie
tuvos laisvę stovėjo, bet ka
da nepriguimybės klausimas 
padėta ant stalo, tada pa
sirodė, kad socialistai nenori 
laisvos Lietuvos.

Vadinasi, klerikalai, kurie 
dėjo visas savo jiegas. kad 
parėmus caro valdžią, kurie 
kartu su žandarais Lietu
voj "malšino kramola,” ku
rie ]>er sa\o laikraščius ir 
iš sakyklų kurstė žmones 
mušti revoliucionierius, ku
rie savo spaudoje skelbė, 
kad lietuviai yra caro "bur- ■ 
dingieriai” ir neturi teisės 
nieko iš jo reikalauti — tie 
klerikalai nori laisvos 
Lietuvos!

Taip jie patįs giriasi.
Tuo tarpu gi socialistai, 

kurie už Lietuvos laisvę taip 
ilgai kovojo, kurie dėl jos ir 
kraują liejo, ir ant kartuvių 
žuvo, ir kalėjimuose kentė
jo. ir Sibiro taigose iš bado 
mirė—tie socialistai dabar 
Lietuvos laisvei yra priešin
gi!

Taip išrodo ir klerikalai 
taip sako.

Bet ar ištiesų taip 
Pažiūrėsime.

Pirmas dalykas, 
daugelis socialistų 
nepriklausomos

v<

vra ?*

kodel 
norėjo 

Lietuvos 
kuomtt Lietuva buvo po 
caro valdžia? Todėl, kad ta 
valdžia baisiai engė žmones. 
Ji buvo pavergus musų kra
štą ir lupo jį kaip biauriau- 
sis plėšikas. Ji plėšė turtus 
ir neduodavo žmonėms pasi-

ninką. kuris turėdamas skly
peli žemės badu nors ir ne
miršta, bet ir pavalgyt nie
kad negali. Žinoma, Lietu
va butų neprigulminga, sa
vistovi šalelė. Musų patrio
tams tas labai imponuoja. 
Bet kokia gi nauda iš tos ne- 
prigulmvbės butų darbinin
kams, jeigu jie turėtų nuo
latos skursti? Juk, anot tos 
rusų patarlės, garbe sotus 
nebusi. Pagalios, kokia čia 
gali būt ir garbė atsiskirus? 
Darbo žmonių obalsis yra 
"visų šalių darbininkai vie
nykitės." o ne "skirstyki
tės." Todėl Lietuvos darbi
ninkai ir neprivalo skirtis 
nuo Rusijos darbininkų.

Taip sako socialiastai (ži
noma, gal nevisi). Taigi iš 
to bus jau aišku, kad jie sto
vi už Lietuvos laisvę, nes tik 
prisidėjus prie demokrati
nės Rusijos ta laisvė gali būt 
užtikrinta.

Dabar pažiūrėkime, kodėl 
klerikalai nori nepriklauso
mos Lietuvos. Kuomet Lie
tuva buvo po caro valdžia, 
tai tie juodvarniai visai ne
reikalavo Lietuvai savisto
vumo. Jie dar padėdavo 
žandarams slopinti tą judė- 
iimą, kuris vedė prie laisvos 
Lietuvos. Jie patįs apie 
tai kun. Laukaičio lupomis 
durnoj gyrėsi. Girdi, "mes. 
kunigai, uoliai padėjom val
džiai malšinti kramola Lie- v 
tuvoj." O kas nežino pralo
to Antanavičiaus juodašim
tiško aplinkraščio, kuris bu
vo skaitomas visose Seinų 
vyskupijos bažnyčiose? Juk 
tenai tas kunigų viršininkas 
tiesiog pasako, kad caro 
valdžia yra paskirta patie- 
Dievo ir todėl: "kas prieši
nasi valdžiai, tas priešina
mi pačiam Dievui ir negau' 
išrišimo.” Galima butų su- 
•inkti tūkstančius dokumen
tų. kurie aiškiausia parodo, 
iog kunigai buvo didžiausi 
Lietuvos paliuosavimo prie
šai. Visa jų spauda, visi pa
mokslai ir visas veikimas— 
‘ai vienas ištisas šmeižimas 
laisvės kovotojų. Ir štai, da
bar tie "kramolos malšinto
jai” pradeda reikalauti ne
priklausomos Lietuvos. Ar 
manot, kad jau jie persimai
nė? Visai ne! Tik pažiūrė
kit į jų spaudą, kaip šlykš
čiai jie šmeižia Rusijos revo
liucionierius, kurie nuvertė 
caro valdžią. Vadinasi, jie 
kaip buvo laisvės nepriete- 
’iai, taip ir tebėra. Ir dėlto, 
kad jie laisvės taip bijosi, 
ue dabar reikalauja nepri
klausomos Lietuvos. Jie bi- 
iosi. kad Rusijos revoliuci- 
ios dvasia nepasiektų Lie
tuvos klebonijų. Baimė juo- 
ima. kad žmonės nepaimtų 
valdžios į savo rankas ir 
Lietuvoje, taip kaip Rusijoj, 
liems dreba kinkos, kad jų 
žemių revoliucionieriai ne
išdalytų kaimiečiams. Vie
nu žodžiu—prabaščiai bijo
si revoliucijos. O kada Lie
tuva prisidės prie Rusijos, 
tai revoliucijos tada jau nešino kilometru, gi 1911 
sulaikysi. Dėlto jie ir reika- • • • - — —
lauja. kad dabar, kuome’; 
Rusija likos laisva, Lietuva 
butų atskirta nuo jos nepri- 
gulmvbės siena.

Tai ve, kodėl pas juos įvy
ko permaina fronto. Tikslas 
pas juos tas pats—palaikyti 
Lietuvoj kunigijos viešpata
vimą—tik jie permainė savo 
strategiją, nes persimainė onus. 
aplinkybės.

Apie tautininkus 
kalbėti neužsimoka. ___ t
galima butų pavadinti grei- iduktuota maž-daug 169,000 
čiau klesa, o ne srove—gim- kilogramu, tai jau 1912 me- 
stančios lietuvių buržuazijos tais skaitlinė siekė 707,000 
klesa. Kaipo tokios, augš- kilogramų metams. Šitie 
čiausis jos idealas gali būt. tai faktoriai daugiausiai 
ir yra, tiktai biznis. Todėl veikė kapitalizmo išplėtoji- 
savaimi suprantama, kad mui.

"privatiškas"

galėtų duot raščio privatiškumą ar ne-

Brangumo priežastys
____________________________ ______________________________________________________ I

kuriems privatu- 
toks: mas turi būt jau žir.omas ir 

suprantamas, dažnai prisi
eina stebėties.

Čia noriu pagvildenti ne 
klausimą privatiškų laik
raščių, nes apie tai jau net 
ir nusibodo beklausyti, bet 
privatumo prasmę.

Geležinkelius, laivus, tele
fonus, telegrafus, žemės 
plotus, kasyklas, miškus ir 
kitus žaliosios medgos arba 
gyvenimo reikmenų ir gam
tos turtų šaltinius valdo

I

I

Šiek-tiek su ekonomijos i Kapitalizmo plėtojimosi įvairių korporacijų susivie- 
klausimais susipažinusiam smarkumą ypač aiškiai pa-Įnimas. Ar tokia nuosavy- 
žmogui dažnai kila klausi-1 rodo anglių produkcija, pav. bes forma yra privatiška 
mas. kodėl pragyvenimo rei
kmenis brangsta ir tai tas 
brangimas eina sykiu su 
technikos išsivystymu, vis 
labiau ir labiau palengvi
nančiu tų reikmenų pagami
nimą. Žinome, kad daikto 
vertybę nustatome sulyg to. 
kiek laiko tas pagaminimas 
paėmė, o juk ištobulinta ma 
šinerija tą įdedamą pagami- 
niman laiką daugeriopai su 
trumpino, tai akyvaizdoje- 
visa to, kokios gali būt prie
žastis gyvenimo reikmenų 
brangimo?

Šitą klausimą visaip aiški 
narna ir į jį atsakoma. Te- 
čiaus atsakymas nėra jau 
taip lengvas, kaip kam rodo
mi ir agitatorių užreiškimai 
dažnai būna labai paviršuti 
niai. o kartais ir labai klai
dingi. Nevjen dėlto bran
gu. kad kapitalistai susi
grobę pagamintus turtus 
laikosi ir plėšia augštas kai
nas.

Darbartinis pragyvenime 
brangumas, yra 
tautiniu apsireiškimu: 
noj šalyj labiau, kitoj 
žiau brangu—kas vėl 
klauso nuo to, kokios katroj 
tų šalių išdirbvstės ir ko 
munikacijos sąlygos bei kiek 
katros jų valdžia šituo rei 
kalu rūpinasi. Tečiaus gy 
venimo reikmenų kainos be 
veik visose šių dienų valsty 
bėse toli gražu jau nebetos 
kokios buvo keliolika metu 
atgal. Tikrų priežasčių tu 
rime jieškoti abelnuose ap-- 
^reiškimuose, išplaukiau, 
čiuose iš kapitalizmo plėto
jimosi.

Nuo 1895 metų matome 
smarkų kapitalizmo plėtoji
mąsi. Ji plėtoja šios sąly
gos: technikos išsivysty
mas motorinei spėkai besi 
plėtojant: palengvėjimą
žalios medegos pagaminime 
ir pergabenimo būdų. Be te 
kapitalizmą išplėtoti pagel
bėjo taipgi higijienos išsivy
stymas ir žmonių pasidaugi 
nimas. Geležinkeliu pasau
lyje 1891 metais butą 617,- 

l me
tais jau buvo 1,057,000 kilo 
metrų. Be gelžkelių ir kiti 
susinešimo keliai kuone tuo 
pačiu smarkumu vystėsi. 
Statistikų lentelės rodo, kad 
kuomet iš Jungtinių Ameri 
kos Valstijų 1893 metais į 
Kyniją prekių išgabenta 
už 616 milionų markių, tai 
1912 metais jau už 1327 mili- 
_ _ • Ant galo milžiniškas 

| pasidauginimas aukso pro- 
daug dukcijos—kada iki 1890 vie- 
Juos nų metų laiku aukso išpro-

tarp 
vie 
ma- 
pri-

Vokietijoje 1892 metais bu- nuosavybe? Išeina, kad ją 
vo iškasta 92 milionai met- bendrai valdo šimtai tuks- 
riškų tonų gi 1912 m. jau tančių žmonių, ji yra nuosa- 
259 milionai tonų, o 1916 m. vybe net milionų žmonių. 
—270,594.952 tonai. Ameri- Sulyg tūlų musų draugų 
kos Jungt. Valstijose tais supratimo čia iau negalima 
oačiais metais 513,525,4771 kovot,nes čia kolektyve nuo- 
tonai. Daugelis gal sakyti, savybė. O kaip ištikrųjų y- 
kad dabartinė karė (karė į ra? Pramonijos nionopoli- 
vra kapitalizmo plėtojimosi i jos vienok yra privatiškos 
pasekmė) anglies, geležies i nuosavybės forma pilniau- 
bei kitų metalų produkciją į šioj to žodžio prasmėj. Sin- 
oadaugino. todėl i 
imėme skaitlines tik iš laikų 
įormalio dalykų stovio, o 

L.os skaitlinės aiškiausiai pa- 
'ako, kaip smarkiai kapita- 
izmo sistema plėtojosi, ry
dama . žalią medžiagą bei 
mineralus.

Jeigu suvartotų geležies, 
lukso ir kitų metalų bei an
glių skaitlinės taip augo, tai 
;au aišku, kad naujos maši
nos, naujos fabrikos turėjo 
lauginties. o sykiu ir paga- 
nintų gyvenimo 
skaitlius augo, 
•kailiaus augimas 
uo pačiu greitumu eiti, to
lei ir susidaro tas klausi- 
nas. kodėl pragyvenimas 
brangsta, kada pramonija 
smarkiai išsivysto ?

Tikroji priežastis guli ta-
me.kad žemdirbystės ūkio 
išsivystymas negali suspėti 
?iti žingsnis į žingsnį su pra- 
monijos išsivystymu.

Rusiją. Ukrainą. Lietuvą 
ir Lenkiją, krūvon sudėjus, 
galima pavadinti didžiausiu 
pasaulio duonos aruodu. Bet 
oastarojo dešimtmečio lai
ku tas aruodas su kiekvie
nais metais mažėjo. Smul
kusis Rusijos ūkis, apleisti 
aukai, stoka mokslumo ir 
kapitalo ūkininkams Rusi
jos žemdirbystės produkciją 
:iek sumažino, kad ir pačiai 
Rusijai duonos neperdaug 
eliko: siųst ją į užsienius 
nažai tegalima. Liekasi 
Amerika. Bet su Amerika 
dalykas ir negeriau stovi, 
šalies gyventojų skaitlius 
paskutinių dešimts metų 
aiku pasidaugino virš 16 [ 
milionais. Daugiausiai dar- 
bo spėkų ryja smarkiai iš- 
tivystanti pramonija, gi' 
dirbamos dirvos plotai plė
tojasi kur-kas lėčiau, negu, 
pramonija. Iš to rezultatas 
toks, kad prisieina imties kas gaspadoriavimas. kaip 
intensyvesnės (stipresnės)e- matos, neneša tų palaimų 
konomijos; kelti pagamintų kraštui, kaip norima Įpasa- 
oroduktų kainas, kada žemė koti. Tiesa, da turime Ka- 
mažiau duoda derliaus. Da nadą. Argentiną, kurios turi 
1901 metais iš Amerikos ga- duonos. Bet tų kraštų 
ima buvo išvežt į užsienius žemdirbystės ūkis jtovi la- 
31', javų dagos, o 1910 me- bai žemam išsivystymo laip
tais jau tik 7' <. Kaina a- snvje ir iš ten pasauliui 
merikoniškų (kviečių buše- daug duonos laukti irgi ne- 
lio 1895 metais buvo 58 cen- galima. Taigi, senų rinkų 
tai, gi 1911 metais pasiekė užsidarymas, intesyviškos 
93c. Be to pastebiamas ekonomijos būtinumas ir 
puolimas ir mėsos ekspor- kitos priežastis daro ukinin- 
te: 1905 metais iš Ameri- ko produktus brangesniais, 
kos į užsienius išvežta 567,- 

000 gyvulių, o 1910 jau lik

net milionų žmonių.

mes čia ir jdikato turtas gali priklau
syt milionams žmonių, bet jį 
valdo tik stambus kapitalis
tai. sudaranti monopolijoje 
diktatorišką valdybą. Toji 

į "valdyba” jei nori gali ne- 
j leist visuomenei naudoties 
nei geležinkeliais, nei lai- 
vais.nei žeme,nei susinešimo 

i keliais, nei žaliaja medžiaga, 
nei fabrikomis. Ir visuome
nė šitokiame atsilikime pa
silieka beiiegė; kad ką-nors 
sau pagelbėjus, turi grieb- 
ties tokių priemonių, kurios 
yra peržengimu įstatymų 
apie privatiškos nuosavybės 
nepaliečiamybę. Antra ver
tus, sindikatas dėl savo na
rių pelno gali pakelti kainas: 
ar visuomenė nori ar nenori, 
priversta tas kainas mokėti, 
kitaip jai neleistina nei ge- 
ležkeliais važinėti, nei susi
nešimo keliais naudoties, nei 

j gyvenimo reikmenų turėti, 
į Čia tai ir yra privatiškos 
nuosavybės įstatymo pra
gaištingumas. Prieš tokią 
tai tvarką ir kovoja socializ
mas. Toj tvarkoj gyvenimo 
reikmenis gali valdyt viens 
asmuo, gali valdyt tūkstan
čiai ar milionas žmonių, o te
čiaus visviena tas valdymas 
yra privatiška nuosavybe.

Dabar grįžkime prie mi
nėto laikraščių privatišku- 
mo.

Ar laikraštis gali būt pri- 
vatiškas? Ne. Jis priklau
so visiems jo ėmėjams. Ar 
laikraščio pakraipą nustato 
spaustuxės savininkai be: 
redaktoriai? Nevisai. A- 
pie tai sprendžia tikri laik
raščio 
jai. Kaip tik laikraštis pa-, 
sirodo neatsakančiu savo 
skaitytojų reikalavimams, 
jis liekasi atmest”, ir turi už-

reikmenų 
Žmonių 

negalėjo
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io leidėjai—jo skaityto- i konti oliuoja pats darbinin-

130.000. Taigi kapitalistiš-

.1. B. S.
(Toliaus bus.) j

ku judėjimas. Ir visuomenė 
apie laikraštį privalo spręs
ti ne sulyg to. kas jį leidžia, 
bet sulyg to, kokiam visuo
menės reikalui laikraštis 
tarnauja. Jei "Kovą” pra
dėtų leist Rockefelleris—aš 
kuogreičiausiai ją užsipre
numeruočiau, by tik ji tar
nautų musų socialistiškai 
organizacijai. Jei "Keleivis” 
pereitų į Hearsto laikrašti
nio sindikato rankas ir pasi
liktų tuo patim kokiu jis yra 
"Keleiviu”, aš jį mielai rem
čiau, skaitydamas ir platin
damas. kad greičiau išbudi
nus musų darbo žmonių kle- 
są iš jos klesinio nesusipra
timo miego.

Štai. manau, liogiškas 
žvilgsnis į laikraščių priva- 
tiškumo prasmę.

J. B. S.

>•
—
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PRENUMERATOS KAINA 
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Metams ...........................
Pusei metų ................

Kanadoj ir Užrubežiuose
Metams ........................
Pusei metu ................

Su visokiai reikalais 
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ITrue translation fiied with the p >st- 
master at Boston, Mass^ on January 
30, 1918. as repuired by the Act of
October 6, 1917.

11.75
1.00

.. $2.25 

... 1.25 
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-KELEIVI?"
♦.'».*» Broadway. So. Boston. Mass.

VISOKIOS ŽINIOS
True translation filed ’.rith the post- 
master at Boston, Mass., on January 

■”><•, 1918, as required by the Act oi'
Orto be r 6, 1917.

RAUDONAS KRYŽIUS 
SIUNČIA AUKAS 

LENKIJON.
Telegrama iš Berno (Švei

carijoj) 27 sausio sako: per 
Amerikos ambasadą čionai 
vėl likos nusiųsta Lenkijon 
aukų nukentėjusiems nuo 
karės šelpti. Tarp tų aukų 
buvo $90,000 nuo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir $25,- 
<MMl nuo Lenkijos draugų iš 
Bostono. Į vieną mėnesį 
Amerika pasiuntė per šitą 
miestą (Berną) $315,000 
lenkams.

Nelabai senai da Lietuvių 
Centralis Komitetas aiškino, 
kad Lietuvių Dienos aukų 
negalima Lietuvon išsiųsti, 
nes į vokiečių užimtą šąli 
Amerikos valdžia pinigų ne
leidžia. Bet iš šitos telegra
mos mes aiškiai matom, kac 
Lenkijon pinigai siunčiami. 
Kodėl tad negalima aukų 
siųsti Lietuvon? Juk Len
kija taip pat užimta kaip ir 
Lietuva.

DARBININKAI VALDYS 
PASAULI, SAKO PLIENO 

KARALIUS.
Bethlehem plieno korpo

racijos prezidentas Sch\vab 
kapitalistų puotoj New Yor- 
ke su didžiausia ž>aime kal
bėjo, jog jau nebetoli tas lai
kas, kada visą pasaulį val
dys darbininkai. Girdi, į 
bolševikų judėjimą reikia 
žiūrėti labai rimtai. Didis 
darbininkų klausimas, kurį 
socialistai dabar iškėlė, šiaip 
ar taip, turės būt išrištas. 
Aš esu Įsitikinęs, kad pasau
lio valdymą darbininkai pa 
ims į savo rankas ir juo 
greičiau mes tatai suprasi
me. tuo geriau bus mums pa
tiems.

i
AREŠTAVO RUSĄ SU 

1WW. POPIEROM.
Laikraščiai praneša, kad 

Amerikos valdžia areštavo 
rusą Matfėją Krulką, kuris 
šiomis dienomis atplaukė 
ant japonų laivo į tūlą Paci- 
fiko uostą. Suėmė jį buk tai 
dėlto, kad pas jį radę popie- 

Irų. kurios parodančios, kad 
jis turi kokių tai ryšių su 
IWW. Valdžia tyrinės, ar 

!nebus tik jis tas pats bolše- 
i vikų atstovas, kuris buvo sa
koma atvažiuojąs iš Rusijos 
Chicagon padėti ginti IWVV 
uniją, kuri dabar yra kalti 
narna tenai suokalbyje truk 
dvti valdžios karės darbus.

NORIMA UžDARYT 
AMUNICIJOS FA

BRIKAS.
Naujosios Anglijos kuro 

administratorius, J. J. Sto- 
row, kuris yra išvažiavęs 
VVashingtonan, kad ten ant 
vietos tarties su valdžia dė
lei kuro ir kitų reikalų, pra
nešė, kad reikalausiąs iš 
Wilsono leidimo uždarvt 
Naujojo Anglijoj daugelį 
amunicijos fabrikų, kad tuo- 
ni sutaupinus anglių, reika- 
’ingų šeimynoms. Mat pe- 
abai apsunkino pristatymą 

’abai apsunkino pristatymą 
anglių į reikalingas vietas, 
ypač Naujajai Anglijai už
tektinai kuro pristatyt greit 
įėra galima.

Cleveland, Ohio. _
13 d. CLPD sąryšis savo su-'85 kuopa, nors visai da jau- z'ypL 
sirinkime nutarė paaukauti nutė, pasirodo veikliausia iš Suvalkų gub.. gyve spi ingfieid,’ iii. 
iš savo iždo $5.00 LSS-gos visų čia esamų musų organi- Me,džiu 

zacijų. Gruodžio 30 d. pa-j 
rengė prakalbas. Kalbėjo1. 
M. Dusevičius ir K. Žiurins- 
kas. Prisirašė 1 naujas na
rys.

Sausio 13 buvo Liet. Sūnų 
Dr-stės prakalbos. Kalbėjo 
St. Michelsonas. Prakalba 
buvo įspūdinga.

LSŠ. 85 kuopa Są-gos ap
sigynimo fondan surinko 
jau apie desėtką dolerių. 
Darbuojasi toliaus.

John Charvv.

- Sausio] Hyde Park, Mass.— LSS. c o-.-m ci.’ok

Pajieškau sesers Veronikos Milkui 
čiukės-Mazeikienės, iš Girnių kaimo, 

lių valsčiaus, Naumiesčio pav.

I

MOONEY BYLA BUS 
PERŽIŪRĖTA Iš 

NAUJO. .
Prezidento Wiisono komi 

sija, kuri tyrinėjo Moonej 
bylą, patarė Wilsonui pavai
toti savo Įtekmę, kad Moo 
ney byla imtų perkratyta i 
naujo, jeigu vyriausis Gali 
forrijos teismas nenorėti 
to nadaryti.

Komisija priėjo prie išve 
dimo, kad Mooney byla buv< 
ne teisybės jieškojimas, be 
kruvina industrinė atgieža 
Komisija nurodo, kad Moo 
ney buvo nuteistas miriop 
cuo tarpu jo žmona ir Wein 
berg, prieš kuriuos buvo iš 
statytas tas pats apkaltini 
mas,likos išteisinti,nes prie 
jų bylą svarbiausis liudinin 
kas F. Oxman likos diskre 
dituotas. Taigi Mooney nu 
teisimas taip pat turi būt di 
skredituotas.

»ATARI A VISUOMENĖS 
PLĖŠIKUS KARTI.

Peabodv miestelio gyven- 
ojas Mathew Ocey sako, 
:ad anglies razbaininkus, 
:urie plėšia visuomenę, rei- 
ia iškarti taip kaip papraš
ąs arkliavagius.
VPIPLĖšĖ TRAUKINĮ IR 

UŽMUŠĖ 35 ŽMONES.
Meksikoj pereito j seredoj 

nt centralio geležinkelio, 
ž kokių 50 mylių nuo Chi- 
mahua miesto, plėšikai su
nkė traukinį ir visus api- 
lėšę pabėgo. Laike užpuo- 
imo užmušta 35 žmonės.

ONEAL IŠVAŽIUOJA 
BROOKLYNAN.

James Oneal, pagarsėję 
Massachusetts socialisti 
Partijos sekretorius ir bu 
ves kandidatas į Boston 
majorus, neužilgo išvažiuo 
į Brooklyną už mokytoj 
socialistų mokykloje. Jo vie 
ton Massachusetts valstijo 
bus kitas išrinktas. Nomi 
nacija pasibaigs 4 vasario.

TŪKSTANČIAI DARBI
NINKŲ BE DARBO.
Daug dirbtuvių dėl anglių 

tokos uždarius, tūkstančiai 
’arbininkų pasiliko be dar
ei. Valdžia skelbė, kad už 
riverstiną panedėlų šventi
ką fabrikantai savo darbi- 
inkams turi užmokėti, bet 
ii tuščia pasaka. Fabri 
antų prie tokio mokėjimo 
ž nedirbamas dienas šian- 
ien nieks negali priversti, 
eigų da ir amunicijos fab- 
ikos bus uždarytos, tai dar- 
ininkų padėjimas gana ne- 
ražioj šviesoj pasirodo, 
lai tuo bus sutaupyta kuro, 
et jis visviena neturintiems 
ž ką nusipirkti bus nepriei- 
amas.

79 ŽMONĖS ŽUVO KA
SYKLOJ.

apsigynimo fondan. Taipgi 
nutarta kreipties prie visų 
progresvviškų draugijų, 
kad ir jos aukautų tam rei
kalui. Mirtos dr-ja taipgi 
nutarė paaukauti $6.00. Va
dinas darbininkų susiprati
mas auga. J Eitutis.

Nokomis, III.— Sausio 13 
d. čionai mirė Leonas Luko- 
šaitis, palikęs moterį ir vie
ną kūdikį dideliam varge. 
Velionis mirė ligonbutyj. 
Palaidotas Eagle Draugijos 
ir mainerių unijos lėšomis. 
Velionis buvo laisvų pažiu- 
•ų, bet broliui užsispyrus 
katalikiškai kūną palaidota. 
Lai ilsisi svetimoj žemelėj.

Pusbernis.

Stoughton, Mass.— Sau
sio 12 d. čia buvo LMPS. 52 
kp. balius ir koncertas. M. 
ir B. Petkunaitės iš Monte- 
los padainavo. Be to buvo 
daug deklamacijų, monolo
gų ir dialogų. Vakaras nu
sisekė, kuopai davė gražaus 
pelno. Vakaras buvo be 
svaigalų, žmonių susirinko 
gana daug.

Vietos gyventojas.

So. Manchestcr, Conn. — 
Sausio 6 d. čionai vietos ka
talikams ‘ "prakalbą” sakė 
donosčikas Ramanauskutis. 
Nejaugi musų katalikai taip 
savęs negerbia, kad nori tu
rėt ryšius su donosčikais?

Aršketukas.

S.L.A. viršininkų rinkimai.

AUROS
AUKOS I.. Š. FONDO. 

PATERSON, N. J.
Gruodžio 16 d. krikštynose 

Miškini susukaula nuo kerės 
tėjusiu pašalpai $8.45. Aukavo: 

K. Petraitis, V.

j.pas 
nuken- 

T. 
Yarulevičius, K. Petraitis, V. Vere- 
nis ir V. Misius —po $1.00; M. Ragau 
skas. J. Ragauskienė. J. Miškinis, M. 
Žemaičiutė, P. Gadeikis. J. Žiūra ir 
J. Rėklis—po 50c.; A. Diiius, A. Mi
liutė ir P. Lepečka--po 25c. Viso 
$8.45. Pinigai pasiųsta L. $. F. kasi
ninkui.

P. Yarulevičius.
Pinigai $8.45 gauti ir perduoti L 

Š. F. kasininkui K. Šidlauskui.
J. G. Gegužis.

AUKOS SA-GOS APGSIGINO 
FONDAN.

CHESTER. PA.
LSS. 68 kuopos susirinkime 15 die

na gruodžio suaukauta Są-gos apsigy
nimo fondan $10.50. Susirinkime 13 
d. sausio suaukauta $8.50. Viso 
519.00 aukavo J. Dijokas $5.00; K. 
Kurmauuskas $2.00;J. Steponaitis $3: 
•J. Bakanas $1.25; F. Žalis. S. Krivda. 
F. Žalis, K. Bura ir E. Osis—po $1.00. 
J. Mickus. J. Bezmėnas ir T. Kaupas 
—po 50c; -J. Pundzevičius 25c. Pini
gai perduota LSS. II rajono sekreto
riui K. Burui, kad pristatvtų fondai..

J D.

Geo. E. Milkaitis,
BOX ,93, So. Stanlev st.,

New Britain, Conn

Pajieškau draugo Liudviko Airr.o- 
no. prieš 2 metu gyveno McDonal l, 
Pa. Turiu labai svarbų reikalą ir mel
džiu jo paties ar kas apie jį žino at
siliepti.

J. C. Monsky
81 Seaview avė., Greenville.

(New Jersey, N. J.) .

Pajieškau Jono Šimkaus, iš Vilkų 
kaimo, Svieksnių parap., Raseinių pa
vieto. Kauno gub. Taipgi Adolfo ir 
Boleslavo Maržijansko iš Stemplių 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukti. 
Stenanija Maržijanska-Savickienė (8>

236 Markei st.. Campello, Mass.

Pajieškau pusbrolio Kazio Baikos, 
iš Veželių sodžiau-. Skapiškio parap.. 
Vilkmergės pav., Kauno gub. Turi : 
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti. 

P. Baika.
4015 E 53-rd str., Cleveland, Ohic.

Pajieškau seserų Uršulės ii Anas
tazijos Gulbeničių, is Meškučių na- 
rap., Šiaulių pav.. Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti.

Kazimieras Gulbinas,
32 Union st., Berlin, N. H.

Pajieškau draugu Jono ir Petro 
Sulniukų, iš Varniškių kaimo. Pala
vinęs parap., Kauno gub. Jų pačiu at
sišaukti ar kas žino meldžiu pranešti.

F. Maikštell,
3609 Burwell avė.

S. E. Cleveland, Oh;o.

Paiieškau brolio Jono Alkauskio i< 
Alukinės parap., Vilkmergės pav.. 
Kauno gub., gyveno Ureka, Utah 
Meldžiu atsišaukti ar žinančiųjų pra
nešti.

Joe. Alkauskis.
BOX 224, Bicknell, InJ

Pajieškau J. Bostiką iš Aleksandra- 
vo. Raseinių nu v.. Kauno gufc., gyve
na. rodos. Pitiladelphijoj. Turiu svar 
bu reikalą ir meldžiu jo paties atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

J. North,
Hicklers Hotel, Atlautic a<e.. 

Atlantic City, N J.

Pajieškau apsivedimui >iiergifto8 
nuo 2<> iki 22 melų amžiaus, aš esu 
2-5 metu. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst savo paveikslą, platesnes ži
nias suteiksiu per laišką.

Juozas Z.,
177 Chestnut st.. Laurence, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne jaunesnės 19 ir ne senesnės 25 
metu amžiaus Geistina, kad butų 
dailaus sudėjimo ii mylinti šeimyniš
kų gyvenimą. Aš esu 24 metų, blai
vas. Su pirmu laišku meldžiu prisiųst 
savo uaveikslą, atsakymą duosiu kiek
vienai. <C»-

Jonas Makrickas,
2407 Homer st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui mergii»»»x 
’>e skirtumo tautos, ne jaunesnės 25 ir 
ne senesnės 32 metu. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti savo |>aveikslą, 
atsakymą įhiosiu kiekvienai. Vyrai 
lai nerašinėja.

G. G. Galiūnas.
.433 Cardoni avė., Detroit, Mieli.

Pajieškau ap-'ivedi.nui merginos' 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų, sutinkacios imti civiliška 
šiiubą, aš esu 25 metu turiu gerą; 
larba. su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslą. Atsakymą duo
siu kiekvienai.

C. i. Ga>auskas,
438 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui 
laisvu pažiūru ir doros, 
čios imti civilišką šiiubą. 
gali būti iki 
esu 41 metu, 
teiksiu per laišką, 
kti.

Ignas Narrusa,
BOX 531, Nokomis, Iii.

merginos, 
sutinkan- 
Mergina 

34 metų amžiaus. As. 
Platesnes žinias su- 

Meldžiu atsišau- 
(5»

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės ne senesnės 26 metų, ne- 
vartojančios svaigalų. Meldžiu atsi
šaukti per laišką angių kalltoj. pri 
siunčiant 
luošiu 
žinsiu.

savo paveikslą. Atsakymą 
kiekvienai. Paveikslą sugrą- 

(5)

BOX
Vytautas Karalius,
553. Randolph, Mass.'

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
nešies be vaiku, nesenesnės 35 metų, 
be skirtumo tikėjimo, mylinčios gra- 
?į gvvenima. Aš esu 37 metų. Tu- 
-iu du vaiku ir namus. Pavasary ža
lu apsigvvent Gary, Ind., dirbu mai- 
nose ir moku mechaniko amatą. Gei- 
-tina, kad moteris eurėtų kiek turto. 
Meldžiu atsišaukti prisiųnčiant sa
vo paveikslą. Atsakymą duosiu kiek
vienai. (5‘

Pajieškau brolio Pranciškaus Kiel- 
nšo iš Pašilės sodžiaus, ilakių parap.. 
Telšių pav., Kauno gub., gyveno, ro
dos, Chicagoj. Jo paties atsišaukti, 
ar kas žino meldžiu pranešti už k:i 
busiu dėkingas.

Ananas Kielpšas, (")
2 Second st., Tauton, Mass.

AKRON. OHIO
LSS. 244 kuopos

šio 20 d. suaukauta Są-gos apsigyni
mo fondan $20.25c.
siulevičius ir K.
*2.00; K. Bublis. A. Karsoka. A. Tu
mas, S, Praspalauskas. A. Kuprevi 
ėius M. Budreika. J. Laukevičius. V. 
Kulikauskas, A. Bartuška, A. Davide- 
nas. K. Markūnas ir K. Trainavi- 
ėius—po $1.0(>: P. šiška, J. Yocius. 
M. Bnlevičius. J. Stankaitis. J. Zib- 
lackas ir M. Malašauskas—uo 50e.; 
V. Laukas. P. Sideris ir J. Kuniginis 
—Po 25c. Viso $20.25. Aukos pa
siųstos Są-gos apsigynimo fondan.

K. Janeliunas.

susirinkime sau-

Aukavo: P. Ka- 
Janeliunas—po

E. M.
1967 Canalport avė.. Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nesenosnės 28 metų, laisvų pažiuių, 
mylinčios dorą gyvenimą. Su pirmų 
'aišku meldžiu prisiųsti paveikslą, at
sakymą duosiu kiekvienai. <54

G. Kuzma.
1325 N. Robey st., Chicago. III.

Pajieškau brolio Juozo Dikčio iš 
Kalekiemiu kaimo, Gelvanų vai.. Vil
niaus gub., gvveno apink Grand Ra 
pids. Mich. Jo paties ar žinančių j v 
meldžiu atsišaukti.

Veronika Dikėiukė. (6i
222 Warren st., Bridgeport, Conn.

SLA. TI Apskritis buvo su
šaukęs Chicagoj suvažiavi
mą, kad apkalbėjus, kokie 
žmonės butų tinkamesni į 
SLA. Pildomąją Tarybą. 
Balsuojant daugiausia bal
sų gavo:

1 pirmininkus St. Gegužis. 
Į vice-pirmininkus Dr. 

Baltrušaitienė.
I sekretorius T. Dundulis. 

Buvo paduotas ir B. K. Ba
lutis. bet jis gavo tik vieną 
balsą.

I iždininkus daugiausia 
balsų gavo advokatas K. Gu- 
gis.

J kasos globėjus daugiau 
šia balsų gavo K. Va rašius. 
J. Neviackas.

Visus šituos žmones II 
Apskritys rekomenduoja 
kaipo tinkamiausius kandi
datus i SLA. Pildomąją Ta
ryba.

I daktarus-kvotėjus yra 
šie kandidatai: Dr. F. Matu
laitis. Dr. Baltrušaitienė. Dr. 
-Jonikaitis, Dr. Klimas, Dr. 
Graičiunas ir Dr. šliupas.

AUKOS A. K ALIMAMS UŽ 
LAISVE.

DETROIT. MICH.
Aukavo: S. Sirmonaitis. J. Plautas
J. bėdinas—po $1.00;; W. Lepšis

Pajieškau sesers Marionos Stasio- 
laitės iš Bridpjaunės sodos, Janapo 
lės parap.. Teisių pav. Kauno gub. 
gyveno Bostone. Meldžiu atsišaukti.

Agota Baleckienė, (61
BOX 18, Minden. W. Va.

l aiieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, nuo 
aš esu 35 metų, 
kiekvienai duosiu

F. S„
BOX 97,

30 iki -i'1 metu amžiau-. 
Meldžiu atsišaukti, 
atsakymą. (5;

Henry, W. Va.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

Restoracijosc. Koteliuose ir Dirbtu
vėse, užtektinai darbo kiekvieną die
ną ir visados gera mokestis. Kreip
kitės pas: (27)

GORALSKYS EMPL. OFFICE.
52 Salėm st.. Boston. Mass.

Pajieškau seserų Julijonos ir Petro- 
nės Straukičių, Julijona po vyru 
vidavičienė. gyveno VVaterburv, 
Meldžiu ju pačių atsišaukti, ar 
žino pranešti.

Steponas Straukas,
Co. K. 319 Inf. Camp Lee, 

Petersburg,

Da 
Ct. 
kas 
(B).

ir
W., Rice. A. Limon. F. Kazlauskas. A. 
Kudirka ir J. Mučuta—po 50c.; A. 
Shuman. M. Karia. P. Kvalkauskas 
D. Poškevičius, J. Birston, A. Birston. 
A. Jauniz. R. Jakavunis, P. Vegele- 
vicia. M. Schevo. P. Navakauskas. J. 
Tamašaus’-as. J. Adomaitis, A. Weis- 
man. S. Luekus, M. Lembus, F. Dek<- 
nis. J. Belaitis. A. Adams. J. Bart
kus, W. Deramer, T. Bagdon, M. 51a- 
’auskienė. P. Viroiskas, A. Garbukas. 
K. Yakšt’s, A. Tamošauskas. K. I.a- 
pitskas. P. Klimavičius. P. Anckaitis, 
1. Kudirka. W. Buksnis. D. Plungis. 
K. Mikulis, W. Layitsky, A. Gumaus- 
kas. A. Shulikis ir .M. Podeiskis--po 
25c; J. Franskevičius 30c. T. Muraška 
20c. \ ienas davė 25c. bet nepadavė sa
vo vardo. Viso $16.00.

šios aukos buvo pagarsintos "Ke
leivy,” bet delei tūlų stambių klaidų, 
meldžiu redakcijos paskelbti da kar
tą. J. Klimavičius.

fĖSOS TRUSTAS PADA
RĖ $21.293,562 PELNO.
Armouro mėsos kompani- 

js raportas parodo, kad per 
astaruosius metus šitas 
rustas vien tik iš Amerikos 
monių padarė $21,293,562 
rvno pelno.

Va.
PARDAVIMAI.Pajieškau savo vyro Jono Kučins

ko. prieš Velykas pereitais metais pa
liko mane ir nežinia Kur išvažiavo. 
Girdėjau kad jau gyvena su kita, 

m. senumo, vidutinio ūgio.
ma- 

kakta pramušta ir pusplikis.

BANDOS GE- 
lietuviai s, 
Platesnių 

arba vpa- 
(51

IŠSIDUODA ANT 
lt \S storas, apgy ventoj 
latviais ir lenkais vietoj, 
žinių klauskite per laišką 
tiškai.

Paul Winstein,
50 Longwood avė., lloxburj’, Mass.

Naujoj Škotijoj (Kanado: 
provincija), netoli Ha!ifaxo 
Acadia Coal Co. kasyklo. 
pereito j sąvaitėj ištiko ek- 
pliozija ir užbėrė 79 mainie 
rius. Aštuonis lavonus jai 
atkasta, kiti da užberti. Ma 
noma, kad visi jie bus žuvę

Kas mums rašoma.
POLIUM ANAI APIPLĖŠĖ

MERGINĄ.
Philadelphijoj buvo, toks 

atsitikimas. Nellie Byrne. 
jauna mergina, išsiėmė iš 
Lankos $2*K) ir nuėjo mies
tan rakandų pažiūrėti. Ka
dangi ji tos dalies miesto ge
rai nepažinojo, tai bevaikš
čiodama paklydo. Sutikus 
du Įiolicmanu. Nellie paklau
sė jų. koki ii turėtų imti ka
rą, kad parvežtų ją namo. 
Policmanai jai paaiškino, 
liet kadangi karo ilgai nega
lima buvo sulaukti, tai tvar
kos dabotojai patarė jai už
eiti vienon vieton sušilti, kur 
ir patįs su ja nuėjo. Tenai 
jie paprašė, kad ji jiems "už- pondento iš Petrogrado be 
fundveų” išsigerti. Paskui vieliu telegrafu žinių. Um 
"juokais” suėmė jai už ran- ted Press tyčia pridėjo, kac 
ku. išėmė iš jos krepšio $20(? šitų žinių jos Koresponden 

tui suteikė Rusijos ministe 
• . ris Nelotskv. kas iš atbulo, 

pusės skaitant išeina: S-t-o 
; galūnė g 

kv” pridėta tiktai tam, ka< 
pavardė išrodvtų "rusiška.’

Visiems' Ir vos tik United Press ši 
kapitonas

I

HEARSTO AGENTŪRA 
SLĄSTUOSE.

Hearsto laikraščiai sako 
si, kad jie turi savo žinių a 
genturą. kuri užlaiko Euro 
poj savo korespondentus i 
pristato 
Hearsto

'bet ir kitiems laikraščiam 
i žinias parduoda.

Bet štai anądien Unitec 
Press žinių agentūra užsta 

!tė slastus ir Hearsto firm; 
r tuojaus i juos įlindo.
i Gavusi nuo savo korės

medegos netįl 
"Americanams,'

ir nrasišalino.&

Mergina verkdama susi | 
jieškojo jvoiicijos nuovadą ir

Amsterdam. N. Y.— Čia 
etuviai pradeda ištikrųjų 
•usti, imasi už skaityme 
arbininkiškų laikraščių, 
tudavo pas M r. Malęs po 
•r. 145 E. Main st. galima 
•uvo gaut nusipirkti ”Nau- 
ienas’’ ir "Kardą,” dabar 
au ir "Keleivį,” nežiūrint, 
:ad kuone visi pirmeiviai 
uri užsirašę. Musų kuni- 
:užis iš kailio neriasi, ma- 
ant. kad jo parapijonįs per- 
a "Keleivį.”
LSS. 208 kuopa sykiu su 

merikonais socialistais tu- 
i komisiją, kuri visų tautų 
ocialistų laikraščius plati- 
la.

T..SS. 208 kuopos susirin
kimas bus 3 d. vasario, ant- 
ą vai. po piet. G. A. R. sve- 
ainėj. Nariai privalo atsi- 
ankvti.

Organizatorius.

SYPSA.
Pagal "The Sunshine of your Smile'

Trvškančios lupos saldy
bėms šypsos,

Jei ne man šypsos—sviets 
pilnas tamsos.

Nėr kitos saulės, kuri užva
duos

Tą meilės šviesą ir tiek 
džiaugsmo duos.

Pajieškojimai
"KEL” SKAITYTOJU ŽINIAI.

Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 
mus. pasigarsinimus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini- 
mus. delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną sy
kį. lodei siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu nokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

“Keleivio” Admin.

Apie 35 
dideliai rauplėtas ir kairėji akis 
ž.esnė.
Paeina iš Bartkininkų Suvalkų gub 
Kas ta vyrą žinc kur jis gyvena, ma
lonėkit pranešti, už ka bus atlyginta.

Marijona Ručinskienė, (6) 
lStrong pi., Cambridge str.. 

Boston, Mass.

Pajieškau Frano Petraičio, iš Pa 
kuonio kaimo. Pagirmonių vaisė.. Su 
valkų gub. Jo paties atsišaukti ai 
kas žino malonės pranešti. <5>

Marijona Petraitienė
315 Broad'.vav. So. Boston. Mass.

Pajieškau brolių Simono ir Vincen
to. taipgi sesers Petronės Raukų, i- 
šimoiių sodžiaus, Plungės vaisė.. Tel
šių pav., Kauno gub. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žino malones pranešti.

Liudvikas Rauka. (5,
522 Ix>well st., Room 3,

Vaneouver, B. C.

MIRĖ.
Kazimieras Kanišau.-kas, S sausio, 

1918 metais Washington. D. C., pasi
mirė. Velionis paėjo iš Segulėnų so 
džiaus, Panevėžio pav., Kauno gub. 
Buvo netekęs abieju kojų Giminės 
norinti platesnių žinių lai kreipiasi.

J. Vieršula.
603 Luo avė., VVashington. D. t .

I’ARSIDI OD t KRAUTUVĖ
Parsiduoda lengvomis išlygomis 

vyriškų ir moteriškų drabužių krau
tuve (dry goods). Nėra tik siutų ir 
overkotų.bet šiaip smulkmenų reikalin 
giausi’i dalykų. Biznis išdirbtas per 
vienuolika metų ii gerai pelningai va
romas. Pardavimo priežastis—savi
ninkas serga ir turi kitą biznį prižiū
rėti. Sužinoti visad galima pas. (5» 

t. Ramanauską.
101 Oak str_ La»rence, Mass.

r B0RDEN5 
Malted 
Milk

paiiasakojo anie tai kapito- 
nui. Tas liepė palaukti iai 
iki vidurnakčio, kada sueina 
visi policmanai 
jiems susirinkus 
sustatė juos i eilę ir mergina 
tuojaus plėšikus pažino. Po
licmanai, žinoma, pradėjo 
gintis ir kapitonas iš pra
džios nenorėjo n.erginai ti
kėti. bet tyrinėjimas parodė.' 
kad ii kalba teisybę ir tiedu 
policmanai tapo areštuoti. 
Nuplėšta jiems žvaigždės, 
atimta buožės, raktai ir už- 
rakvta belanirėn. Tai bent 
tvarkdariai!

tą žinią paskelbė, tuojaus i. 
Hearsto agentūra gavo ”nu( 
savo korespondento praneši
ma." kad "ministeris Nelot* •
sky” ir jam tą patį pa paša 
kojo.

Tuo tarpu visiems žinoma 
kad Rusijoj tokio 
rio visai nėra, kad 
Nelots(ky) reiškia 
ir tokiu budu Hearsto agen
tūra likos sugauta vagiant 
žinias.

ministe- 
vardas 

vagystę

Manchestcr, N. H.— Sau- 
io 6 d. čia buvo TMD. pra
kalbos. Kalbėjo Z. Jankau
skas iš Lawrence. bet dau
giau rankoms negu žodžiu, 
įmonių buvo mažai. Rinko 
lukas neprigulmingai Lie- 
uvai. bet mažai tesurinko.

Kad ikurus pečių. 8 sausio 
ula lenkė Grzeszok pylė iš 
kardinės kerosino ant Ug
nės, kerosinas sprogo, už
degė moteries drapanas ir 
nelaimingoji taip apdegė, 
kad nugabenta i ligonbuti 
x> 5 valandų mirė.

Vargdienėlis.

šypsokis, brangi, atgaivos 
suteik,

Ir laimių rojų ant žemės 
įsteigk!...

įleisk man atjausti šilumą 
širdies,

Mano padangėj saulutė 
spindės.

Naktis tekloja pasaulį 
tamsa.

Tegu išnyksta saulinė šviesa 
Mano padangės netems de

besiai, 
šypsos tavo man švies 

spinduliai.
Jei

Šypsokis, brangi, lai auga 
džiaugsmai, 

laimės ant žemės težydi 
žiedai

Te žadin sielą, duod' dvasiai 
spėkos

Kerai žavingi tavosios šyp
sos. J. B. S

Pajieškau Juozo Daunio, Taručių 
kaime. Zarasu apskričio, Kauno gub. 
Pirmiau jis gyveno Chicago. III.

Jonas Gervė.
5O'į Cascade st., Fitchburg, Mass.

Pajieškau dėdės Antano Jeneliuno 
ir draugo Viktoro Griciaus abu iš 
Kauno gub. Šiaulių pav. Kuršėnų 
parap. Gricius pirmiau gyveno Chi- 
cagoic. Malonėkit atsišaukti.

Steponas Jeneliuna.- 
% C. V. L. Co. Scosti Bav 1,

Pittsburg, N

(7)
'n

H

Pajieškau svogerio Felikso Vaika- 
so. iš Triškių parapijos, prieš metus 
gyvenu Joliet, III. Jo paties atsišau
kti ar kas žino meldžiu pranešti.

Dominikas Pasilsis,
:’.6 Rhoder st.. New Britain, Conn.

Pajieškau savo giminių ir pažįsta 
mu. aš esu Skriaudžių kaimo, Kvie 
viskio parap. Mariampolės pav. Su
valkų gub. Meldžiu atsmaukti.

Jonas Bartuška,
1638 N. Ixiavitt sL, Chicago. II1.

Pajieškau pusbrolio Povilo Kusi- 
nausko. iš Vaštkiemio kaimo, Prienų 
parap. Mariampolės pnv.. Suvalkų 
gub.. gyvena Amerikoj. Meldžiu at
sišaukti. ar kas zin<> malonės praneš
ti.

Povilas Spūdis
412 <>ak sU, Scranton, Pa.

APSIVED1MAI.
Pajieškau apsivedimui merginos ži

nančios Stokiu miestelį. Mituvos up-- 
lį. Malonėkit kreipties.

S. Gužiunas.
BOX 7 4, Monteilo, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 27 metų ir ne senesnės 
32 metų, sutinkančios imti bažnytinį 
šiiubą. Aš esu vaikinas 24 metų am
žiaus, ir turiu gerą darbą, ir savo 
nraperte. Meldžiu vaikinų nerašinėti 
Su pirmu laišku prašau savo paveiks
lą prisiųsti.

Boleslavas Szerksnas.
ROX 849. Park City, Utah.

Pajieškau apsivedin ui merginos, 
ne senesnės kain 24 me«.ų ir sutinkan
čios imti civilišką šiiubą. Aš esu 23 
metu amžiau.*, iš amato bai beris ir 
gerai uždirbu. Su pi.r.iu laišku pra
šau savo paveikslą prisiųsti. Atsa
kymo duosiu kiekvienai.

Tom. Bernotas.
BOX 849. Park City, Utah

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 21 m. amžiaus; a-’ esu 21 
m. Platesnes žinias sutriksiu laišku. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa
veikslą. kuri reikalaujant sugrąžinsiu 

Joseph l.eon, 
Phiiad'a. Pa.Gen. I*cl.

CACLC •MMO •

HAS MOtOUAL
. * ------------- •

Žindinančioms Motinoms.
Jeigu norite padauginti pieną 

įu.-u krutvse. išgerkite stiklą

BORDEN’S 
Malted MUM 

IN THE SOUARE PACKAGC

Jeigu išgersite tarp valgymo ir 
valgymo laiku sustiprins jūsų ku 
ną ir atgaivins spėicas. o per tą 
priduos maistingumo ir gausos ju 
st? pienui krūtyse.

PIRK PAKELI ŠIANDIEN
Parsiduoda visose aptiekose.

Išpildvk šitą kuponą ir pasiųsk 
Malted Milk Dept.. K 

Borden's Condensed Milk C*.
Nc» York.

jdėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedį ir sampelį. pakaktinai iš
bandymui.
Nante .................................................. ..

Address

*



a KELEIVIS.

Ilnil ADKTIV A I Atsakymas.UUmUnldllllA. Agentas:—Matau pas ta-
mistas yra šventųjų paveik
slų, gal užsirašysi, sau 
”Draugą.” Tai tikras katali
kų draugas, mokina kaip 
apsisaugot nuo prakeiktų 
eicilistų ir bedievių. Žiūrėk 
kiek čia popieros, kiek raš
to!

Darbininkas:—Girdi tam
sta, tą "reksmono” šauks
mą, patarčiau išeiti ir pasi
vyt. Aš nesu skudurų pir
kėjas.

Bomba.
Elizabethe 9 sausio atsiti

ko šitoks atsitikimas: Tūlas 
darbininkas eidamas darbo 
jieškoti nešėsi su savim ran
kine kašę darbo įrankiams 
susidėti. Užėjo jis į vieną 
"lietuvišką užeigą” (galiū
ną) ir ten palikęs savo kašę, 
išėjo jieškot dirbo. Ar saliu- 
ninkui parupo, kas kašėje

Rusijoj.
Kažkokios revoliucinės 

frakcijos šalininkai nakčia 
išlipino ant sienų didelėms 
raidėms atspausdintą pro
klamaciją. Žmonės sustoję 
skaito: ”Jusu ministeriai a- 
reštuoti.” Sekanti rytą virš 
tos afišos buvo prilipdyta. 
"Meluojat—-Jūsų ministe
riai areštuoti.”

Redakcijos Atsakymai
J/**1 T? J ~

yra. ar kaip kitaip, gana to, 
kad išgirdo, jog ”bakse” ka- 
žinkas, lyg laikrodis taksi. 
Bėdinam saliuninkui šaltas 
prakaitas apliejo visą kūną. Įdomauja, o prie* to da šitą 
Tai pragaro mašina—tai straipsneli butu reikėję ver-
bomba! Ta minčia varomas, sti anglų kalbon, nes jis pa- 
lyg sėdynėn adatomis duria- liečia ir karės klausimą. Vi- 
mas, bėdinas saliuninkas bė- so to dėlei jo ir nespausdino- 
ga gatvėn, šaukia išgąstin- me. 
gu balsu policmanams: ”Eij p. B. Shukiui. 
polis, mister policman. ai j<en gavome. Žinutes 
faund di bomb in mai haus! ' 
Koman-arjop, koman.” Po- 
licmanai bėga, išgąstingai 
peržengia saliuno slekstį. su 
didžiausiu atsargumu priei
na prie saliuninko rodomos 
bombos. Vai kiek baimės, 
kiek rūpesčio, kur dėt. kaip 
paliest baksą, kad nesprog
tų. O pragaro mašina kaip 
tyčia, kada atakuojantis ją 
kvapą krūtinėse sulaikę žiu
ri išvertė akis.’ji da garsiau 
pradeda taksėt, tarsi skai
tydama tų nelaimingų did
vyrių gyvenimo sekundas. 
Vienu .balsu sušunka visi’ 
Nešt Į * vandenį, į 
greičiau! Bet kas paims, kas ta^- Aciu. 
neš? Galų gale viens drą
suolių prisiartinęs su cl 
džiausiu atsargumu atidarė 
baksą. -Jame įvairus maši
nisto darbo įrankiai, o tarp 
jų stovi sau nei kiek nenusi
gandęs gerojiškas budilnin- 
kas ir ramiai sau taksi. Ko
kį jis ant mirtinos baimės 
apimtų savo priešų įspūdi 
padarė, skaitytojui nesunku 
pačiam įsivaizdinti.

J. Samaičiui.— Ačiū už 
prisiųstą žinutę, tečiaus i 
laikrašti jos nedėjom, nes 
lietuviai lenkų politika ne-

Jūsų laiš- ■» v» i 14-zn;* •

lantos lietuviams nedėjome, 
nes išskyrus keliolika karei
vių, kitokių skaitytojų At
lantoje neturime, taigi ji ne
galėtu atnešti jums ir gei
džiamų rezultatų.

Dorrisvilles Mainieriui.— 
Korespondencija biskį pa
senus, ir apie to kataliko 
mirtį kalbėti permažai turi
me vietos.

Mainų vergui.—Ačiū už 
rašymą, bet norime tik atsi
tikimus talpinti.

Toni Karpovičiui.— Apie 
ih.a v iM. tai šiame ”Kel.” numery ra- 
į upę ją. š° kitas musų koresponden-

Prancūzijoj.
—Ar girdėjai tamsta, kad 

tūlas amerikietis turistas 
nori musų muziejuje nupir
kti tas keturias vinis,ant ku
riu kabojo Gicondos pavei
kslas ?

—Žada gerai užmokėt?
—Po milinną už kožną.
—Parduot! Juk senų su

rūdijusių vynių ir daugiau 
rast galime.

įoooioocodooior -r-ri-: i k m i »>41

Teiephone: Greenpoint 2372

MACYS BROS.

i

i

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU 
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

<51 Aft tlk ant tJH.UU savaites
Pristatėm į namus visokiu: 

daiktus į visą apielinkę Jersej 
NewYork, South ir Centrą 
Pro^klvra. Maspeth ir kiiur 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (?)

198-200 Grand Street

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Met užtikrinant, kad Jų* suėėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBl S. Kadangi 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir buna
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUVAU
TAIPGI IŠVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
I'IGIAI IK GERAI.
IR 1ŠPROS1NAM

VYRU IK MOTERŲ KUBUS 
Darba* gera* ir užtikrinta*. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų broli* lietuvis

Ant Januška
222 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21015

Iš, Alena Kostovska, pasiro 
dau visai publikai akyse

H
i :

BOLĘ, 
pražūna ir 

ji dingo.

tarpe Driggs ir Bedford avė. 

BROOKLYN, N. Y.

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt 

bežiūrint Bolė iš ranku 
niekas negal suprasti kur

I

Paskui pats priėjęs prie žmogaus iš
trauki tą bolę iš jo nosies. Prisiųski- 

. gausite ta boię ir katalio-

The Magic Shop.
BOX 303. Holbrook. Mass.

Paskui pats priėjęs

SSSFį^g«8ggė:-=~:

j B. S. Stone, Oph-D- j
Akių 

Specijalistas. |

10 m. So. Bostone.
399 Broadv.ay, 

SO. BOSTON. MASS

te 25c. 
erą-

Akušerka#
Pabaigusi kur«ą Wocunj V’.cdicai 

CuHege, Hali imt«?. Md.
Pasekmingai atlieka savo darLa prie 

gimdymo, taipgi suteikia \i><»xius n»iaa ir 
pagalbą invairūfee moterų litre; -c.
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Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat geri tno ir pagelbiitgumo. Ne-i- 
dttukite apgaut sukiastuotais vaisiais, parduodamais 
už pigesnę dienią.

ią seną tikr^ gyduolę gausite visuomet tokiame 
akelije, kaip čia parodyta. Pirkdami ž.tirėkite, k.i.l 
utų ant pakelio ženklas „1N KARAS” ir žodis 
LOXOL,” o taipgi musų pavardė.

Tikrasis PA1 N’-EXPF.l.l.ERIS parduodamas visose 
aptiekose. Gaiite gauti rr tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTĖR A CO.
74«8O Watehington Street, New York

PAIN EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuri f tikrai pageibi nuo visokių kentėjimų ir skausmų“ ’inl >nl’f.r:'. 1‘rit4 1

NAVATNIAUSIA

KABE IR LIGOS!
KARĖ, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI 
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoros Trejankos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

<BE=r

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda. nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vaitoja. t;.: 
gi visados randasi lietuvis a 
tiekonus.

EDVARD DALY, Savininkas
18 Br&adway, So. Boston. J
Galite reikalauti ir per laiš- 1 

kus, o mes per ekspresą gyduo-J 
les atsiųsime. J

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo ' 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at- 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas,; 
gurginias vidurių. Diegliai suimda- | 
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. . 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo , 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei- ! 
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta- i 
ras, Regulatria, dėl moterų, prade- į 
jau gerai jausties, gerai valgyti ir ’ 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
c. mėnesius aš savo paveiksi* nebega
liu pažint ir palikau laiminga, naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti goresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMTCAL INST. 
Žolė* nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St, Tel. Canal 6417.
P. J. BALTRĖNAS, Prof. 

Chicago, III.
Šita apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

Rusijos Revoliucijos 
Paveikslas.
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo' sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Gaiite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broad vvay, 

South Boston. Mass.

| Jonas A. Katkus
i UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 
į IR KITOKIU DAIKTŲ.
* Galima gaut pirkti visus Arte 
T rikoje leidžiamus laikraščius, 
į taipgi ir juos užsiprenumeruoti.
f Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 
į iki 12 vidurnakčio.
£ Toliaus gyvenantieji galit 
Ii keiptis tašku šuo adresu: (?)
X J. A. KATKUS
* 2204 Forbes st-, Pittsburgh, Pa.

visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

bet ir tesingi, šie straipsniai:
Kodėl vyrai tampa senberniais? 

Ar jaunos mergino* myli senber
nius?

Ar pritink* senberniams vesti 
jaunas merginas? Kodėl mergi
nos tampa senmergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritink* senmergėms iite- 
kėti už jaunų vaikinų.

Knyga papuošta labai puikiais- 
artistiškais paveikslai*.

Kaina tik 35 centai.
Knygos reikalaukite pas:

A. PIPIRNINKAS
2023 ST. PAUL AVĖ, 

CHICAGO, ILL. 
arba "Keleivio” Knygyne, 
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Agentams duodu didelį nuošimtį- 
(komišiną).

Keršto širdies draugui.— 
di- Norėtume, kad vietos kuo

pa šį dalyką sutvarkytų ir 
paskui kuopos paliudytą at
sakymą įdėsime, kitaip kila 
nolemika. iš kurios visv.ome- X -
nei nėra naudos.

Verpetų žiedui. — Jūsų 
straipsnelio nespausdinome, 
nes su tokiais neprausta būr
eliais. kaip "metodologijos 
daktaras,” neužsimoka clis- 

-J. K. Buch. Į kusuot. Geriausia tokius 
tamsunus ignoruoti.

P. Motiečiui <Waterburyk 
—"Vilij’o? Choro” atsakymo 
"Kovos” korespondentui re
dakcija nėra gavusi.

Slapukui. — Meldžiame 
jjerskaityt straipsni ”ar lai
kraščiai yra privatiška nuo
savybe.”

K. Barauskui.
dėti negalime, nes joje įkri- 
minuojamas žmogus, gal iš 
musų pareikalaut atsakomy
bės.

Bolševikui.—Z-as paaiški
no dalyką, jus jiatvirtinat 
kad remetės informacijo
mis, taigi nėra reikalo pole
mizuoti, tik įsidomėti, kad 
savo akimis nemačius, ausi
mis negirdėjus šiandien sun
ku yra kam tikėti.

Žinutės

Kareiviškas juokas.
—Ka darytum, iei stove- 

(lamas ant sargybos pama
tytum prieinanti prie tavęs 
paršą?—klausia oficierius 
kareivio.

—-Jei turėtų ant skrybė
lės oficieriaus šniūrą 
duočiau jam 
sako kareivis.

w — — . — - — xt, <1 t i
pagalbą—at-

Perdaug brangina.
—Ar ištikrujų ją taip la

bai myli?
—Myliu ir branginu lab- 

jau negu savo gyvenimą.
—Net ir dabar kada gy

venimas tiek daug kaštuo
ja? Ar tik neperdaug. Pa
galvok.

šių dienų jaunavedžiai.
—Hm... Tamstyte, sakai 

atliekate nošliubinę kelione. 
Kurgi tamstos vyras?

—Jis važiuoja rūkomam 
vagone.

J

I
I

i

Sveikata

>

Mieštis

LėšUOJA 
MAŽIAU 

IR 
PRAŠALINA ŠALTJ

CASCARA

| “Keleivio” Skaitytojos.
Gerbiamieji:— kurių pre

numerata pasibaigė malonė 
kitę atnaujinti, nes sulyg tra
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį*’ kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos nrogt* 
šventai gina darbininkų rei
kalus.

Mainydami adresą Kutinai 
turit priduoti SENAJį ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už 
enk a parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors. parašę laišką neužkli- 
iuoja ir prilipina tik už lč. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laiškų niekados ne
siųstų. nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytaa. 
turi būt pridėta markė už 2c.. 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa 

tui.
"KeJ.” Administracija.

C
?!

AR NORI. KAD MERGINOS”
MYLĖTŲ? j;

Jeigu taip, tai aasipirk |jt

V

krest Kendžių.»
o ji niekad nepamirš ju*, nes 
kerdžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Ix>w*ey*s Crest Ken
džių. -Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiusk mums dolerį, o 
gausi viena svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone, 

K. SIDLAUSKAS
225 BROADWAT.

i 
y
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E. J. Mažeika
GERIAUSIU LAIKRODĖLIŲ 

LAIKRODŽIU ir AUKSŲ 
KRAUTUVE

«‘

Ekspertą*
Laikrodžių 
Taisytai**.

.r

♦

Taipgi užlaiko visokius
MUZ1KALISKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS Ir RECORDUS 

LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS. RUSIŠKUS ir tt.
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pa* mu*. o gausit* 
teisingų ir gsrų patarnavimų. '

E. J. MAŽEIKA
52 Sheldon st, Hartford, Conn.

Paprasta nuo šalčio gyduolė žino
ma nuo 20 metų, žirnelių pavidal“, 
-augi, tikra, nėra joje svaigalo, išgy
do šaltį į 21 valandas, gripų į 3 die 
nas. Gauk tikrą Raudonu viršeliu su 
Mr. Hill paveikslų dėžutę. IZ-šuoja 

mažiau, o vertės 
daug.

24 žirneliai už 25c 
Visose aptiekose.

payiegos 
ir 

energija
DYKAI
ŠITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Jamo aprašoma aiškioje, paprastojo kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo ttžnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligoą, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios cik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamlstos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musu pasekmingą gy
dymą tokiu ligų, kaip pilvo bei j akrui negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimu strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprngnsio pilve; nuo atsiriaug.'/nio maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulž.ingumo užpottlimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapi; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas l»ei greitai užgaunamas, nuilsę* ir nusilpnės rytmety.j. ’ Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimą*! draugijos) * Ar 
ėsi nusiminęs, nubudęs ir ar turi širdgėlai Tie svmpto:nai nurodo, kad jūsų tunas 
yra blogose sau lygose ir kad jum* reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musų brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą dėlėj sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikatą, spėkų ir Stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gera, sveiką patarimą ir infoi meri jas kurias 
kiekvienas vyrss bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažisosite priežastis savo kentėjimų ir kaip j<:sų negali* 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadų į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Prisiųskit Šita Dykai Duetams Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PR1CS CO*« L.801 Mndhon A Clinton St*.. dticago. III. ,

Brangus Daktarai;—Meldžia man tuojau* pnsinsti Tysai dykai, apmoktu 
pačta, jusu brangių nedlkatttką knygų.

Vardas Ir pavardė................................,................................................................................

Gatvė ir No4.............................. .............................. ............................................................

Valstija
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FISHER
4. Užsienio rinkos ir kapitalizmo 

plėtojimasis.
Visiems darbo produktams turi būt su- 

Ji apsaugodavo rasta rinka. Fabrikantai turi parduoti vis
ką, ką tik jie išdirba, jeigu jie nori, kad jų 
fabrikos nuolatos dirbtų. Bet kadangi dar
bininkai, kaip 1910 metų Jungtinių Valstijų 
statistika (Census Bulletin No. 160) parodo, 
gauna tik tiek algos, kad jie gali išpirkti vos 
tik 17 nuošimčių to. ką jie padaro, tai reiš
kia, kad atlieka dar 8-3 nuošimčiai visokių 
tavoru, kuriems išpirkti darbininkai jau ne
turi pinigu.

Nemaža darbininkų prakaitu pagamin
tų daiktų sunaudoja kapitalistai ir kitokie 
dykaduoniai; bet visgi daug dar tavoru at
lieka nesunaudota. Kurgi tam pertekliui 
surasti rinką? JĮ turi išpirkti kiti darbinin
kai, kurie prie jo pagaminimo nedirbo. Bet 
jeigu darbininkai, kurie neprisidėjo prie jo 
padarymo, turi tą perteklių išpirkti, tai juk 
jie turi turėt tam tikslui pinigų. Iš kurgi 
jie gali tuos pinigus imti? Apie tai pasirū
pina kapitalistų klesa. Ji pristato tuos dar
bininkus prie darbo. Jie kasa kanalus, sta
to naujas fabrikas, tiesia geležinkelius, ati
daro naujas kasyklas ir už tą darbą gauna 
tų atliekamų tavoru.

Bet kuomet darbininkai pradeda tose 
kasyklose ir fabrikose dirbti, jie padare 
naują tavoru perteklių, kuriems vėl reikia 
jieškoti naujų rinkų. Kad šitą perteklių iš- 
pardavus, reikia statyti daugiau geleižn ke
lių ir fabrikų, kurių produktams ir vėl rei
kia jieškoti naujų rinkų.

Dėl šitos priežasties nuolatos atsidaro 
.naujos kasyklos ir fabrikos. Tokiu budi 

Kapitalistų draugijoj for-;vis daugiau ir daugiau darbininkų traukia-

PARAŠE MARK
(Tąsa).

Feodalizmo pradžioje viešpataujanti 
klesa taipgi turėjo draugijoje socialę funk
ciją (tam tikrą darbą),
darbininkus, kuomet tie dirbdavo laukų 
darbus. Ir tuomet iš pradžios buvo galima 
pereiti iš vienos klesos į kitą, bet pabaigoje 
viršutinė klesa likos paveldėtinė. Išsivystė 
luomai ir feodalizmas griuvo.

Kapitalizmo pradžioje viešpataujanti 
klesa taip-pat turėjo atlikti tam tikrą drau
gijos darbą—kompeticijos keliu tobulinti 
išdirbystės įrankius. Ir išpradžios prie ka
pitalizmo taip pat buvo galima pereiti iš 
vienos klesos į kitą. Bet dabar kapitalistų 
klesa jau nebegali daugiau tobulinti darbo 
įrankių kompeticijos keliu, nes susidarė 
trustai ir varžytinės likos prašalintos. Kas 
metai pasaulio turtai renkasi vis į mažesnį 
skaičių rankų. Kas metai klesų padalini
mas darosi vis aiškesnis, vis griežtesnis, ir 
žmogui iš darbininkų klesos vis sunkiau ir 
sunkiau įlipti į kapitalistų klesa. Šiandien 
darbininkų klesos žmogus jokiu budu nega
lėtų jau likti tokiu aliejaus karalium kaip 
Rockefelleris, arba anglies baronu kaip 
Baer, arba plieno karalium kaip Andrew 
Carnegie. Šitos pramonės jau monopolizuo
tos ir net smulkesni kapitalistai yra smau
giami stambaus kapitalo, o ką jau kalbėti a- 
pie darbininkus! Vadinas, proletaras kapi
talistu likti šiandien jau negali. Iš kitos vėl 
pusės,vaikai tokių žmonių kaip Morganas ir 
Rockefelleris, gimsta jau milionieriais ir 
ateityje bus šios šalies viešpačiais, vistiek 
kad ir idiotai arba išsigimėliai jie butų.

Tokiu budu šita klesa virsta jau pa vėl-
•j — . • i y —— “ ’
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muojasi kastos, o ant kastų paremta drau-jma alginėn vergijon. Kapitalizmas nuola- 
--- įOS plėtojasi ir besiplėtodamas jis nuolatos 

jieško vis daugiau žmonių išnaudojimui.
Kapitalo augimas prasidėjo tuojaus. 

: kaip tik užsimezgė fabrikų sistema. Tuo- 
!met buvo dar baudžiava. Liuosų darbinin- 
jkų buvo nedaug. Greitu laiku priėjo prie 
į to, kad kapitalui pritruko darbininkų ir to- 
i liaus plėtotis prie baudžiavos jis nebegalė 
i jo. Todėl baudžiava buvo panaikinta ir lau- 
; kų baudžiauninkai likos sutraukti į fabri- 
Jkas, kad juos galėtų tenai išnaudoti besiplė 
tojantis kapitalas.

Galop atėjo laikas, kuomet visuose pra- 
i moninguose Europos ir Amerikos kraštuo
se darbininkai jau nebegalėjo daugiau au
gančiam kapitalui pelno tverti. Vienas 
Anglijos kapitalistas būdamas anuomet 

: Amerikoj pasakė, kad Anglijoj kapitalistai 
jau nebeturi pelno iš įdėtų pramonėn kapi 
talų, todėl jie yra priversti daryti invest- 
mentus Indijoj, Afrikoj, Australijoj ir Nau
joj Zelandijoj. Jisai kaltino už tai Lloyd 
George’o šeimininkavimą. Tam storžieviui 
pramonės kapitonui rodėsi, kad jeigu ne 
Lloyd George:o šeimininkavimas, tai kapi
talistai galėtų statyti senoj savo Anglijoj 
naujas fabrikas, geležinkelius ir kasyklas 
per amžių amžius — net ir tuomet, kada iv 

į butų taip daug, kad jie pereit tarp jų nega- 
į lėtų. Jam rodėsi,kad jei ne Lloyd George, tai 
Anglijos darbininkai galėtų krauti fabri
kantams pelnus be pabaigos. Tai jau pap
rastas buržujo protavimo budas. Vistiek 

į ar tai bus reformos, ar Indijos maras, bur
žujus visuomet kaltins už tai kokį nors as
menį, o ne aplinkybes. (Toliaus bus. )

Terre-Houte, Ind.— Sau
sio 11 d. čionai mirė Kazi
mieras Dančiauskas, palik
damas moterį su dviems kū
dikiais. Mirė iš priežasties 
nenusisekusios operacijos, 
kuri ant velionio buvo pa
daryta.

Velionis palaidota 15 sau
sio su bažnytinėms ceremo
nijoms, nors būdamas gyvu 
prašė, kad jo nevežtų baž
nyčion, kaipo laisvamanio. 
Mat giminiu tuščia garbė

nepaiso nei paskutinio mir
štančiojo troškimo.

Velionis buvo 38 metų am
žiaus. Paliko senus tėvus, 
brolį ir seserį Lietuvoje, 2 
broliu, ir tolimesnių giminių dos knygutė. 
Amerikoje. Lai ilsisi ramy- tTeriluią1^’^ "kolegijos 
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Debatai socialistų 
su klerikalais.

gija nekuomet ilgai gvvuot negali. Tai jau 
kita svarbi priežastis, kuri veda kapitaliz
mą prie puolimo.

3. Mašinerija, kuri užima darbininkų 
vietą.

Žmonės, kurie nesupranta socializmo 
filozofijos, tankiai stebisi, kuomi galų gale 
pasibaigs tas nuolatinis plėtojimasis išdir- 
bystėj mašinerijos, kuri išstumia iš darbo 
darbininkus. Visi juk supranta, kad kiek
viena nauja mašina, kiekvienas išradimas 
išmeta k, darbo minias žmonių ir tuo budu 
didina darbininkų klesos skurdą. 0 kas 
metai Įvedama vis daugiau ir daugiau ma
šinų.

Buvo laikas, kuomet namų, drabužių ir 
maisto padarymui pajėgą gamindavo žmo
nių raumenis, šiandien gi ią gamina ga
ras ir elektra. Tiesa, ir šiandien dar yra 
daug žmonių, kurie dirba špatais ir badyk- 
lais, kaip antai angliakasiai, kurie kasa rei
kalingą elektrai ir garui gaminti anglį. Bet 
ateina laikas, kuomet prie išdirbystės ir 
transportacijos bus pakinkytos gamtos pa- 
jiegos, kurios gamins taipgi elektros švei- 
są ir reikalingą šilumą. Žmonių raumenis 
tik tiek bus reikalingos, kiek jų reikės 
mašinoms valdyti. Kuomet tas laikas ateis, į 
visi angliakasiai, mašinistai, pečkuriai ir 
pusė geležinkelių darbininkų vienu ypu liks 
išmesti iš darbo.

Kiekvienas išradimas, koks tik būna 
šiandien padarytas, vietoj palengvinti dar
bininkams jungą, padidina jų skurdą. Ačiū ? 
išradimams, prie darbo reikia mažiau žmo
gaus spėkų ir kur kas daugiau pasidaro rei
kalingų gyvenimui dalykų. Kodėl tad išra
dimai apsunkina darbininkų būvį?

Todėl, kad nauji išdirbystės budai su
darė tokias gyvenimo sąlygas, prie kurių 
dabartinė draugijos tvarka jau nebetinka. 
Reiškia, ji jau atgyveno savo amžių ir gy
venimas svarbiausiai žmonių klesai, darbi
ninkams, darosi prie jos nebegalimas. To
dėl, kaip gentinis komunizmas, kaip vergi
ja, kaip feodalizmas, taip ir dabartinė kapi
talistiška tvarka turės griūti, kad užleidus 
vietą naujai sistemai, pritaikytai prie naujų 
gyvenimo sąlygų.

Vadinasi, mašinerijos išsiplėtojimas 
taip-pat reikalauja kapitalistiškos tvarkos 
panaikinimo.

Naujas draugijos surėdymas turės būt 
toks, kad įvedimas išdirbvstėn mašinerijos 
eitų darbininkų klesos naudai.

I

ŽIEMOS NAKTYJE.
Žiemos vidurnaktyj sniegas bulavo, 
Ir medžiu viršūnes žvaigždės bučiavo 

Spinduliais,—aštrioms akutėms.
O vienas mėnulis naiviai šypsojos, 
Tarsi ko džiaugės, o gal tyčiojos

Iš tylios, bailės nakties!?
Aržuolai augšti. dangų parėmę 
Ir pušjs skujuotos šakoms susiėmę

Re atkvėpio snaudė giliai...
Tik vienas vilkas neiškent’ gulėjęs,
Iš laužo išlindęs per mišką nuėjęs

Sau maisto jieškojo.
Fotam gailėjos, kam basas vaikščiojo — 
Kojas nušalo ir laiką eikvojo.

Velyk jis butų gulėjęs...
Ir vilkas apsiverkęs j laužą nuėjo.
Ir alkanas būdams, nes paukščiai tupėjo. 

Tada per žiemą jis lauže gulėjo.
Mokinys.

_______

SVEIKATA TURI PINIGO 
VERTIBĘ.

Tai tikras pats savaimi 
liudijantis pasakojimas. 
Sveikata yra kartais vienin
teliu daugelio žmonių turtu. 
Skilvis yra pamatu geros 
sveikatos, todėl reikalinga 
daboti, kad jame neįsigalėtų 
kenksmingos ir nuodingos 
nedegos, nuo kurių paliuo- 
avus organizmo sistemą vi- 
a gyvybės mašinerija vei

kia dailiai ir tinkamai. Tri
lerio* Amerikoniškas Kar
čiojo Vyno Elixeris yra pa- 
ekmingiausia priemone mi
nėtiems bogumams prašalin- 
i. Jeigu tik turi ergelį su 
kilviu, paimk Trinerio A- 
nerikoniško Elixerio. Tu 
sitikinsi, kad tai. ką sakome 
ra tiesa. Kaina $1.10 ap- 
iekose. Daugelis kenčia nuo 
•eumatizmo, neuralgijos 
trėnų gėlimo, ir tt., nes jie 
ležino apie Trinerio Lini- 
nentą. Mes atkreipiame jų 
.tydą į šitą gyduolę, kaipo 
treit suteikiančią pagalbą, 
^sėkminga nuo nikstelėji- 
no, ištinimo ir tt. Kaina 35 
r 65 aptiekose. Išsirašant 
—45 ir 75c. Joseph Triner 
■ompany, Mnfg. Chemist’s, 
333—1343 So. Ashland avė.. 
Chicago, III.

(Apgarsinimas).

Antai 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už- 

Į sukamas, vyriš- 
L ko didumo, ant ’

Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau- 
Joje aprašyti tie pa- 

debatai, kuriuose . , 2 —... ,_i "kolegijos stu-
J. SukalaUSKŪS. dentai” socialistų buvo taip sumuš- 

jti, kad palikę visus savo ”forni- 
lėius” turėjo bėgti iš svetainės.
f -v... gryno

,,A,,skaitymo ir labui parankaus forma- 
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 

sąvaitė geriausi klerikalų argumentai prieš 
'socializmą, visa jų išmintis, visas jų 
"mokslas”, ir ten pat seka socialistų 
atsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą” į skutus.

Susipratę darbininkai turėtų pasi
rūpinti, kad tos knygutės kuo dau
giausia paskleidus tarp tamsios 
nios. Gaunama "Keleivio" 
joj. kaina tik 10c.

Suvyniok 10<- i popierą ir 
prastam laiške. Norintiems 
imt duodame nuošimtį.

"KELEIVIS”
255 BROADM AY, SO. BOSTON, 

MASS.

Kincaid, III.—Dėl daugy-Į Knygutė turi 45 puslapius 

hės sniego, kuris 
geležinkelius, jau 
laiko kaip stovi uždarytos 
anglių kasyklos.

Pabuvęs.

Draugijų reikalai.
LIETUVIŲ NEPR1GULM1NGAS 

KLIL’BAS CHICAGO, ILL. 
VALDYBOS ADRESAI:

J. Kriščiokas—pirmininkas,
1900 So. Union avė., Chicago, III. 

Petras Keniutis—prot. raštininkas,
3238 So. Halsted st., Chicago, III. 

Jonas Vainauskas —Vice pirmininkas 
2918 Union avė.. Chicago, 

Antanas Staniulis —Finan. rast 
3220 Wallace str., Chicago, 

Jonas Staniulis —Iždininkas, 
5237 Princeton avė.. Chicago, 

Jonas Jausminas —Kasos globėjas, 
930—W. 35 str., Chicago, 
Mikolaiūs—organ. priž. 
3347 Emerald avė.. Chicago,

Kaz.

111.

III.

III.

III.

III.

ST. CHARLES. ILL
D.L.K. Vytauto Dr-stės Valdyba.

Pirmininkas—A. Šilkaitis, 
P. O. B0X 48, St. Charles, 

Pagelbininkas—A. Urpulis, 
58—2nd St., St. Charles, 

Prot. Rast.—K. Tamašiunas,
73 W lllinois St., St. Charles, 

Turto Rašt.—P. Valentas,
579 W. 6th St, S t. Charles, 

Kasierius—T. Eidrugevičia,

III.

III.

III

III.

LIET. DARB. BR. PAŠ. DR-STĖ 
Courtney, Pa.

Valdybos adresai: 
D. Lekavičius—pirm.

BOX 138, Courtney, 
J. Bagaila—pirm pag.,

Courtney. 
Ant. Bročinskis—Fin. rast, 

P. O. BOX 327, Courtney, 
Jonas Stanislovaitis, prot. rašt., 

P. O. BOX 176 Courtney, 
St Bernotovičia—kasier., 

P. O. BON 28, Courtney.
Visi nariai,kurie gyvena t.n.u, 

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

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA. 

Pittsburgh. Pa.
Juozas Maskeliūnas, — 

2025 Colwall Street, 
pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st., 
Prot. Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street. 
l'in. Sekr. Pranas U rialus

1525 Penn. avė., 
Kasierius Karalius Varašius,

All Nation Dep. Rauk S. S. 
Kasos globėjai:

, Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai- 
*ntįlis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado- 

Pov.

; *i rm.

Pirm.

Pa.

ra.
Pa.
Pa.
Pa. 

toliau.

ov uiuuuiv, llo. i/uer eonai, .ivuuo iiidzain.*.f 20 metų auksuo- Kardonas Jonas Pociūnas li
tas su išrašytais Stanišauskas.
dffbeltavais vir- daršalua: Aleks. Kivinskas. 
šais. Labai tei-' 
singas, ypatingai' 

važiuojantiems žmonėms,,elžkeliu
ariems reikia visuomet tikras lai- 
as žinoti. Gvarantuotas ant 20 me- 
j. Ypatingas pasiūlysimas. Mes ja
usime šį laikrodėli ant kiekvieno ad- 

eso už $5.95 C. O. 1). ir persiuntimo 
Aštus, su teise jums visk* peržiūrėt, 
ei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
:nto. Atsiminkite jus užmokėtv- 
sėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
?i pirktumėt kitur. Puikus auk
uotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
iekvienu laikrodėliu. (?)

ENCELSIOR WATCH CO.
<6 Athenaeum Bldg. CHICAGO. H.L

GRANO RAPIDS. MICH. 
Lietuvių Šunų Draugijos Valdybos

Pirm.
adresai:

Pijus Rausius,
506 Leonard st. N. 

pagelb. K. Zaleskevičius,
506 I.eonarti st.

Rast. Jonas švedas, 
1574 Muskegan avė.

Fin. rast. K. S. Jakimavičius, 
1520 Quarry Avė.

Iždininkas K. Rasikas,
318 Leonard st.

Organo prižiūrėtojas: K. S. Jaki
mavičius, 1520 Quarry avė. Su viso
kiais Dr-jos reikalais kreipkitės prie 
valdybos virš nurodytais adresais.

Pirm.

Prot.

Dovana Visiems Dykai.

N.

N.

N.

N.

W.

W.

\V.

\V

W.

Tai kas nors nepaprasto. Nu
stebinantis laikrodis, naujo išra
dimo, apie kun da nėši girdėjęs. 
Laikrodis yra naujausiu išradimu 
laikrodžių sri tyje. Apie jo prak- 
tiilguma kali,a žemiau paduotas 
aprašymas: 1* Rodo valandas ir 
minutas kaip ir paprastas laikro
dis; 2> padarytas yra iš geriau
sio metalo taip,-kad gali būt ug
nyj ii nesudega, ir gali išlaikyt 
per visą tavo gyvenimą; 31 už
sukti reikia lik vieną sykį į S die
nas; 4) įtaiką laiko geriau negu 
koks nors kitas laikrodis ir nesu- 
vė-iina nei minutė*: 5) Gvaran 
tuotas 25 metams; Gi Sveria 1D 

svarų: 7) Turi skambutį, kuris taip smarkiai 
skambina, kad ir kiečiausiai miegant; prikelia iš 
miego ir išvelka iš lovos, kad jį nutildytų; 8) Nak
ties tamsoj nereikia kelties, žiebi degtuką, kad pa
mačius koks laikas, vien tik paspaust knypkutį ir 
visas laikrodis apšviečia elektros šviesa; 9) Ga
li kartu šviesti ir skambinti, Gaii būti kaipo kam
barinis bei orisinis varpelis dėl pašaukimo geisti
nos ypatos. 11* Turi egzaminuojamą lemputę de! 
ištyrimo akies, burnos, ausies, gerklės, nosies ir 
dantų; 12* Turi elektros bateriją labei pasekmių 
gą gydymui nerviškų ligų; 13* Turi savyje nesu
degamąja bankinę spintelę dviems perskyrimais: 
vienas pinigams, antras bragmenims sudėti: Ban
kas aprūpintas slaptingomis durelėmis, kurias 
gal atidaryti tik žinanti paslaptį ypatų. Kombi
nacijos numeris užsistoto. Su kiekvienu laikro
džiu pasieniiame pilnas informacijas. Dabar pa 
mislyk. Kiek naudos ir parankamo gali turėti iš 

Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirktum. visgi geresnio už 
šitą negausi. Šitoks lakrodis privalo rastis kiekvienoj šluboj, r.es jis yra 
netik reikalingu bet ir pagražinančiu namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam 
šitas laikrodis nepatiktų. Baterija tame laikrodyje gali užtekti keliems me
tams, o paskui labai lengva įdėt naują. Tas laikrodis vertas $2O.O<> mažiau- 

I *iai, mes gi dėl ju daugybės per trumpą laikų pa išdavinė*; me tik po $8.95. 
j Laikrodis vra tikrai tekis, kaip aprašytas. Jei jums nepatiktų, gražiname pi
nigus. DYK M. VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kiekvienam šit; geležim gra- 

' zu laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą naujo isdirbimo laikro- 
i iii. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems žmonėm*, nes stipriai . lukštais 
' n tvirtais viduriais, laiką laiko teisingai. Parduodama* po .S-t.iO n brangiau, 
I o pas mus jį gausi DYKAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi tuojaus ste
buklingą naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkt sau bei kam nors do
vanų tai prisiusk mums rankpinigių tik 5oc, o mes tuoj išsiusima laikrodį su 
laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėdamas pasinaudoti p.o- 
ga. rašyk neatidėliodamas.

PRACT1CAL SALES COMPANY,
I 708 North May St, Dept. 36. Chiraąo, III.
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DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVĮ.”
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TĖMYKIT! Vyrus ir 
merginas mokinam Bar
benę amato. Išmokus 
parupinam vieta. Rei
kalaukit informaciją, 
šmuikštis. ((.)

GLOBĖ BARBER SCHOOL. 
439—3-rd avė, PITTSBl RGH, PA.

?

i i Pirk Laikrodėlį!

EXI RA!

I

Šioj gadynėj nieks negali ap
sieit be laikrcKielio. Tai pirkite 
laikrodėli mano krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgą 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
<1.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumą.

Taipgi pajieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patirimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po $20.00 
j savaitę. Kreipkitės.

P. VALUKONIS,
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*55 Broad vąy. So. Bo«ton. Maxa. [*

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR IŠ ęUR ATSIRADO ŽMOGUS? 

IŠSIVYSTĖ IŠ BEŽDŽIONĖS, NEKURIE SAKO, 
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA SSe. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS Ste.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS.,_ 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų pratėviai vogdavo sau 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kari taip smalkiai 
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA S5e.
AUDIMO APDARAIS Cše.

Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašyk it tapi:

”KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiku Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stu, plaučiu ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiusk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

Fiahleigh & Co.. B. 70 Athenaeum Bldg, Chicag*). III.
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IUSILPIEJI, IERVIŠNI, NEUŽTEITIIil KRAUJO TUREMTI HRAI IR MOTERES

Įgaunai Stipruma, Tvir 
tuma, ir Sveikata.

* •< 
V-'A7

Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
ligomes, jeigu turite skausmą 
galvos, užkereiimo vidurių, ne- 
galėto mieguoti, neturite giaro 
apetito; jeigu tusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją, nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu jaustate visai 
nuvanis ir teigti jusu protiškos 
ir kliniškos paįiegas išnykusias 
—turite vartuoti Nuga-Tone — 
tą Stebuklingą Kraujo Valy
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

Nufia-Tone
Padara Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus, Nuolatinius 

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Moteres.
Tie svarbus gyduolei, Nuga-Tone, įšmeta nuodas iš kūno ir pa larn 

jįiį stiprų ir sveikų. Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kųciis maico 
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarbam stoviuje. Nėra gere<nių 
vaistų nuo nikšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užke'fįimo 
skilves. biaurio kvapo, išpustų bet skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptina širdę. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuiisą ir regvlarišką. Jiign 
kas yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviui, ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale adikti 
savą darhą bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarvs tu. v .g 
iaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuotl 
ka<1 sugrą/is sveikatą ir busite užffanedir.ti. arba me* ^ugražisma r • tgu*. <• trr■•:* s 
yra i kožną ptindulį. Pilnas vieno mėnesi gydama* tik SI.Mk ar .r' • .......
už $.">.<10 SiuAlcirte savą pastrliavimo šendena ir atšaukite savą pirm ■ t sveikatą. 
Stiprumą ir spiekas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dėl vyrų kaip ir d< . :;v :.rtų.

SIUSKIT TA KUPONĄ
National Laboratory L101 123 W. Madison st., Chicago, III.

Tdėdu flooal t.................................fr meMrfu pHstust! ............ I,
gyduolių Nug.i-Tooc.

VARDAS IR PAVARDE

ADRr.SAS



■' ■ KELEIVIS.

Progresysčių balius ir juo
dašimčių suokalbis.

Pereitoj subatoj So. Bos
tono Lietuvių Salėj buvo 
Progresyviškojo Moterų 
Susivienijimo Massachu- 
setts rajono parengtas kos
tiumų balius, kuris nusisekė 
taip puikiai, kad geriau ir 
norėt jau negalima. Žmo
nių susirinko daugiau kaip 
400 ir, nors įžanga buvo ne
brangi, rajonui liks apie 
$100 gryno pelno.

Dailės žvilgsniu balius ir
gi gerai išėjo. Kostiumų 
buvo labai gražių ir charak
teringų. Pirmą dovaną už 
gražiausi kostiumą, $5.00 
vertės dėžę čekolados, kurią 
tam tikslui paaukavo p. 
Stropienė, laimėjo Anelė 
Alekniutė; antrą dovaną, 
dailų rankų darbo krepšį, 
paaukautą E. Čeikienės, lai
mėjo M. Žvingiliutė; trečią 
dovaną (už juokingiausi 
kostiumą), špilkų paduškai- 
tę, kurią dovanojo M. Gru- 
anskaitė, laimėjo M. Rep- 
šaitė. Pirmą vyrų dovaną 
laimėjo W. Gaston—gražų 
tualetinį setą: antrą vyrų 
dovaną laimėjo Jatulevičiu- 
tė, kuri buvo pasirėdžius 
"lietuvišku ubagu.” Buvo ir 
daugiau gražių kostiumų, 
pavyzdžiui, Ramanauskie
nės, Zukienės, Bertulienės ir 
kitų, bet visiems neužteko 
dovanų. Komisija, kuri bu
vo išrinkta dovanoms spręs
ti, stengėsi kad ū___ _
gautų svečiai iš kitų miestų . ..
ir kurie nepriguli prie ba- ^s*. Šitas pasirodė 
liaus rengėjų, taip kad iš sa- ' _ . .. .
lies nebutu jokiu užmetimu. Isklausęs vedėjos paaiskim-

' . , , . i i • • Jisai pranešė, kad vestu-Be to da buvo ir .akiojan-- vės vaidinamos, o i
ti krasa su dovanomis. Lz 
atvirutes M. Gruzinskąitė,kė. .)e,gir vanar(
gavo bukietą gyvų gelių, pareikalaus
|a>rj aukavo Stropiene, o M. r
publis "Kardą," kurį auka- 
yo Bagočius.
Y Balius buvo begalo gy
vas ir linksmas, publika žai
dė ir džiaugėsi.

■I

NEGRAŽU MELUOTI. 
"Keleivio” No. 3-čiam tu-

Sako, karė reikalingesnė 
negu taika.

Atsimetęs nuo socialistų las Brightono bolševikas sa- 
partijos John Spurgo, perai- 
tą panedėlį laikė prakalbą 
Bostono "Nacionalės parti
jos” sušauktame viešame su- 
sirinkme. "Nacionalė” par
tija likos suorganizuota 4 d. 
spalių Chicagoje iš tų* kurie 
nesutinka su socialistų par
tijos taktika. Spargo savo 
prakalboje išdėstė naujos

sigrudo prie policmanų ir 
paklausė, ko jie nori, kartu 
jiems paaiškindama, kad jie 
įsakymų nuo tų bobelių ne
imtų ir kad F. Ramanauską 
tuojaus paleistų. Bet ”spe- 
šel” policiantai matyt iškai
no jau buvo prižadėję triuk
šmadariams padėti ir neno
rėjo klausyti. Michelsonie
nė tuomet pareikalavo paai
škinimo, kokiais įstatymais! 
remdamiesi jie taip elgiasi1 
ir kodėl jie triukšmadarių partijos principus, užreikš- 
nemalsina. Policmanai tu- damas, kad ii nėra trečia so- 
rėjo prisipažinti, kad tokių eialistlĮ partija. rinkimuose 
Įstatymų nėra, kurie draus- remsjanti darbininkų parti- 
tų a.;L^nui apsirengti miny- ju kandidatus ir savus sta- 
ko rūbais, bet, girai, jeigu 
mes matom, kad tokio akto
riaus pasirodymas gali su
kelti triukšmą, tai mes tu
rim teisę neleisti jo ant pa
grindų arba uždaryti salę. 
Vakaro vedėja atkirto: "Jei
gu tiems žmonėms nepatin
ka perstatymas, tai aš jiems 
atiduodu pinigus ir veskit 
juos laukan. Jų čia yra apie 
10.” Policmanai sako: "Kad 
tie žmonės nori būt čia." 
Tuomet vedėja lį^pia tvar
kos ardytojus numalšinti ir 
išskirstyt, arba išmest lau
kan. Noroms-nenoroms, po- 
icmanai liepė katalikams 
nutilti, bet spyrėsi, kad "ves
tuvių" nebūtų ir kad "kapu
cinas” nesirodytų. Vakaro 
vedėja tuomet jiems trum
pai atsakė, kad ji su jais vi- 
-ai nekalbėsianti ir einanti 
telefonuot policijos kapito
nui, kad prisiųstų kitus po- 
’icmanus. Policmanai nusi
gando. Tuoj liepė triukšma
dariams susėsti, o patįs pra-

t
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rinkimuose

tys tik ten, kur socialistų 
partijos negalės pastatyti. 
•Jis ragino liberalus ir soci
alistus remti dabartinę karę 
ne vien dėl demokratijos 
apgynimo, bet dėl demokra
tijos įvykdinimo, dėlto Spar- 

igos nuomone karė reikalin- 
j gesnė negu taika.

vo korespondencijoje pripa
sakoja daug neteisybės. Gin
čytis nenoriu, tik pasakau, 
jog grynas melas, kad Z-nė 
R-nei užpuolus ją gatvėj 
galvą su paipa perskėlė ir 
teismas Z-nė nubaudė taip, 
kad turėjo užmokėt 10 dol. 
bausmės ir abiejų pusių ad
vokatams. Moteris susipešė, 
bet kad jos abi lygiai kaltos, 
tai parodo faktas, jog teis
mas bylą išnagrinėjęs skun
džiamąją išteisino ir ne tik 
”abiejų pusių’* advokatams, 
bet ir bausmės 10 dolerių 
Z-nėi teismas nepaskyrė. 
Z-nė jokių bausmių niekam 
nemokėjo. Tai faktas.

dovanas' «jo teisintis.
Pribuvo policijos seržan- 

.._ , "1_ r___ 1. vyras
išmintingas ir mandagus.

Padaužos nušovė policmaną.
Pereitą panedėlį Back 

Bay miesto dalyje, po num. 
107 .Jersey st., policmanas J. 
C. Reiser užklupo plėšikus 
;r prasidėjo miltina kova 
Policmanas pataikytas re
volverio šuviu krito. Triuk
šmui kilus subėgo daug žmo
nių. Plėšikas, kuris nušo
vė policmaną, atkišo revol
veri krūtinėn Mrs. Catheri- 
ne McAllister. kuri išbėgo 
prieangin. ir paklausęs: 
’Kur yra artimiausias dak
taras,” įsiveržė vidun, o iš 
čia užpakalinėm namo duri
mis pabėgo kieman ir pa
spruko nuo minios.

PRAKALBOS.
Ąteinačios nedėlios vaka

re Lietuvių salėje bus Biru
tės Kanklių Choro sureng
tos prakalbos. Kalbės F. J. 
Bagočius. Bus ir dainų. Su
sirinkite visi.

mu, jisai pranešė, kad vestu-

policmanus atsisukęs pasa- 
' "Jeigu vakaro pirmi- 

> triukš
mingus žmones iš salės pra
šalinti, jūsų pareiga tuojaus 
išmesti juos laukan.’’ Išgir
dę tai katalikai, sulindo į 
kampus ir nosis nuleidę sė
dėjo. Dar kad parodžius 

Ir štai, kuomet susirinkęs policijai ir patiems triukš- 
iaunimas taip draugiškai. madariams, ką apie juos ma- 
žaidžia, atsiranda keliatas -
juodašimčių ir pradeda kelti 
škandalą. Tūlai G—kiutei 
vadovaujant, tris ar ketu
rios katalikės užpuola vidu
ry salės ant M. Ivoškiutės ir 
nuplėšia jai kostiumą. Sa- 
lėj kilo triukšmas. Tuo tar
pu ta pati G-kiutė pribėga 
prie policmanų, kurie buvo 
pastatyti prie turų tvarkai 
daboti, ir seilėmis apsiputo
jus pradeda šaukti, kad "be 
dieviai išjuokia musų kata
likišką tikėjimą." Šaukia ir 
rodo į drg. F. Ramanauską, 
kuris pasirėdęs į "tėvą kapu
ciną” ramiai sau stovėjo ir 
laukė "jaunavedžių," ku
riems jis turėjo duoti "Šilu
te.” Šitos vestuvės buvo ba
liaus programe ir visą laiką 
viešai buvo skelbiamos, to
dėl Klerikalai iškaino jau bu
vo padarę suokalbį pakelti 
baliuje triukšmą. Reikia pa
sakyti, kad vienas "kolegi
jos studentas" iš tų špitol- 
ninkų abazo jau keliom die
nom prieš balių apie saliu- 
nus pasakojo, kad tų vestu
vių su kapucinu nebusią. 
Nors tas šnipelis pats į balių 
neatėjo, bet už tai atėjo jo 
mergina, minėta G—kiutė, 
kuri tarp dorų žmonių turi 
labai blogą vardą. Pradė
jus jai triukšmą kelti, prie 
jos pribėgo dar keliatas da
vatkų su vyčiais ir visi jie 
ėmė šaukti, kad bus "kraujo 
praliejimas," jei policija leis 
tas vestuves vaidinti. Ka
dangi visas triukšmas buvo 
iškaino surengtas, tai vaka
ro vedėjai ir nepatėmijo, 
kaip poliemonai pripuolė 
prie F. Ramanausko, o kleri
kalų būrelis jį apspito ir ėmė 
rėkti kad mestų laukan. Va
karo vedėja Michelsonienė 
su|įuzdimą pastebėjus, pri-

no publika, paprašyta visų, 
kad rankų pakėlimu pasaky
tų, ar nori vestuvių, ar ne. 
"Kas už vestuves, pakelkit 
rankas!" Pakilo keli šimtai 
rankų ir kelias minutas tę
sėsi apkurtintas delnų plo
jimas. "O kas prie vestu
ves?"—ir vos 4 ar 5 rankos 
pasirodė.

Ttai buvo toks morališkas 
smūgis tamsybės auklėti
niams. kad tartum juos į 
juodą žemę kas suvarė. Per 
visą laiką paskui nedrįso pa
kelti nosies nei akių.

Reikia pasakyti, kad kata- 
’ikų šitam baliuje buvo 
daug, bet kiti užsilaikė žmo
niškai ir jie buvo mandagiai 
vaišinami. Nedaryta tarp 
jų skirtumo net ir dovanas 
dalijant. Viena katalikė tu
rėjo gražų kostiumą ir jai 
buvo paskirta už tai dova
na. Nekultūringais triukš
madariais pasirodė tiktai 
apie 10 tamsunų, kurie bu
vo klerikalų vadovų suorga
nizuoti ir primokinti. Dėl 
juodašimtiško jų pasielgimo 
protingesni katalikai jautėsi 
ląbai nesmagiai.

Viską matęs.

D-ro Matulaičio paskaita.
Progresvsčių sušauktam 

susirinkime pereitos nedė
lios vakarą d-ras Mątulaitis 
urėjo paskaitą apie sveika

tą ir suteikė susirinkusiems 
nemaža pamokinančių žinių. ( 
Paskaita žmones labai užin- 
eresavo ir pabaigoj buvo 

daug įvairių klausimų, ku
kiuos daktaras kiekvienam i 
uprantamai paaiškino.

Apdegė trįs vyrai.
Brightone pereitą panedė- 

į ištiko didelis gaisras Sin- 
:lair Refining Co. fabri- 

’<oj, kur sprogo gazolinos 
.anka. Tris darbininkai 
skaudžiai apdegė iki juos iš 
liepsnų išgelbėta.

SKAITYKIT IR PLATIM
KIT "KELEIVĮ.” 1

Reikalingi Vyrai!
Tvirtus vyrai, kurie sutiktu 
dirbt sunkoką darbą, 56 valan
das savaitėj. Darbas ant visa
dos ) jeigu užsigauėdini). Mo
kestis gera ir netoli nuo Jūsų na
mų: nereik mokėti už važinėji
mą. Kreipkitės pas

MR. O’LEARY
AMERICAN SLGAR 

REFINING CO.
19 Granite sL, So. Boston, Mass

D. L. K. VYTAUTO BENO 
Muzikališka Mokykla.

Mokiname grajit ant visokių ins
trumentų, kurie norite pasimokyti 
kreipkitės (5)

339 Broadway, So. Boston. Mass.
M. Grubbis. Direktorius.

KĄ IŠRASTI 
V

Tai yra lietuviška knygutė iš
leista. kurioje yra apie !Oo iš
radimų, kurie gali l>uti reikalin
gi. likosi išduota ant reikalavi
mo ir dėl naudos LIETUVIŲ 
IŠRADĖJŲ. Iš knygutės dasi- 
žinosite koki pelnų išradimai at
nešė ir dar gali atnešti. Jeigu 
manote apie išradimus, tai ra
šyk šianditftf Lietuviškai reika
laudamas knygutės, kurią išsių
sime DYKAI. (5
AMERICAN ELROPEAN 

PATENT OFFICES Ine.
256 Broadway, New York. N. Y. 

(Kvis)

Jus esate apsaugotas pirk
dami US.’Robo Apautuvus 
nes jus gaunate "U. S. Protected," kas rei
škia smagumą, ilgą nešiojimą ir sutaupi- 
nimą pinigų, šiltas.sausas kojosjlgą tar-

navimąjlubeltavą smagumą —štai ką jus visada rasite

U. S Guminiuos Apautuvuos
Juos yra taip smagu nešioti ir taip smagiai žmogus 

jąuties, kad jums pilnai apsimoka nešioti "U. S.” Kiek
viena pora turi "U. S.” žymę, kuri yra ženklu visudi- 
džiausios guminių daiktų išdirbvstės visame pasauly
je. Yra tai jūsų apsauga. Pirkti galite gaut visur. Jū
sų krautuvninkas turi akurat ko jums reikia, arba gali 
gauti dėl jus jei nuo jo pareikalausite.
(Jnited Statės Rubber •Company

New York

U. S.Rubber Footvvcar

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 

lietuvius kriaučius:

J. BERžELIONIS & CO.
4 Haj markei Sq. kampas Groso Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sų., 

BOSTON, MASS.
GYDUOLES NUO KOSULIO

’s
Balsam 
for Lungs

Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas geidžia įgyti tik geras gy
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin
gi?. o žinomų vardu

P. W Kolo- 
dziej iš Cbestcr 
W. Va.. praneša 
mums rašydama-: 
"Patariu kirks le
nam. kad pirktų 
tiktai Severos Gy
duoles. nes jos• 
yra geros, o y- 
patingat Sės eros 
Ralsamas P 1 a n- 
čiams. ni km} 
ceresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį, mėgi
nome daugeiį vi- 
soldų gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severo. 
Ralsamo P 1 a u - 
ria.ns. Ui kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų. •

8AUCIAUSIA BANKA

So. Boston Trust Co.
(Buvusi Mattapan Deposit & Trust Co.)

474 Bmdway, So. Boston, Mus.
KARTAUS ........................ .. $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. M A YNA R v.—PREZIDENTAS

D1VIDENTUS
Už padėtus musų Bankoje pinigoš nuo 
5 Lapkričio, sip metų, bus mokama po

(Severas Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio”. Papratimas pasakyti 
piln^ vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severas Balsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavimus. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influenzos. uždegimo pleuros, traii- 
knčinojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusatinios. 
Šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems..

Rainstta ir •« Matų -viser aptiMeM
Scivros lodsrnns

vjsnr npliricosc. Visuomet mtel aukite Sc*
veros** ir pasakykit pilną gylttolč* vardą. 
Teicu arti negalima itauti. tai užsisakius i«- —t -

w. p. savana co.
Cetfar Raplde, lewa

Sevnra’s Cold and 
Grlp Tablotn
fSrv’cros Pl^fkHės nnn 
TVrteHmo ir Gripo) yra ,----- .
žinomos tnomi. kad pe-- Mtjs tiesiog 
gali pergalimą labai 
trumpu laiku. centai.

<5

<
t, —-O- .a. .ą, _o. .o. .o. .o. .o. .o.
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X ’X 111 Salėm Street, Boston, Mass.

Pinigus pasiunčiu j Lietuvį ir Vokietiją.
Tiktai per mano tarpininkystę galėsite pri gelbėti badu mirštantiems 
jūsų broliams bei seserims Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoje.

Pinigus Rusijos pirkite pas mane, 
nes tiktai aš parduodu pagal žemiausi kursą. 

BANKIERIUS JUOZAS KAWAUAUSKAS 
Boston, Mass

i Y
Y
Y
Y
Y
Y
YY
Y
Y
Y 
X ?.

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARA8

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną. 

Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MA88.

2 procento
už padėtus Taupinimo skyriuje. 

Pinigus į Banką galite prisiusi ir per laišką.

I
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»
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Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

Lietiivfeta Aptieka So. Bostone 
ir apielinkėj

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

iirios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

_ _____  ii
lA.L. KAPOČIUS^

L1ETL VYS DENTIST AS. j j 
^■VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.))

Nuo 2 iki 9 vak. į
NEDALIOMIS 1 

b 
iki 1 v. po pietų. 7j

Ofisas "Keleivio” name. flj

$

iii

DAKTARAS

(|(251 Broad*ay, tarpe C ir D Sto.jĮį
| SO. BOSTON, MASS.

Serganti žnoils.
Aš sirgau per tris metus. Perė
jau daug daktarų ir suvago
jau nemaža gyduolių be jokių 
pasekmių. Buvau nuliūdęs ir 
nusiminęs, dėl savo ligos ne
galėjau apsivesti. Per patari
mą draugo tečiaus radau pa
galbą ir dabar esmi sveikas 
vyras. Žingeidaujančius ui- 
kviečiu atsilankyt pas mane 
bile vakarą no darbo, arba ra
šyt (?)

George Celedinas,
719 W. 14-th P\ Chicago, Iii.

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25e 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams...............
Vaikų ramintojas ................
Nuo suirimo nervų............
Bobro lašai ........................
Nuo saulės nudegimo .... 5<>c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ................................. 75c
Kraujo Valytojas ................ 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00
Nuo Reumatizmo ..........   $1.0b

50c
25c
50c
20c
2.>

1.00
1.00

Tikta Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų l.«H> 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 5Oc 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo........... 1.00
Gydu. nuo "kornų" 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 5Oc 
Proškos nuo nerviško galvos 

skaudėjimo .......... 10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir medika- 

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
| Blakėms ir tarakon. nuodų 25c

Perfumon visokių gėlių, 25c., 50r., 75c.. $l.0<». $2.00 ir dauginti.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas 

■tane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta.

VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI 
nežiūrint ar jie yra Amerikos, ar Europos daklary.

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiąsim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Mlauskas
PROVIZORIUS

226 Bmdmy, Kampas C st.

A


