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JUNGTINE TARYBA SUSTIPRINO 
- RUSIJOS RESPUBLIKĄ.
ČERNOVAS 1 
LENINU, KAD PALAI 

KIUS SOCIALISTŲ 
VALDŽIĄ.

STOJO SU leidimą. Taip kaip rusai 
, sudegino už savęs visus vi
durinius tiltus, J

Social-revoliucionieriai nu 
ėmė opoziciją ir Įstojo Į Nau 

ją Darbininkų Kongresą 
kartu su bolševikais.

nam reikalavimui nusileidi
mo iš revoliucijos, sako de
legatai. Rusijos atstovai 
privalą tvirtai pasakyti, kad 
jie sutiks daryt atskirą tai
ką tiktai tuomet, kuomet ki
tokia nebus gaHma, bet ir 

į tai tik su ta sąlyga, kad tai
kos pamatan bus padėtas 

i principas "be užgriebimų” 
ir tautų apsisprendimas, 
taip kaip rusai reikalauja 

' dabar. Taika gali būt tiktai 
‘tokia; kitaip jos nebus visai, 
sako rusai.
Jei sąjungininkus 
vokiečiai sumuš, 
tai jie patįs būt kalti.

Kairiųjų social-revoliuci- 
onierių organas "Znamia 
Truda” sako, kad vokiečiai 
vargiai drįs pertraukti tai
kos derybas šituo laiku ir 
"mes turim laikytis tos poli
tikos toliau, kuri gilina Vo
kietijos revoliuciją."

Laikraštis "Novaja Žizn” 
pastatė klausimą, ar gali 
Rusija daleisti, kad vokiečiai 
pravestų savo užgriebimo 
politiką Vakaruose? Bolše
vikai ant to atsakė, kad jei
gu Vakaruose vokiečiai ga
lės užgriebti žemių, tai ta
me bus patįs sąjungininkai 
kalti, nes jie atsisakė prisi
dėti prie Lietuvos Brastos 
konferencijų.
Taikos derybos, tai 
tarptautinė sakykla 
revoliucijai skelbti.

Iš Amsterdamo praneša
ma, kad bolševikų propagan
da pradedanti kelti Austro- 
Vengrijos autokratijoj nuo
širdžią apmaudą ir mano
ma, kad toji propaganda pa
kasusi net ministeriu kabi
netą, kuris 7 vasario pada
vė rezignaciją. Didžiunija 
protestuojanti prieš Rusi
jos socialistų "triksą" pa
naudoti taikos konferenci
ją kaipo tarptautinę sakyk
lą vien tik revoliucijos dok
trinomis skelbti. Buvęs Au
stro-Vengrijos premjeras 
grafas Julius Andrassy sa
ko, kad taikos bolševikai 
taip jau labai nepageidauja. 
Jie norį tik iš Lietuvos Bra
stos kalbėti į Vokietijos ir 
Austrijos žmones, kad tie 
pakeltų revoliuciją.

United Press’os kores
pondentas J. Shaplen iš Pet
rogrado praneša, kad bol
ševikų valdžia bus jau pasto
vi.

Tas aiškinama tuo, kad 
dabar susitvėrė iš 300 narių 
naujas Bendras Sovietas. Ji
sai susideda iš 160 bolševikų, 
125 kairiųjų social-revoliu- 
cionierių ir likusių dešinių
jų sočiai- revoliucionierių.

Tarpe pastarųjų eąs ir 
Viktoras Čemovas, buvusio
jo Steigiamojo Seimo pirmi
ninkas. Jo apsiėmimas į 
centralę valdomąją Rusijos 
įstaiga sukėlė didelę sensa
ciją. Visos frakcijos yra tos 
nuomonės, kad dešinieji so
cial-revoliucionieriai persi
tikrinę, jog bolševikų nu
versti negalima ir todėl nu
tarę visomis jiegomis patįs 
ton valdžion veržtis.

Vadovaujamas kadetų 
partijos laikraštis ”Naš 
Viek” pripažįsta, kad bolše
vikai Rusijoj dabar jau arti 
pergalės.

Jis išparodo bolševikų 
strategiją, su kurios pagal
ba Dono kazokai likos at
skirti nuo sukilusios Ukrai
nos. Geležinkelio susijungi
mai Bielgorode, Charkove, 
Lozovoje ir Aleksandrovske 
buvo užimti ir Ukraina at
kirsta.

Vienintelis klausimas lie
ka apie išvarymą iš Kijevo 
apielinkės ukrainiečių, kad 
išlaikius savo rankose patį 
Kijevą.

Generolas Verchovskis, 
buvęs Kerenskio valdžioje 
karės ministeriu, likos areš
tuotas, nes jį nužiūrėta or
ganizuojant kontr-revoliu- 
ciją.
Sujudimai Vokietijoj 
sustiprino rusų poziciją 
Lietuvos Brastoj.

Pasinaudodama 
čiais sujudimais Vokietijos 
viduje, rusų delegacija tai
kos derybose Lietuvos Bra
stoj permainė savo toną. 
Rusų viltįs kas diena darosi 
vis didesnės. Jie netik nesi
traukia nuo pirmutinės sa
vo pozicijos, bet, sakoma, 
galį dar pareikalauti, kad 
rusų taikos formulos "be 
užgriebimų” centralės vals
tybės laikytųsi ir Vokarų 
fronte (Francuzijoj).

Konferencijos delegatai 
telegrafavo iš Lietuvos 
Brasto, kad derybos vėl 
prasidėjo. Vokietijos užsie
nio ministeris von Kuehl- 
mann vis dar stovįs už Vo
kietijos išlygas, tik jau toną 
sušvelninęs.
Revoliucijos atstovai 
nenusileisią.

Toiiaus rusų delegatai už- 
reiškia, kad nieko negalėtų 
būt pavojingesnio už nusi- 

i

augan-

FINŲ REVOLIUCIONIE
RIAI SUMUŠĖ LOJALŲ 

KARIUMENŲ.
Londone gauta iš Petro

grado oficialių žinių, kad fi
nų Raudonoji Gvardija ap
supo Tammerforsą ir sumu
šė Finliandijos valdžios ge
nerolo Mannenhaimo ka- 
riumenę.

Gen. Mannenhaim su savo 
. Baltaja Gvardija dabar 
! traukiasi linkui Botnijos už
lajos. Tammerforso miestą 
gynė 10,000 valdžios karei
vių, Nuostoliai iš abiejų pu
sių buvę sunkus. Mušis 
prasidėjęs anksti panedėlio 

i rytą, pereitoj sąvaitėj.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on Februarv 
13. 1918. as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

PLENAVŲ ŠV. BALTRA
MIEJAUS NAKTĮ FIN

LIANDIJOJ.
Anot ”Exchange Tele-

dūrinius tiltus, lygiai taip graph” žinių, atvažiavę Ko- 
jie turi priešintis kiekvie-1 penhagon iš F ’; Finliandijos 

skandinavai pasakoją, buk 
kelios dienos atgal Raudono
sios Gvardijos valdžia Fin
liandijoj svarsčiusi klausi
mą apie surengimą "šv. 
Baltramiejaus nakties.” Sa
koma, „ kad buvę pienuoja
ma išžudyt visus kapitalistų 
klesos žmones, pradedant 

nuo 8 metų amžiaus vaikų. 
Sumanymas buvęs atmestas 
tiktai dviem balsais.

Švento Baltramiejaus 
nakties skerdynė buvo su
rengta Francuzijoj 1512 me
tuose, kuomet katalikai iš
skerdė daugiau kaip 20,000 
hugenotu. Vyriausia auka 
buvo admirolas Colignv. 
Skerdynė prasidėjo tuomet 
Paryžiuje, iš 23 į 24 rugpiu
čio naktį.

VOKIEČIAI SUĖMĖ 
AMERIKONUS.

Berlynas oficialiai prane
ša, kad Ivoy šiaurėje 10 my
liu nuo St. Mihiel, vokiečiai 
oaėmė amerikonus nelais
vėn.

ARABAI SUMUŠĖ 
TURKUS.

Washingtone gauta žinių, 
kad arabų kariumenė, Mek- 
kos šeiko vadovaujama, vi
siškai sumušė turkų armiją, 
kuri veikė Mirusių jūrių 
uietryčiuose.

MIKĖ KAPOJA MALKAS.
Vienas korespondentas 

oraneša, kad buvęs Rusijos 
?aras Mikė dabar kapojąs 
malkas Sibire. Mat Omske, 
kur jis gyvena, labai šalta, o 
malkos parsiduoda nekapo
tos. Pasisamdyti žmogų Mi- j oficialis pranešimas, kad 
kė negali, nes visi skaito sau: Latvių Socialistų ir Karei- v w • • • • • 1 • • • m t • v —įž pažeminimą eit dirbt pas 
"areštantą." Ir taip, buvu
siam Rusijos valdonui nieko 
daugiau nelieka, kaip tik im
ti kirvį ir pačiam malkas ka
pot.

Taip ir reikia.

RIAUŠĖS DANIJOS 
SOSTINĖJ.

Pereitoj nedėlioj Kopen
hagoj buvo didelės riaušės. 
Didelė sindikalistų minia po 
pietų užpuolė Kopenhagos 
biržą ir pridarė daug nuos
tolių, sužeizdama kartu ke- 
liatą tarnautojų. Policija 
riaušininkus išvaikė, bet pa
kol tvarka įvykinta, dar ke- 
liatas žmonių buvo sužeista.

GELEŽINKELIŲ STREI
KAS ARGENTINOJ.

Pereitoj subatoj staiga li
kos apskelbtas Argentinoj 
visuotinas geležinkelių strei
kas. Tuoj prasidėjo smar
kios riaušės. Daugelyje vie
tų išdinamituota relės ir su
deginta daug vagonų su 
maistu ir amunicija. Trum
pos ir neaiškios žinios, ku
rios rodo aštrią cenzūrą, sa
ko, kad padėjimas eąs labai 
”rustus” ir valdžia pasiren
gus imtis "drastiškų prie
monių.”

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on February 
13, 1918. as required by the Act of 
October 6, 1917.

Am. Socįjalistų Partija 
sveikina Vokietijos 

darbininkas.
Betų da Amerikos socialistai 
ragina prezidentą paremti 

bolševikų taikos pro
gramą ir pripažinti Le
nino ir Trockio valdžią. 
Amerikos Socialistų Par

tijos pildomasai komitetas 
kreipėsi į prezidentą Wilso- 
ną ir kongresą su paragini
mu, kad šios šalies valdžia 
paremtų bolševikų taikos 
programą, kad prisidėtų 
prie rusų-vokiečių derybų ir 
pakviestų kitas sąjunginin
kų valdžias prie ju prisidė
ti.

Savo atsišaukime socia
listai nurodo Washingtono 
valdžiai, kad vien tiktai pa
skelbimas taikos išlygų nie
ko da nereiškia ir gali net 
padidinti nesutikimų prie
žastis. Jie reikalauja, kad 
Suvienytos Valstijos pripa
žintų dabartinę Petrogrado 
valdžią.

Be to da pildomasai ko
mitetas paprašė valstybės 
sekretoriaus Lansingo, kad 
leistų nusiųsti Vokietijos so
cialistams sekančią telegra
mą per Rusijos socialistus: 

"Perduokit nuo Amerikos 
Socialistų Partijos pasvei
kinimą Vokietijos ir Austri
jos draugams už pastarąjį 
revoliucinį pasidarbavimą 
dėl taikos.”

Pasveikinimo telegrama 
buvo užadresuota Trockiui.

LATVIAI IR ESTAI PRO
TESTUOJA PRIEŠ 

VOKIEČIUS.
Reikalauja Lietuvos Brostoj 

apsisprendimo.
Bevieliu telegrafu atėjo 

vių Tarybos atstovai pakė
lė protestą prieš austrų-vo- 
kiečių delegacijos užreiški- 
mą Lietuvos Brastoj, buk 
latviai jau išreiškę norą at
siskirti nuo Rusijos. Lat
viai reikalauja, kad vokie
čių ir rusų armijos iš Latvi
jos butų atšauktos, taip kad 
gyventojai galėtų laisvai iš
reikšti savo valią, kokios 
tvarkos jie pageidauja.

Panašią deklaraciją pa
skelbė ir estai. Jie reikalau
ja pilno ir nevaržomo apsi
sprendimo visai Estonijai. o 
taipgi Eželio, Dago ir ki
toms estų apgyventoms sa
loms.

Deklaracija sako, kad at- 
sk i rimas tų salų nuo Esto- 
nijos reikštų laužymą suve
renių Estonijos teisių ir pro
testuoja prieš vokiečių už
griebimą tų salų. Statoma 
reikalavimas, kad vokiečių 
ir rusų armijos butų iš Es
tonijos atšauktos ir leista 
politiškąjį estų ateities klau
simą nubalsuoti be jokio 
trukdymo.

1,266,000 AMERIKOJ DIR
BA KARĖS DARBUOSE.

Iš Washingtono praneša
ma, kad apie 1.266,000 mote
rų dabar dirba Suvienytose 
Valstijose prie karės darbų. 

True translation filed with the post- Į 
master at Boston, Mass., on February ' 
13, 1918, as reouired by the Act of ; 
October 6, 1917.

PASKANDINO LAIVĄ SU 
AMERIKOS KAREIVIAIS.

Pereitoj sąvaitėj netoli ■ 
nuo Airijos pakraščio tapo, 
paleistas jūrių dugnan An-i 
glijos garlaivis ”Tuscania"j 
su Amerikos kareiviais, ku
rie susidėjo daugiausia iš 
Wisconsino ir Michigano 
milicininkų.

Ant laivo buvo:
Amerikos kareivių 2,156 
Įgulos ir pasažierių . .241 
Išviso ....................  2,397.

Išgelbėta:
Kareivių ................. 2,043 i
Įgulos ir pasažierių .. 141 
Iš viso..,................. 2,184. .

žuvo:
Kareivių................... 113
Įgulos ir pasažierių .. 97 
Iš viso .................... 210.
Submariną, kuris paskan

dino "Tuscanią," tuojaus a- 
takavo anglų naikintojas. 
Vienas amerikonų oficierius 
mano, kad tas submarinas 
esąs sunaikintas. Jis papa
sakojo apie šitą nelaimę 
taip:

"Musų laivas buvo vienas 
iš galingos eskortus. Aš ne
galiu jums pasakyti, kokia 
musų pozicija buvo toj es
korto] arba kokioj tvarkoj 
ėjo kiti laivai, bet aš galiu 
jums pasakyti, kad visi kiti 
laivai, kiek man yra žinoma, 
praspruko sveiki. Kas dėl 
mus pačių, tai hunams (taip 
amerikonai pravardžiuoja 
vokiečius. Red.) pasisekė 
musų laivą ir dalį šaunių 
musų kareivių pagauti.

"Pavojų mes pajutom tik
tai tuomet, kuomet buvo 
duotas Įsakymas išeiti ant 
denio prie valčių. Tai buvo 
apie 4:30 vai. iš ryto. Tuo 
pačiu laiku musų laivas 
smarkiai pasuko į šalį. Apie 
6 valandą, vos tik pradėjus 
aušti, mes gavom smūgį.

"Periskopo nesimatė; net 
ir žmogų nelabai galima bu
vo matyt. Kai kurie karei
viai sakosi girdėję šnipš- 
čiantį užimą pirma negu 
torpeda kirto Į mašinerijos 
ruimą.

"Staiga viskas suiro. Visi 
žiburiai užgeso. Tuojaus 
pasigirdo įsakymas laivinin
kams leisti valtis nuo laivo.

"Suprantamas dalykas, 
baimės buvo nemaža. Po 
tamsiai negalima nuo viršu
tinio denio tvarkiai valčių 
nuleisti, vienok panikos 
visai nebuvo.

"Sujudimas buvo didelis, 
bet jis tvėrė neilgai. Paskui 
visi susispaudė į krūvą. Per 
visą laivą skambėjo iš me
gafono balsas, kad laivas e- 
sąs pavojuje, bet visi dar 
galėsią išsigelbėt, pakol jis 
nuskęsiąs. Tuo pačiu laiku 
išsiuntinėta bevieliu tele
grafu signalai.

"Anglų naikintojai pradė
jo lakstyt apie mus pirma 
da negu mes pavojų pajuto
me. Nuleistus nuo laivo ka
reivius tuojaus sodino ant 
naikintojų. Keli vyrai, ku
rie iš pirmo išsigandimo nu
šoko nuo laivo į jūres, taip
gi buvo išgelbėti naikintojų. 
Man rodos, kad leidžiant 
valtis, kelios jų sutyžo.

"Tuo tarpu’Tuscania’vis , _ _ ___ .. „
skendo^ Per nekurį laikąImarinas likos sunaikintas." lizuota (paleista).

KLIOŠTORIUS PRIE
ŠINASI.

Visuomenės reikalų mini
sterija išleido pranešimą, 
kad tarpe Aleksandro Nevs-. 
kio klioštoriaus ir Raudono-. 
sios Gvardijos įvyko susirė
mimas. Minykai pradėjo 
skambinti varpais ir sušau
kę parapijonus ragino juos 
priešintis spėka.

Pranešimas sako, kad mi
nykai užpuolė ant kareivių 
su pagaliais ir kareiviai gin
damiesi buvo priversti šau
dyt.

Dvasiški ja buvo surengus 
iš tikinčiųjų žmonių kelias 
nedideles demonstracijas 
Petrograde kaipo protestą 
prieš bolševikus už konfis
kavimą bažnyčios turtų. 
Kiek didesnė demonstracija 
buvo įtaisyta ant Kazaniaus 
katedros pleciaus. Šventi
kai pasirėdę bažnytiniais 
rūbais ir plasnojančiais sa
vo andarokais ėjo be kepu
rių Nevos prospektu su kry
žiais ir paveikslais, o svietiš- 
kiai fanatikai sekė paskui 
giedodami šventas giesmes. 
Niekas tų demonstrantų ne
kliudė.

Paskui, žinoma, sekė pra
keikimas.

PATRIARKAS META 
PRAKEIKIMĄ ANT 

BOLŠEVIKŲ.
Po demonstracijos, 

triarkas Tichonas pasakė 
pamokslą ir iškeikė bolševi
kus.

"Susipraskite!” jisai rėkė. 
"Sustabdykite savo kruviną 
brolžudystę! Toks darbas 
tai šėtono darbas!

"Suteikta mums nuo Die
vo galybe mes uždraudžiam 
jums dalyvauti Kristaus ko-

pa-

aš nežinojau ką daryti: ar 
eiti j valtį, ar pasilikti ant 
laivo.

"Vos tik mes su 500 žmo
nių atsitolinom, kaip vokie
čiai ir vėl paleido torpedą į 
mus. Bet ji nepataikė. Ant 
submarino tuojaus leidosi 
antras anglų naikintojas, 
mėtydamas bombas, kurios 
sprogsta vandeniu su pa
šėlusia pajiega, ir paskui 
buvo sakoma, kad tas sub-

| True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on February 
' jo joy Xq paumbaj sb ‘8161 ‘gi October 6, 1917.

Rusai atskyrė bažnyčią 
nuo Valstibes.

>'» -.......

i Iš Petrogrado pranešama, 
i kad valdžia išleido įstatymą, 
i kuriuo visiškai atskiriama 
bažnyčia nuo valstybės, pa
naikinama valstybės pašalpa 
bažnyčiai ir konfiskuojama 
visi bažnyčios turtai. Įsta
tymas aiškina, kad religiji- 
nės draugijos gali naudotis 
tais turtais tikybiniams tik
slams ir toiiaus, tečiaus jie 
skaitysis jau valstybės sa
vastis. Religijos laisvė gva- 
rantuojama patol, pakol 
bažnyčia nesikiš į visuome
nės tvarką, nevaržys žmo
nėms teisių ir nekans res
publikai.

Apsivedimo ir krikšto ce
remonijos bus atliekamos ci
vilių valdininkų. Tikėjimo 
mokinimas išmesta iš visų 
mokyklų, kaip valstybės, 
taip ir privatinių.

’munijoj. Jeigu jus turite 
da nors krikščionišką vardą, 
jeigu jus nors per savo gi
mimą prigulite prie pravo
slavų bažnyčios, tai mes eks- 
komunikuojam jus. Mes at- 
įsišaukiam į visus ištikimus 
pravoslavų bažnyčios vai
kus, kad jie šalin tusi iš tolo 
nuo tų žmonijos išmatų. Iš
meskite tą piktą iš savo tar
po."

Prakeikimas baigiasi atsi
šaukimu į visus šventikus, 
kad jie ragintų savo parapi
jonus kovoti už "šventą baž
nyčią” ir kentėtu 

FARMERIAI PADAVĖ 
PREZIDENTUI SAVO 

REIKALAVIMUS.
šešiolikos farmerių orga

nizacijų atstovas įteikė pre
zidentui Wilsonui raštą, kur 
reikalaujama iš valdžios

i daugiau pagalbos farme- 
riams. Farmerių delegaci
ja, kuri dabar laiko Washin- 
gtone konferenciją, reika
lauja, kad prie valdžios butų 
paskirta devynių farmerių 
specialė komisija, kuri galė
tų duoti valdžiai patarimų 
žemdirbystės dalykuose ir 
atstovautų farmerių reika
lus; toiiaus komisija reika
lauja, kad išlavinti farmų 
darbininkai butų paleisti iš 
kariumenės, nes dirbami 
ant farmų jie galės daugiau 
padaryti kraštui naudos, ne
gu būdami armijoj; kad 
drafto taisyklės butų taip 
pertaisytos, kad išlavintų 
ir gero noro farmerių nesta
tytų į pirmą klesą; kad val
džia aprūpintų fermerius 
sėklomis, trąšomis ir maši
nomis; kad butų duota far- 
meriams finansinė parama 
ir tt

Prezidentas atsakė, kad 
jis tuos reikalavimus peržiū
rėsiąs.

CLEVELANDAS GALI 
PAIMTI GATVEKARIUS.

Clevelando gatvekarių 
kompanijai pakėlus kainą 
už "fėrus”, socialistas al- 
dermanas padavė miesto le- 
gislaturai sumanymą, kad 
paimti gatvekarius miesto 
nuosavybėn, šitą klausimą 
socialistas proponuoja pa
vesti patiems žmonėms nu
balsuoti.

Kariumenė visuose fron
tuose bus paleista namo.
Per Amsterdamą atėjo 11 

vasario iš Lietuvos Brostos 
šitoks pranešimas:

"Šios dienos (nedėlios) po
sėdyje rusų delegacijos pir
mininkas pasakė, kad nors 
nuo pasirašymo po formale 
taikos šutančia Rusija susi
laiko, ji vienok apskelbia, 
kad karė su Vokietija, Aus
tro-Vengrija. Bulgarija ir 
Turkija bus jau pabaigta ir 
kartu įsako, kad visuose 
frontuose visa rusų kariu
menė butų visiškai demobi-

■ »
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4 KELEIVIS

APŽVALGA I D
jos dokumentai kuoaiškiausia 
PARODĄ, kad šnipai visuomet 
buvo artimiausi Lenino bendra
darbiai."

Kas nors kiek pažįsta lie
tuviu kalbą, tas jums tuoj 
pasakys, kad „Keleivio” re
dakcija čia visai netvirtina, 
į jog šnipai buvo artimiausi 
' Lenino bendradarbiai, žo
dis PARODĄ tenai reiškia 
antro asmens kalbą. O kas 
gi tas antras asmuo tenai 

: buvo? Rusų laikraštis.
Prie šitokios „Keleivio” 

pastabos White Rose prisi
kabinti negalėjo; todėl jis 
tyčia iškraipė „Keleivio” žo
džius, iškraipė prasmę ir 
paskui rėkia, kad „Keleivis” 
drabstąs ant revoliucionie
rių purvus, kad dabar „Ke

leivis’’ jau norįs to užsiginti 
ir todėl reikią nuo jo „trau
kti maskas ir rodyt tikrąjį 
veidą.”

Ir šitaip drįsta kalbėti 
žmogus, kuris pats savo 
murziną veidą po savo „bal
tos rožės” maska turi paslė 
pęs. Šitaip gali elgtis tiktai 
piuksnos banditas.

Atskleidę 31-mą „Kelei
vio” numerį, mes radom ša
lia to straipsnelio ir kitą pa
stabą apie Leniną. Tenai ra
šoma taip:

”New Yorko 'Evening Sutf 
korespondentas praneša iš 
Petrogrado, kad visuose vaka
rų Rusijos miestuose dabar da
romi masiniai areštai. Karei
viai j iešką Lenino, šito žmo
gaus vardas dabar esąs pas vi
sus ant lupų.

"Gorkio leidžiamoji ’Novaja 
žizn’ išspausdinusi Lenino lai
šką. kuriame .jis išreiškiąs di
delį savo pasipiktinimą delei 
daromų jam visokių apkaltini
mų, buk jisai vokiečių šnipas, 
gaunąs iš vokiečių valdžios pi
nigų ir tt. Leninas reikalaująs, 
kad Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba šitą dalyką ištirtų. Su 
Leninu kaltinama da ir tūla 
Sumenson, buk per ją Leninas 
gaunąs iš Vokietijos pinigų sa
vo provokacijoms. 'Jeigu mus 
atiduos į kariškos valdžios 
rankas,’ sako Leninas savo lai
ške, ’tai tas reiškia visiems 
mums mirtį. Tai butų tikras 
dreifusizmas.’ ”

Apie šitą pastabą šmeiži
kas White Rose visai neuž
simena. Mat šita žinia paro
do „Keleivio” redakcijos 
pilną bešališkumą, šalia da
romų Leninui kaltinimų iš 
priešininkų pusės, „Kelei
vio” redakcija padėjo ir pa
ties Lenino atsakymą į tuos 
kaltinimus. Teisingesnio 
pasielgimo juk negali ir būt. 
O tečiaus žiūrėkit, ką iš to 
pradaro White Rose. Jis 
tvirtina, kad „Keleivis” 
svaidąs į Leniną purvais. 
Per akis meluoja.

Kad Lenino frakcijoj vi
suomet buvo daugiau šnipų, 
negu kokioj nors kitoj, tai 
tas visiems socialistams ži
noma. To gali nežinoti tik
tai tokie „bolševikai,” kaip 
White Rose, kurie prie bol
ševikų niekad neprigulėjo 
ir neturi apie juos jokio nu
manymo.

Taigi, ažuot varius plunk
snos banditizmą, butų daug 
naudingiau tokiems „bolše
vikams’’ pasimokinus to, ko 
jie nežino.

LAIKRAŠTINIS BANDI
TIZMAS.

. Mūsiškiai „bolševikai” (su 
tikrais bolševikais jie netu
ri nieko bendra), užsipuldi- 
nėdami ant socialistiškos 
spaudos, priėjo jau prie laik
raštinio banditizmo. Jie 
tyčia iškraipo neapkenčia
mo jiems laikraščio mintį, j 

.perstato jį aršiausiu darbi-į 
ninku priešu ir paskui kaip į 
įmanydami jį niekina. Ir 
taip darydami jie visuomet 
užsideda ant savo veido ii- 
čyną, pasislepia po kokiu 
nors pramanytu vardu.

Vienas toks šmeižikas, 
pasislėpęs po ”White Rose” 
maska, „I^aisvės” 11-tam 
numery užpuoia „Keleivį.” 
Tik klausykitės:

"Kas nežino ‘Keleivio’ perlų, 
kuriuos bėrė ant Rusijos bol
ševikų ir d. N. Lenino, 6 mė
nesiai atgal? Be abejonės, at
mena visi, kas tik seka politi
ką ir laikraščius. Bet štai, 
'Keleivis’ be pcizuodamas bol
ševikus, apsižiūri, kad jau pa
siliko užpakalyje nekuriu kapi
talistų. Kas daryti, nes bepur- 
vinant kairiuosius socialistus, 
gali atsidurti tokioj vėžėj, ko
kioj atsidūrė ’V. L.'? Juk tai 
nebaikos, viso pasaulio proteta- 
riato atkreipta atyda Į Rusijos 
bolševikų puikų veikimą linkui 
taikos. Anglijos darbininkai 
padavė ranka bolševikams ir, 
kaip matos, žengia prie to pa
ties tikslo. Vokietijos Nepri- 
gulminga Socialdemokratų par
tija eina išvien su bolševikais. 
Austrijos, Francijos ir kitų ša
lių »6cialistai remia Rusijos 
bolševikų programą. Tik ve 
musų 'nuosakus,’ 'moksliniai* 
socialistai iš 'Keleivio’ kad 
purvina, tai purvina. Bet 'Ke
leivis’ apsižiūrėjo ir bando su
lošti šv. Petro rolę—užsiginti 
savo purvų... Bet musų užduo
tis, nutraukti maskas ir rodyti 
tikrąjį veidą. Męs turime pa
kišti 'Keleiviui’ po nose tuos 
purvus, kuriuos jis drabstė ant 
tų draugų. 'Keleivio' No. 31. 
1917 m. štai kas buvo prirašy
ta pačios red.: 'Leniniečių ben
dradarbiai.’ šitokiu antgalviu 
’Ruskoje Slovo’ 1642-ram nu
mery išspausdino gana įdomų 
straipsni apie Rusijos bolševi
kus, kuriais vadovauja kairysis 
Leninas. 'Russkoje Slovo’ sa
ko, kad su leniniečiais visuomet 
bendradarbiavo slaptos polici
jos agentai. Rusijoj vadinami 
'ochraninkais.’ Paskui, po ci
tatai iš 'Russkoje Slovo.’ 'Ke
leivio’ red. tikrina: 'Paskelbti 
dabar rusų spaudoje buvusios 
slaptosios policijos dokumentai 
kuoaiškiausia PORODO, kad 
šnipai visuomet buvo artimiau
si lamino bendradarbiai.’ ”
Mes čia pabriežėm žodį 

PARODO ir susi jieško jom 
pereitų metų 31-mą „Kelei
vio” numerį, kad persitikri
nus, argi ištiesų tenai buvo 
musų taip rašyta. Pasiro
do visai kas kita! Mes ran
dam tenai apžvalgos sky
riuje straipsnelį, kur ne 
„Keleivio” nuomonė ąpie 
Leniną reiškiama, o tik 
parodoma, kokių žinių iš 
bolševikų veikimo paskelbė 
New Yorko rusų laikraštis 
„Russkoje Slovo” 164-tam 
numery. Mes randam tenai 
paduotą iš to laikraščio ši
tokią ištrauką:

"Jei Lenino rūšies bolševikų 
nebūtų, tai juos būtinai išmis- 
lytų slaptoji policija. Ji visuo
met statė savo laimikį (diela- 
la starku) ant pat kairiausio 
bolševizmo sparno, teisingai 
apskaitydama, kad pakol leni
niečiai vadovaus, tai reakcijos 
reikalai bus apsaugoti."
Padavus šitą ištrauką kai

po introdukciją, ‘„Keleivio” 
redakcija tenai papasakojo 
tolimesnę jos tąsą savais žo
džiais, būtent šitaip:

"Paskelbti dabar rusų spau
doje buvusios slaptosios polici-

RĖKSNIAMS PATARIA 
MOKYTIS.

Drg. A. V. kalba „Laisvėj” 
apie tuos žmones, kurie mė
gsta labai daug diskusuoti ir 
rėkti, bet nieko neišmano ir 
visai nenori mokytis. Tokį 
apsireiškimą jis vadina „ža
liuoju pavojum.” Štai ke- 
liatas pavyzdžių:

"Tūlas socialistas, visai ne
senai pribuvęs į New Yorką. 
rodo man į būrį brooklyniečių 
ir sako: 'Šitie vyrai eina į 
gamtos muzėjų. Po keturis, pol

i

anglai,

draugą ?
iš tuš-

penkis metus gyvena New- 
Yorke ir dar nebuvo muzėjuo- 
se.’

"Juokdamos aš atsakiau at
vykėliui: 'Bet užtat pasaulis 
ant jų liežuvio, kaip pilka var- 
teliojasi.’

"Štai, męs keliese sėdim Me
tropolitan Opera House. Kon
certas. Puikus dailės skany- 
mynas, o tikietai tik po 85c. su 
kariškom taksom. Dairomės, 
ar nepamatysim lietuviu. Anei 
vienintelio; aplinkui 
žydai, italai.

”Kur šimtai musų 
—Diskusuoja ir pilsto
čio į nepilną. Kas. jiems gal
voj I

"Nesenai atvyko mana 
draugas iš tolvmo miesto ir 
kur buvęs, kur nebuvęs tuoj į- 
sirašė į Rand School. Rūpinasi 
biedniokas nei dienos veltui 
nepraleisti. Klausiu, ar daug 
mūsiškių tenais?

"Tik jisai vienas. Kitiems 
tokie dalykai negalvoj. Arba 
vėl įsikuria kokie nors lavini
mosi kursai. Dar ačiū Jehovai, 
kad iš 100 draugų užsirašo de- 
sėtkas. Visi kiti nesimokina, 
mat, moka. Ką moka?

"Polemišką suktinį su prie
dais apie bezgramotnumą, pri- 
vatiškumą ir kitus ’umus.’

"Rašytojų męs turim daug, 
daugiau negu kuri kita tauta. 
Rašytoju pasirengęs būti veik 
kiekvienas, nors apie tai labai 
tankiai mažiausio išmanymo 
neturėtų. Neciyvai, kad tūlą 
laiką buvo manyta įsteigt 'Vi
suomenės Gurbą.’ Skaityt pas 
mus žmonės pradeda užmiršti, 
arba, jei ir skaito, tai tik tarpe 
eilučių. Gi rašyt 
nors per 10 metų
neišmoksta net gramatikos, 
žinau žmonių, kurie savo raš
tuose nepadarė progreso nei 
ant ’jot.’ ’■'•
Toliaus A. V. nurodo, kad 

pirma pas mus buvusi užė
jus tokia epidemija eilėms 
rašyti, ir sako:

"Keista kartais, kada matai 
žmogų autoritetiškai kalbantį 
apie stambiuosius dalykus, o 
neišmokusį dar taisykliškai ra
šyti. Rodosi, juk kiekvienas 
mokslas turėtu prasidėt nuo 
A-B-C.

"Kultūros, kulturiškumo 
daugiau, šalin tas žaliasis pa
vojus, pavojus nesubrendimo, 
arogantijos, tuščios galvos. Ji
sai neša begalinės žalos.

"Mokinkimės daugiau!
"Rusijoj jau keliama

klausimas. Gorkis, Bazaro- 
vas ir toliau dar daugiau bus 
jų, reikalauja, kad darbininkai 
rimtai šviestųsi, pradėdami 
nuo mokyklų. Neužtenka to, 
ką žmogus įgija mitinge. Tai 
nepastovi medžiaga kultūri
niam išauklėjimui.

"Marksas, savo polemikose 
su anarchistais, tankiai saky
davo: męs tvirtinam, kad dar
bininkai turi lavinties ir reng- 
ties per 5, 10, 20 metų, idant 
deramai prisirengus prie val
džios, prie kontroliavimo iš
dirby stės.

"šalin, tatai, žaliasis pavo
jus! A. V."
Mintis teisinga, bet kaip 

ją įkūnyti?

rašo visi, 
rašinėdami

tas

I

I
VIDURINIAI VADUOJA

SI KLERIKALŲ NU
TARIMAIS.

„Ateities” 5-tam numery 
tilpo Naujosios Anglijos vi
durinės srovės veikėjų su
važiavimo priimta rezoliuci
ja, kurią jie sakosi nusiuntę 
prezidentui ir kurią jie pa
taria „kitų kolonijų lietu
viams taipgi užgirti ir pa
siųsti Washingtonan.”

Reikalaudami Lietuvai ne
prigulmybės, musų „viduri
niai” tarp kitako savo rezo
liucijoj remiasi ir tuo, kad— 

”....three hundred ant twen- 
ty representatives of the 
Lithuanian refugees in Russia 
eleeted by universal suffrage, 
in a Congress held at the city 
of Petrograd from the 27-th 
day of May to the 3-rd day of 
June, demanded independence 
for Lithuania....”
Kaip matot, sandarieciai 

čia pamatuoja savo reikala
vimus Rusijos lietuvių suva
žiavimo Petrograde nuta
rimais. Bet, kaip visiems 
jau žinoma, tas suvažiavi
mas del Lietuvos klausimo 
skilo pusiau. Klerikalai no
rėjo neprigulmybės, tai yra, 
kad Lietuva butų nuo revo
liucinės Rusijos atskirta, o 
socialidemokratai ir sociali- 
stai-liaudininkai stovėjo už
tai, kad visų pirma Lietuvai 
butų duota a}>sisprendimo 
teisė, kad butų sušauktas 
Lietuvoj steigiamas seimas 
ir kad patįs gyventojai iš
rištų klausimą, kokia Lietu
va jiems butų geriau. Šito
kiai pozicijai pritarė net ir 
tautiniai demokratai, demo
kratai iš Leono partijos. Ko
dėl tad Amerikos sandarie- 
čiąi vaduojasi ne pirmeivių 
nutarimais, bet klerikalų?

Pagalios, ar ne laikas gi 
butų jau suprasti, kad šito
kia popierinė „kova,” toks 
rezoliucijų ir memoriandu- 
mų siuntinėjimas abelnai y- 
ra tuščias darbas? Reikėtų 
nors syki jau suprasti, kad 
Lietuvai, kaip lygiai ir ki
toms pavergtoms tautoms, 
laisvę gali užtikrinti vien 
tiktai demokratijos laimėji
mas, tiktai revoliucijos 
triumfas. Todėl jei musų 
sandariečiai arba viduriniai 
tikrai trokšta laisvos Lietu
vos, tai jie turi ne popierga
liais "bovytis,” bet revoliuci
ją remti. Popierinę diplo
matiją reikia palikti Gab
riams ir Bielskiams.

SLAPTA SUTARTIS.
Iš tikru šaltinių mums atė

jo „požemiu” žinių, kad sel
eno klausime klerikalai su 
tautininkais padarė slaptą 
sutartį, kurios jie nutarė 
niekur neskelbti.

Sulyg tos sutarties, 
>varbiausie seimo klausimai 
turės būt šie:

” 1. Tarti, kad mes reikalau
jame Lietuvai Neprigulmybės;

”2. Išsireikšti kokios formos 
Lietuvos valdžios 
me;

”3. Apsvarstyti 
statymo reikalus;

”4. Pa j ieškoti

pageidauja-

Lietuvos at-

būdų, kaip 
kiekvieną lietuvi patraukti ap- 
sidėti mokesniais tautos reika
lams;

”5. Aptarti visus kitus tau
tos reikalus, kuriuose srovės 
bendrai sutiktų veikti.”
Sutartis sako, kad šitų 

klausimų seimo balsų didžiū
nai spręsti negalima daleist, 
nes didžiuma gali juos išriš
ti netaip, kaip klerikalų ir 
tautininkų politika reikalau
ja.

Todėl, sako sutartis, abi
dvi srovės turi dar prieš sei
mą išrinkti iš tinkamų žmo
nių rezoliucijų komisiją ir 
tegul šita komisija pagami
na kekvienam klausimui iš
rišti rezoliuciją. Visas re
zoliucijas pirma turi peržiū
rėti ir užtvirtint klerikalų ir 
tautininkų „tarybos,” o 
kui paduoti jau seimui 
girti.

Kitokių rezoliucijų 
man visai neįsileisti.

Tokių klausimų, kuriuose 
tautininkai su klerikalais 
nesusitaiko, seime visai ne
kelti.

Taigi, visi nutarimai turi 
būt padaryti iau iškalno ir 
slapta ; „visuotinas” seimas 
turės juos tik patvirtinti.

Vadinasi, „slapta diplo
matija” ir pas mus jau pra
deda muilinti žmonėms akis.

pas- 
už-

sei-

' NAUJIENOS” APIE VI
SUOTINĄ SEIMĄ.

Kalbėdamos apie klerika
lų ir tautininkų šaukiamą 
„visuotiną” seimą, "Naujie
nos" aiškina:

"Viena srovė negali šaukt 
visuotiną seimą; dvi srovės 
taip-pat negali. Visuotiną sei
mą turi šaukt visos tris srovės. 
—jeigu jisai yra pageidauja
mas ir jeigu jisai yra galimas. 
Tiktai tada, kada visos srovės 
pritars seimo sumanymui, tas 
sumanymas bus visuotinu; ir

tiktai tada, kada visus srovės 
dalyvaus jo įvykinime, seimas 
bus visuotinu. Priešingam at
sitikime jisai bus 'dalinis’ sei
mas, o ne visuotinas.

"Mes čia nesvarstome klau
simo, ar reikia visuotino sei
mo, ar ne; mes tiktai nurodo
me, kad kuliai kas dar nė seimo 
sumanymas nėra visuotinas. Jį 
priėmė tiktai dvieju srovių at
stovai; koliai trečioji srovė ne
pasakė savo nuomonės, skelbt 
visuotino seimo šaukimą yra 
peranksti."

VĖL SMŪGIS „DIPLOMA
TIJAI.”

Lietuviškieji „diplomatai” 
vėl gavo per nosį. Tikėjosi 
vyrai, kad sušauks jiems 
„visuotiną” seimą VVashing- 
tone, ponas Wilsonas pa- 
kviesiąs juos ant arbatos ir 
įteiksiąs ant sidabro tacos 
Lietuvos neprigulmybę. Tuo 
tarpu jų „ambasadorius” 
Bielskis iš Washingtono te
legrafuoja, kad—

"Miesto valdyba neleidžia 
seimo tVashingtone. Taryba 
nubalsavo į New Y orką.’’
Tai taip, kaip šlapia šluota 

per akis! Jau kad nesiseka 
„diplomatijai,” tai nesiseka.

JIE JAU KARALIAUS 
NORI.

Musų klerikalai pradeda 
svajoti jau apie monarchiją 
Lietuvoj. Štai, kunigų or
ganas „Draugas” atsišaukia 
L savo skaitytojus ir prašo 
duoti atsakymą į šiuos klau
symus:

”1) Ar reikalauji Lietuvai 
neprigulmybės?

”2) Ar norėtum, kad Lietu
va susidėtų į naują uniją (į vie
ną valstija) su Lenkija?

”3) Kokios valdžios formos 
Lietuvoje norėtum, ar respub
likos (kaip Amerikoje), ar kon- 
stitucijinės monarchijos (kaip 
Austrijoj, ar Anglijoj)?”
Na, kam čia da ir klausti ? 

žinomas daiktas, kad susi
vienyti su katalikiška Lenki
ja ir pasodinti ant sosto Die
vo pateptąjį karalių, tai di
džiausia butų „Dievui gar
bė” !...

SUSIPRATO, BET 
PERVĖLAI.

Klerikalai su tautininkais 
oamatė galų gale, kad šau
kiamas jų seimas be pasita
rimo su kitų srovių organi
zacijomis negalės būt visuo
tinas seimas.

Pamatę savo. klaidą, • jie 
iau kreipėsi Į socialistus, 
kviesdami ir juos prie seimo 
„rengimo” prisidėti.

Susiprato žmonės, bet jau 
oervėlai. Kuomet seimui 
vieta jau paskirta, laikas 
nustatytas ir kitos machina
cijos suplenuotos, socialis- 
.ai vargiai sutiks pakvieti
mą priimti. Juk ir laiko jau 
nėra veikiančioms įstaigoms 
susižinoti.

Klerikalai su tautininkais, 
norėdami savo klaidą atitai
syti, turėtų visus savo nuta
rimus seimo reikaluose at
šaukti, už įžeidimą socialis
tų viešai atsiprašyti ir tik 
tuomet pakviesti juos prisi
dėti prie seimo rengimo.

ISTORIŠKAS ATSITI
KIMAS.

Savo laiške, rašytam „Lie
tuvos’’ redaktoriui, Yčas gi
riasi buvęs pas Švedijos ka
raliaus brolį. Girdi, maniau 
tik kokias penkias minutas 
užtrukti, ale kur tau! „Kaip 
pradėjome kalbėti apie poli
tiką, tai ir nepajutau, kaip 
išėjo visa valanda.’’ Ir ši
tas pasikalbėjimas buvęs 
taip svarbus, taip svarbus, 
kad Yčas negalįs jo nei 
skelbti. Vadinasi, vėl ”slap- 
ta diplomatija.” „Svarbius” 
dalykus gali tiktai „grafas” 
Yčas žinoti; mužikams jų 
skelbti negalima.

Na, ir kur čia nebus „svar
bus” pasikalbėjimas su ka
raliaus broliu! Juk tai be
veik lygu pabučiavimui į po
piežiaus pantaplį. Tai isto
riškas atsitikimas.

True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
master at Boston, .Mass., on February master at Boston, Mass., on Februar.v 
6, 191 R, as reųuired by the Act of d, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917. | October 6, 1917.

KAS YRA LENINAS?Komercine Kompeticija.
Knygutėj užvardytoj „Big 

Pusiness and War,” išleis
toj 1915 metuose, Charles 
Edvard Russell rašė taip:

"Visas pasaulis stovi nusi
gandęs ir nežino kas daryt aki
vaizdoje to baisaus Europos 
karės reginio. Vieni tik soci
alistai gali pasakyt:

” 'šitas kataklizmas buvo ne
išvengiamas produktas tos sis
temos, kurią mes be paliovos 
smerkdavom jums per metų me 
tus. Jus neklausydavot mus, 
kuomet jus perspėdavom, kad 
jus einat pavojingu keliu. Mes 
jums sakydavom, kad ekonomi
nė sistema, kurią jus palaikot, 
gali privesti vien tik prie ka
tastrofos ir sunaikinimo. Bet 
godumas ant pelno užtemdė 
jums akis, apkurtino jums au
sis ir musų perspėjimų jus ne
girdėjot. Taigi, štai jums pa
sekmės. Jus sėjote vėją, da
bar piaukite audrą.’

"šita didžiausia žmonijos is
torijoj katastrofa neįvyko ne
tikėtai. Ji neišpuolė iš giedro 
dangaus, kaip tūliems trumpre- 
giams rasit gaii išrodyt. Pir
ma ėjo.^ slankiojanti šmėkla, 
perspėdama apie besiartinan
čią pasaulio nelaimę, kurią so
cialistai aiškiai matė - ir vi
somis savo iiegomis aiškino pa
sauliui, kas jo laukia.

"Vardas tos šmėklos, į ku
rią socialistai nuolatos nurodi
nėdami perspėdavo pasaulį, y- 
ra komercinė kompeticija.”
Taip ir yra.
Russellis čia pasakė tiesą 

iiškiai ir drąsiai.
Russellis turėjo teisę sąvo 

įuomonę permainyti. Tą 
eisę turi kiekvienas, nors 
eisingą savo nuomonę jis 
vartais ir ant klaidingos 
jermainytų.

Bet perpiaina jo nuomo
nės nei kiek nepermaino ši- 
:os teisybės, kurią mes čia 
paminėjome. Tas buvo tie
sa kuomet jis ją rašė, ir tas 
tebėra tiesa dabar, nežiū
rint jo pažiūrų permainos.

Dabartinę karę pagimdė 
komercinė kompeticija. Per 
retų metus socialistai aiš
kino šitą tiesą visose šalįse 
r ragino vykinti socializmą, 
nes tik socializmas prašalins 
komercinę kompeticija ir 
oanaikins kares.

Kad pabaigus šitą karę ir 
kad panaikinus karės prie
žastį, taip kad apsaugojus 
oasaulį ' nuo atsikartojimo 
tokios katastrofos ateity, 
rišo mis jiegomis reikia vy
kinti socializmą.—

„Mihvaukee Leader.”

KAIP KUN. KEMĖŠIS 
ATSISVEIKINO SU 

VYSKUPU.
Tam pačiam kun. Prapuo- 

iianio veikale randam paai
škinimą, kaip kun. Kemėšis 
atsisveikino su Vilniaus vys
kupijos valdytojum kun. 
Michalkievičium. Girdi:

"Kuomet, iškeliaudamas iš 
Vilniaus, kun. Kemėšis užėjo 
pas Administratorių atsisvei
kinti, kun. Michalkevičius, su
grąžindamas kortelę per savo 
liokajų, liepė pasakyti, kad to 
kunigo šviesusis Ponas nepri
ims, ką liokajus, prie daugelio 
susirinkusiųjų svečių, viešai 
salėje apreiškė.”
Kun. Kemėšis turbut po 

nelaiminga žvaigžde gimęs. 
Išvažiuodamas iš So. Bosto
no jis taipgi nesmagų inci
dentą turėjęs ir su kun. Ži
linsko gaspadine.
Kaizeriui Viliui nuobodus 

laikas,
Nieks naujos karės jam ne

apskelbia.
Lukterk truputį—vokietys 

paikas
■ Tiktai po pietų, o ryt neval- 
| še*
; Suruoš tau tokią turkišką 
i Pirtį, ‘
1 Kad pamatysi, kaip smagu 

mirti.

New Yorko „Outlook,” 
vienas ištikimiausių ir ga
biausių kapitalizmo palaiky
tojų, rašo apie Leniną taip:

"Ūmus Lenino iškilimas į 
laikiną Petrogrado galybę vi
sai natūraliu budu veda prie 
klausimo, kas per vienas yra 
tas žmogus, kuris vadovauja 
bolševikų veikimui, kuris ve
da su Vokietija derybas apie 
pertraukimą mušiu ir kuris 
pradeda davinėti net Anglijos 
Francuzijos ir Italijos val
džioms įsakymų, kokią jos tu
rėtų užimti poziciją taikos 
klausime. Daugelis iš musų 
rasit girdėjo apie Leniną dau
giausia kaipo pasalų suokalbi
ninkų, neaiškiai judanti išpus
tose Rusijos politikos srovėse. 
Abelnai buvo manoma, jog Le
ninas esąs Vokietijos šnipas. 
Kerenskis neleido jam Petro
grade nei pasirodyti. Kuomet 
Kerenskio paklausta, ar jis 
negalėtų užtikrinti Leninui as
mens nepriklausimybę, jei tas 
atvažiuotų tulon konferencijon 
kaipo delegatas, Kerenskis at
sakė, kad suvažiavimo salėj jis 
Lenino neareštuosiąs, bet šiaip 
jis areštuosiąs jį kur tiktai ra
dęs. Nors labai galimas daik
tas, kad Lenino pienai Rusijai 
yra tamsus ir pragaištingi, te
čiaus žmonės, kurie yra tyrinė
ję socialistų literatūros istori
ją, žino, kad jis yra neMenko 
gabumo vyras ir senai jau ta
me darbe pagarsėjęs.

"Geriausis apie Leniną pa
aiškinimas, kokį tik mes bu
vom kada matę, tilpo puikiam 
straipsnyje, kuris buvo at
spausdintas Ainerican Asiatie 
Association’o žurnale ’Asia.’ 
Straipsnis parašytas p. M. J. 
Olgino; autorius mums sako, 
kad pirmu karti: Leninas pasi
rodė Rusijos gyvenime 22 me
tai atgal kaipo ekonomistas ir 
statistikas. Keturiems me
tams praslinkus jis pagamino 
knygą už vardytą 'Kapitaliz
mo Išsivystymas,’ kuri liko va
dovaujančiu veikalu rusų eko
nomijos literatūroj ir augštai 
buvo kainuojama marksinių 
socialistų. Po tam sekė kitos 
jo knygos ir straipsniai; tarp 
tų buvo puikus vertimas iš 
anglų kalbos Sydney ir Beat
riče \Vebb’o ’lndustrial Demo- 
cracy;’ yra tai didelės vertės 
knyga ir žinoma industrijos 
klausimo studijuotojams visam 
pasauly. Vis giliau ir giliau 
politikon besinerdamas, Leni
nas kas sykis pradėjo vis ašt
riau smerkti savo oponentų pa
žiūras. ir dabar, kaip mums sa
ko p. Olgin, 'jis pasidarė jau 
toks žmogus, kuris žiuri į gy
venimą tiktai iš savo idėjos, 
punkto.’ Jo obalsis yra: 'Karė 

I turi būt sustabdyta nieko ne- 
■ paisant; fabrikos turi būt per

duotos tiems, kurie jose dirba; 
buržuazinės partijos turi būt 
išvytos!’ Vienu žodžiu, sako n. 
Olgin. Leniną galima butų pa
vadinti 'Didžiuoju Rusų Social- 
Demokratiios Inkvizitorium!’ 
Jo įtekmė darbininkų klesoj 
Petrograde nepaprastai stipri.”
Taip rašo „Outlook.”

ŠLIUPAS JAU „PRO
FESORIUS.”

Šliupas praneša, kad jis 
su savo žentu Yču ir kitais 
jau paskyrę profesorius bu-* 
simam Vilniaus universite
tui. Žinoma, nepamiršo ir 
savęs. Glauniausiu „profe
sorium” busiąs Yčas (turbut 
tautiškos diplomatijos ir po- 
litikieriavimo). šliupų visa 
familija keliauna į profeso
rius. Pats Jonas pasiskiria 
sau „akušerijos katedrą.”

Na, „bobų profesorium” 
jam geriausia turbut ir pri
tinka būt.

Rusijos revoliucija yra 
darbininkų klesos sukilimu 

į ir tas sukilimas surengė Au
strijoj ir Vokietijoj darbi
ninkų streikus.
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Tas duonos neprašė

BR1DGEPORT, CONN. 
Klerikalų pažiūros link 

Lietuvos.
Sausio 30 d. čionai buvo 

surengtos prakalbos. Kalbė
to jum i buvo „viens geresnių
jų lietuvių kunigų,” kun. Jo
nas Žilinskas. Iš visos jo 
prakalbos aiškiai galima bu
vo matyti, kad ir tas „viens 
geresniųjų” yra pilniausias 
klerikalų pažiūros reiškėjas. 
Nors tos jų pažiūros mums 
yra senai žinomos, tečiaus 
visgi noriu užeituoti bent 
svarbesnes vietas kunigo 
Jono prakalbos. Neaiški
nant jo pasakojimų apie ku
nigų Žilinskų Žemės Banko 
svarbumĮ, nes to taip dide
lio svarbumo tame biznije 
Lietuvai aš nematau, turiu 
pasakyti, kad kun. Jonas 
Žilinskas reikalauja Lietu
vai pilniausios neprigulmy
bės ; visiško atsiskyrimo 
nuo Vokietijos, Lenkijos ir 
Rusijos, kad neįsileidus Lie
tuvon „bolševikizmo.” Aiš
ku kaip diena, kodėl musų 
buržuazija reikalauja Lietu
vai pilnos neprigulmybės, t. 
y. kad apsisaugojus nuo pa- 
siliuosavimo darbo žmonių 
iš po savos buržuazijos jun
go. Bet kalbėtojas pasirodė 
da kraštutinesniu konserva
tyvu kalbėdamas apie Lie
tuvos mokyklas. Jis su di
deliu džiaugsmu pabriežė 
"faktą,” kad iš Lietuvos mo
kyklų likosi jau dabar išmes
tos visos kitos kalbos, pasili
ko vien tik lietuvių kalba. Jis 
sako, kad tai labai gerai. 
Bet štai kalbėdamas apie 
pramoniją, tas pats Lietu
vos likimo apsprendėjas jau 
aiškina, kad reikės vesti 
prekyba su kaimyniškom 
tautom. O kaip ją vesti, ka
da musų buržuazija aptve
ria Lietuva kiniškomis sie
nomis, kada išmeta lauk iš 
mokyklų visas kaimyniškų 
tautų kalbas, paliekant tik 
savo—tai jau negut klerika- 
liškai-buržuaziškai galvai 
težinoma. Jeigu Lietuvai rei
kalaujate kiniškų sienų, tai 
kodėl nepamanot, jog ir ki
los tautos nuo jūsų tokiomis 
sienoms gali apsitverti ? Kas 
jums tuomet lieka? Auklėt 
militarizmą, kad tas sienas 
išgriovus, kad užkariavus 
savai prekybai rinkas ir kad 
dėlto vėl paversti šalis į 
gruVėsių, ašarų ir nelaimių 
pragarus? Ar prie tokios 
laimingos ateities manote 
ponai klerikalai-tautininkai 
mus ir tolesniai vesti? Jei 
jums nėra kito kelio, kaip 
tik toks, eikite juo patįs, tik 
nesitikėkit, kad liaudis eis 
su jumis, gerai žinodama 
prie ko ją privedėt

Tolesniai kun. J. Žilins
kas pasmerkė partyvišką 
veikimą. Girdi, reikia dirb
ti išvieno, nežiūrint jokių 
partijų, užbaigdamas tokiu 
užreiškimu, kad jeigu norite 
Lietuvai laisvės, tai nesiro- 
dvkite su dešimtuku ar pus- 
doleriu, aukaukite netik pi
nigus, bet ir savo gyvastį, o 
su pusdoleriais eikite sau 
namo.

Gerai, pažiūrėsime i pra- 
kalbininko nuosakumą.

Reikia dirbt išvien. Ar su 
klerikalais, kurių veikimo 
pasekmėje matome tą pačią 
katastrofą, tas pačias nelai
mes, kokias pergyvename? 
Mes, socialistai, kovojame 
už tautų liuosybę, už išgrio- 
vimą tų sienų, kuriomis šių 
dienų tautos apsitverusios 
neranda kitokio išėjimui ke
lio, kaip tik stvertis žmonių 
skerdynės. Kovojame, kad 
panaikinus tas sąlygas ir 
aplinkybes, kurios pagamina 
kares ir visas žmonijos ne
laime-. Kovojame už įvyki
namą tautų tarpe broliškų 
santikių, panaikinančių tau
tinius neapsikentimus. T“ 
vojame už įvedimą tarptau-

jtinėj komercijoj bendrų liuo-į 
jsų sutarčių, kad prašalinus 
(muitus ir varžytines. Kovo-' 
Į jame tuo pačiu budu už Lie
tuvos žmonių gerovės laisvą 
plėtojimosi—taigi kun. Jo
nas Žilinskas pasmerkda
mas partyvišką veikimą, pri
valėjo pats viešai apreikšti, 
kad del Lietuvos ir visos 
žmonijos labo su pasibjaurė
jimu atsimeta nuo klerikalų 
ir buržuazijos niekingos po
litikos, stoja socialistų pu
sėn, aukauja darbininkų ko- 
\os reikalams ne pusdole- 
rius, bet visą savo turtą ir 
net gyvastį neša ant Liuosy
bės aukuro. Tik šitokiame 
savo pasiryžvme jis turėtų 
tiesą pasmerkt partvvišku- 
mą ir reikalaut iš badmi- 
riaujančių darbininkų, kad 
jie aukautų viską tos jų ko
vos ir jų siekių reikalams. 
Bet jeigu jis (J. Ž.) reika
lauja iš musų, kad mes iš
vien su klerikalo-buržuazija 
eitume ir nėštume savo gy
vastį ant buržuazinių siekių 
aukuro, tai lai atleidžia, kad 
pavadinsiu jį tuo, kuo jis 
f»ats save pastato, šaukda
mas liaudį kovot prieš bolše
vikus.

Apie kitus to klerikalo pa
sakojimus neverta nei minė
ti ; juose visuose tiek nuosa- 
kumo, kiek matote minėto
se jo nuomonėse. Jis labai 
pasmerkė „priešus,” kurie 
eina prieš „musų” (suprask 
klerikalų) nuomonę, mato
mai jautė, kad ir susirinku
sių tarpe yra neužhipnoti
zuojamų, sveikai protaujan
čių žmonių, kuriuos kunigė
lis savo priešais vadina ir 
svkiu šaukia, kad išvien su 
juo eitų.

Priėmė „protesto rezoliu
ciją” prieš prez. vVilsoną 
kam Lietuvos nepripažįsta 
tauta.

Aukų nukentėjusioms su
rinkta $75.55. Pinigai, sa
ko, tik tuomet busią pasiųsti, 
kaip „visuotinas” seimas 
nutars, kokiems reikalams 
turi būt paskirti. Aišku, 
kad tas klerikalų seimas 
tuos žmonelių pinigus skirs 
ne kam kitam, kaip tik pra
gaištingos klerikalų politi
kos reikalms.

Prakalbose buvęs.

PITTSBUGH, PA.
Aido choro vakaras pavyko.

Sausio 26 d. čionai buvo 
Lietuvių Aido choro paren
gtas „Naujos Gadynės” nau
dai vakaras: koncertas ir te
atras.

Nors diena buvo gana ne
tikusi—pustė, snigo ir labai 
šalo—bet žmonių susirinko 
gana daug ir vakaras kaip 
dvasiniu taip ir medžiaginiu 
žvilgsniu puikiai pavyko.

Programas buvo gana 
turtingas. Atvaidinta dra
mą „Vyresnysis Anglekasis” 
ir komedija ’’ Šliitbinė Iškil- 
mė.” Kaip vienas taip ir ki
tas tų veikalų atlošta . labai 
gerai. Protarpiais buvo 
deklamacijų, kurias V. Ta- 
mulaitis jausmingai sude- 
klamavo. Ypač deklamaci
ją pasveikinimui Naujosios 
Rusijos revoliucijos publika 
entuziastišku aplodismentų 
priėmė.

Aido choras sudainavo po
ra dainų. Nors publika ir 
iabai pageidavo, liet del lai
ko trumpumo (nes sunau
dota lošimams ir deklamaci
joms), daugiau negalima bu
vo dainuoti. Vienu žodžiu, 
vakaras buvo Įvairus ir 
padarė daug gerų įspūdžių.

Reikia pridurti, kad Aido 
choras turtingas gabiais ir 
energingais nariais, į trum
pą laiką išdirbo sau gerą 
vardą pittsburgicčiuose. 
Linkėtina, kad nenustotų e- 
nergijos ir budintų brolius- 

Ko-'varguolius iš miego.
žydas.

I

BROOKLYN, N. Y. 
Musų veikimas ir apsi

leidimas.
Lietuvių Socialistų IV Ra

jono Propagandistų ir A- 
gitatorių Ratelis buvo su
rengęs paskaitą temoje 
„Kapitalizmo ydos.” Skai
tė draugas Č. A. Herinan. 

;Po lekcijos buvo duodami 
klausimai, Į kuriuos prele- 

Igentas teisingai atsakinėjo, 
j Tik labai nemalonus pas 
i mumis apsileidimas įsivies- 
į pataręs, kad musų draugai 
(kuopiečiai visai nenori lan
kytis į panašius xviešus 
k usi rinkimus, ir dar kitiems 
! Įkalba, kad buk iš to nieko 
(nėra gero. Mat tiek jau iš- 
Įmokę, kad jiems, tarsi tai 
(žuvytei rodosi, jog viską ži
no. žiūrint Į šitokį elgimąsi 
draugų sąjungiečių, darosi 
iabai nemalonus įspūdis. 
Jiem geriau laiką praleisti 
kliubuose prie barų, o neto- 
kiose vietose, kur yra aiški
nama dabartinis padėjimas.

Vasario 17 d. LSS. IV ra
jono Ratelio mokiniai ren
gia referatą, "Kritika kapi
talizmo ir Rusijos revoliuci
ja.” Skaitys C. A. Herman. 
Nors ir mažas būrelis moki
nių. bet jie jau nesnaudžia, 
panaudojo visokius budus, 

.......... ....... ..................kad tik išbudint musą liaudį 
teša i dangų, tai velnias buk iš letargo. — Y isi mokiniai 

_j koiu ir traukia'y ra energingi ir pasišventę 
bet kada kojos alie-jį*™ . ąarbmgam^Jarbui. 

ir pa-

Eės, 194 balsai ;kad tautinin
kai, 4 baisai.

Aukų lėšų padengimui 
surinkta $7.74.

I Kuopos knygius d. M. Ja
nuškevičiūtė, literatūros iš
pardavė tą vakarą už $6.50.

Bėgantis reikalai.
Sausio 30 d. F. J. Bagočius 

skaitė paskaitą „Popiežių 
istorija.” Žmonių buvo su
sirinkę daugiau, negu pa
prastai. Prelegentas savo 
paskaitoj jau atėjo iki taip 
vadinamų vidurinių popie- 
žijos laiku, kada katalikiš
kas tikėjimas skilo i du— 
provaslavų ir Rymo katali
kų. Tas skvlimas buvo to
dėl. kad du popiežiai susigin
čijo kaslink Kristaus dievy
stės. vienas sakė, 
tus buvo kartu 
žmogus, kitas gi, 
tik dievas.

i Toliaus savo 
Bagočius aiškino 
katalikų tikėjimo išradimus, 
nekurie jų yra labai juokin
gi. Prelegentas sako,kad vie
nas popiežius išrado taip va
dinamą paskutini pamozoji- 
mą aliejum šventu, turbut 
dėlto, kad tas popiežius su
prato, kad mirštančiam 
žmogui patepus kojas alie
jum, jos bus slidžios, ir ka
da numirusį žmogų aniuolas 
n 
griebia už 
žemyn, 1 
juotos, tai žmogus 
sprunka nuo velnio, nes vel
nias negali išlaikyti slidžių 
žmogaus kojų. Daug tokių 
ir kitokių keistų dalykų iš 
popiežių gyveninio prele
gentas išaiškino. Žmonėms 
žinant apie popiežius tik vie
ną pusę, popiežių istorija be
galo darosi Įdomi ir 
svarbi, atskleisdama ir kitą 
pusę.

L. T. R. Viesulą prisidėjo 
r-rie NAPKŠF. ir paaukavo 
LSS. Apsigynimo Fondui 
$5.00, Liuosybės choras taip
gi prisidėjo prie minėto fon
do ir LSSAF. paaukavo $2.

H. K. Mažiukas.

MONTELLO, MASS. 
Debatai socialistų su 

tautininkais.
Vasario 3 d. LSS. 17 kp. 

i surengė debatus, temoje:
į „Kas daugiau ir teisingiau
i kovoja už Lietuvos liuosybę, 
j socialistai ar tautiečiai?” 
(Ant debatų buvo pakviesti
ir tautiečiai iš Sandaros.

Dar prieš paskirtą laiką 
jau žmonių buvo pilna sve
tainė; matyt publika labai 
įdomavo tuomi klausimu. 
Atsidarius debatams, LSS. 
17 kuopa iš savo tarpo išrin
ko debatoriais dd. P. Balsi 
ir St. M ilčių. Iš tautininkų- 
gi pusės stojo J. Balionis ir 
A. Vaitkus. Pradedant de
batus, debatoriams iš abiejų 
pusių leista kalbėti po 20 
minučių. Pirmiausia kalbė
jo d. P. Balsys, apibudinda
mas maž-daug kad Lietuvai 
dabar butų kur-kas geriau 
po dabartine revoliucine Ru
sijos valdžia, negu kad vie
nai atsiskyrus. Toliaus nu
rodė kelius, kokiais musų 
tautininkai jieško Lietuvai 
neprigulmybės. Iš antrosios 
pusės, kalbėjo J. Balionis. 
Šis negalėdamas nieko pasa
kyti; išsitarė, kad jis beveik 
tikras, jog socialistai yra 
gerai prisirengę debatuoti,
ii beabejonės sumuš sanda- 
piečius, pradėjo skaityti 
Sandaros programą, bet ir 
=kaitvt nekaip sekėsi,daugu
mos žodžių negalėjo ištarti.

Išėjus Į debatus, socialis
tai pradėjo smarkiai atakuo
ti tautininkus, nurodydami, 
kokiais keliais tautininkai 
jieško Lietuvai neprigulmy
bės; lietuviški „diplomatai.” 
Yčas, Karuža, Šliupas ir 
kompanija landžiojo Wa- 
shingtone po kongresmanų 
ir senatorių priemenes, va
žiavo pas popiežių pabu
čiuoti jam pantaplin ir pra
šė, kad tas nors palaimintų 
Lietuvą. Socialistų pusės 
debatariai privedė gana 
daug faktų, kad tautiečiai 
nuo klerikalų tik tuomi ski
riasi, jog pas juos kalnie
čiai susegti priešaky; kuni
gai jau senai reikalauja 
„Lietuvai liuosybės” ir mel
džiasi prie dievo, prašvda- 
ni popiežiaus palaiminimų, 
oet kokia-gi naudą Lietuvai 
atnešė ar atneš, tos visos jų
jų maldos ir palaimos? 
klausia vienas debatorius. 
Tautininkai prispirti prie 
•.ienos sako, kad, girdi, da
bar visi žino, kas yra Lietu
va ir lietuviai, tai vis per pa
sidarbavimą musų veikėjų, 
:» jus socialistai jokiais ke
bais nejieškot Lietuvai lais
vės, tik dabar kada jūsų 
draugas Trockis gavo gerą 
vietą Rusijoj, tai didžiuoja- 
ies, kad Trockis išreikalaus 

Lietuvai laisvę, bet ką jis 
tuos, kad jis ir pats nieko 
teturi. Čia socialistai nuro- 
lė, kad mes socialistai senai 
kovojom kaip už Lietuvos, 
.aip už visų tautų laisvę; 
nes senai rėmėm ir remiam 
Rusijos ir Lietuvos re volių-' 
□j*ą, rinkdami tam tikslui 
aukas, ir musų surinktos au
kos padarė dideli darbą— 
nuvertė Rusi jos carą ir dar
bininkai Įsteigė ten savo val
džią. draugas Trockis yra 
musų darbininkų draugas ir 
jis reikalaudamas visoms 
tautoms liuosybės, kartu jos 
reikalauja ir Lietuvai. Jeigu 
jus sakot, kad Trockis nieko 
negal Lietuvai duoti, nes 
nieko neturi, tai kam jus 
-andariečiai siunčiat jam te- 
legramus ir meldžiat, kad jis 
ir Lietuvos nepamirštų? Čia 
publika garsiai suploja del
nais, mat visi suprato, kad 
tautiečiai patįs save sukriti
kavo.

Padavus publikai nubal
suoti, kurioj pusėj teisybė, 
nubalsavo sekančiai: kad 
socialistai teisingiausiais ke
liais jieško Lietuvai liuosy- I). M. ir toliaus darbuotųs.

ii
” L

kad Kris- 
dievas ir 
kad vien

paskaitoj 
visokius

i

a

! darbui.
(Nors ir sunki pradžia, bet ti
kimės, kad musų darbas ne- 

j nueis niekais. Taigi dabar, 
kas gyvas visi, sulaikę vasa
rio 17 dienos, eikit paklau
syt parengto referato, kad 
mokėtumėt suprasti Rusijos 

j revoliuciją. Taipgi lankyki- 
itės Į šio Ratelio mokyklą, 
sekančioms dienomis: Pane- 
dėlio, utarninko, seredos, ir 
pėtnyčios vakarais 7 valan
dą po numeriu 93 Grand st. 
arba susižinokite su Z. Kel- 

I mėliu, 455 Grand st., o jis 
nurodys, kaip ir ko yra mo
kinama.

SEATTLE. VVASII. 
šeimyniškas vakarėlis. 
Sausio 27 d. čionai buvo 

Dailės Mylėtojų kuopos pa
rengtas pirmas šeimyniškas 
vakarėlis, papuoštas daino
mis ir deklamacijomis.

Vakarėli atidarydamas 
pirmininkas pranešė, kad 
vakarėlyje dalyvaus visi 
Seattle’s musų gabiausi vei
kėjai. Tečiaus buvo ir iš 
kitur veikėjų, kaip ve: p-lė 
J. Gedeminiutė iš Tacomos 
—pianistė—solistė, ir viens 
veikėjas iš Richmond Beach.

Išskyrus vieną revoliuci
nių giesmių „Broliai sukrus
kim,” visos kitos buvo tau
tiškos dainos. Be dainų bu
vo daug ir gražių deklama
cijų, kurios buvo gerai at
liktos, išskyrus J. Zuburs- 
kio. kuris išėjęs deklamuot, 
pradėjo lyg pamokslą sakyt, 
o paskui sumislijęs, kad ge
riausia pertraukus deklama
ciją prakalbą pasakyti, to
dėl ir pradėjo: „Broliai ir 
oserįs, rašykimės prie drau

gystės, nes draugystė atne- 
Tik nepasakė 

nei
I.a- 
žiu- 

e-

ša naudą.” 
nei kokios draugystės, 
kokią naudą ji atneša, 
bai nesmagu iš šalies 
rint į toki veikėją, kuris n 
žino, ką jis veikia.

Taipgi nemalonu buvo ir 
tatai, kad čia visi save titu
lavo ne draugais, bet 
nais.” 
bininkui titulas

„I>o- 
Susipratusiam dar- 

ponas” 
taip malonus, kaip gėlei kir
minas. Bent jus susipratč- 
liai liaukitės žeminę vieni ki
tus pravardžiavimais ”im>- 
nais.

Vakarėlis užsibaigė šo
kiais. Geistina, kad musų 
rytojaus.

v.

Z. Zigmont.

CLEVĖLAM), OHIO. 
Skilo C. L. J. L. Ratelis.
Pereitais metais čia susi

tvėrė CLJL. Ratelis. Ratelio 
j organizatoriai ir veiklus na- 
! r iai, daugiausia buvo sociali
stais.

Žinoma, draugijos vai
ras buvo kreipiamas maž- 

Jdaug i darbininkišką pusę, 
(nors dauguma vyčiams pri
tariančių narių visada niur- 
i nėdavo. Pagalinus prieita 
I prie galutino susikirtimo.

Sausio 27-tą d. Gudrick 
name laikytame susirinki
me kairieji nariai jiadavė 
klausimą, kad Ratelis perei
ta i J. S. Lvga ir veiktu dar- 
bininkų labui. Kilo lermas. 
Dešinieji Įnešimą norėjo 
griežtai atmesti, bet kairie
ji nepasidavė, leista per bal
savimą ir dviem trečdaliais 
balsų nubalsuota kad Rate
lis turi būti pakeistas ir su
tverta J. S. Lyga. Vyčių pa
taikūnams pasirodė, devy
nios bažnyčios. Kairiuosius 
praminė „buntaučikais,” 
pradėjo bauginti policija, 
areštavimu ir kitais grasini
mais bei išmisliojimais. Ir 
jeigu tik jų pusėje bent pusė 
narių būt buvus, vyčiai su 
pagalba aniuolų sargų butų 
sukimše visus savo priešus 
už geležinių grotų.

Susitvėrė .L S. Lyga.
Vasario 2 d. vadinamieji 

Ratelio „bolševikai" turėjo 
susirinkimą su tikslu sutver
ti J. S. Lygą. Į susirinkimą 
suėjo nemaža jaunimo ir su
augusių žmonių. Pirmiau
sia buvo perstatyta laikinė 
valdyba ir atidaryta susirin
kimas. Pagalinus drg. 
Gramba perskaitė susirinki
mui J. S. Lygos konstituci ją 
ir prieš Ratelio narių kiau
rų pasielgimą protesto rezo-

liuciją. Susirinkimas priė
mė ir užtvirtino. Paskui drg. 
Gramba padavė Įnešimą, kas 
link draugijos nariu vieny
bės ir didelio draugiškumo, 
proponuodamas priimti sau 
už obalsi: Visi už vieną, vie
nas už visus. Po to išrinkta 
valdyba: organizatorium
drg. Gramba, prot. sekr. d. 
Petronis, finansų sekr. drg. 
Tamkunas, iždininku drg. I- 
vanauskiutė, iždo glob. drg. 
Semsis ir drg. Dauderis, ko
respondentų drg. Daubara. 
Susinėsimų su kitoms drau
gijoms komitetas: 1 -i-g. Gab- 
riunas, drg. Trybas ir drgė. 
Stakiniutė. Į JS. Lygos cen
trą susinešimams tapo išrin
kta atstovai: Drg. Viškon- 
tas ir drg. Gramba. Iš kar
to i kuopą narių prisirašė 
20. Aukų kuopos gyvavi
mo pradžiai sumesta $8.20. 
Drg. Tamkunas kuopai pa
aukavo už $1.60 knygų. Už
baigus susirinkimą, visi na
riai išsiskirstė pilni karštų 
jausmų, energijos ir gilaus 
pasišventimo dirbti. Sekan
tis susirinkimas Įvyks 16-tą 
d. vasario, 7-tą vai. vakare, 
Jaitės namuose , 6006 St., 
Clair avė. Yra kviečiami 
visi atsilankyti i susirinki
mą, prisirašyti i -J. S. Lygą 
ir darbuotis kartu savo ir vi
so pasaulio darbininkų idė
jos tikslams.

J. V. Žilinskas.

S*
i 
i
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EASTON, PA. 
Musų judėjimas.

Vasario 1 d. lietuvių ka
talikų bažnyčios skiepe Ra
čiūnas rodė savo judomus 
paveikslus, įžangos imta po 
25c. nuo ypatos. Katalikų ir 
dalis socialistų prisirinko 
pilnas skiepas, todėl p. Ra
čiūnas padarė sau gerą biz
ni. Paveikslai buvo rodomi 
iš karės fronto-—Anglijos, 
Francijos ir Rusijos tranšė
jos, ir dalis revoliucijos Pet
rograde, taipgi kelias pase
nusias ”Kevston” komedi
jas. Žmonės bėgdami žiū
rėt Račiūno paveikslų labai 
apsivylė, nes naujo nieko ne
pamatė, o vietos teatruose 
už 10c. butų galėję pasirink
ti bent 5 aktų dramą ir viena 
reals kokią komediją.

Vasario 2 d. buvo koncer
tas i? balius, surengtas len
kų socialistų. Žmonių buvo 
virš 200, iš kurių buvo apie 
trečdalis lietuvių. Koncerto 
žvaigžde buvo muzikos pro
fesorius Miron Korykora 
(ukrainietis), iš New Yorko, 
po kurio vadovyste lenkų 
vyrų choras sudainavo dvi 
dainas. Pats Korykora su- 
grajino smuiką kelis klesiš- 
kius gabalėlius. Be to buvo 
piano skambinimas, dekla
macijos, muzikos duetai ir 
solo dainos. Koncertas vi
sus pilnai patenkino, ką liu
dija triukšmingas delnų plo
jimas.

Anglai ir lenkai socialis
tai susivieniję bendrai nusi
samdę 5 metams puikią di
dele svetaine, kur isitaisvs 
sceną, kad galima butų vei
kalai lošti, koncertai, pra
kalbos, šokiai ir tt. rengti. 
Mokės po $25.60 Į mėnesi, 
patįs turės apšildyt ir ap- 
šviest. Svetainė randasi ge
riausioj miesto centro vietoj, 
ant viršaus Opera House. 
Todėl socialistai ateityje tu
ri vilti ir daug energijos 
veikti darbininkų gerovei.

LSS. 42 kuopa nusisamdę 
dideli kambarį susirinki
mams laikyti po No. 1211 
Nonhampton st., buvusi 
„Eureka Club,” už kuri ran
dos mokės po 12 dolerių mė
nesiui. V. J. Stankus.

WORCESTER, MASS.
A. a. K. Stankus.

Sausio fi d. š. m. čionai pa
simirė LSS. 40 kuopos na
rys, d. K. Stankus. Skaity
tojas gal paklaus, kasgi bu
vo tasai žmogus, kad apie ji 
rašoma? Niekuo kitu, 

kaip darbininku. .Jo vardas 
mu-ų visuomenėje neskam
bėjo, bet vietos lietuviams 
pats paminėjimas to vardo 
primena nenuoalsų kovotoją 
už darbo žmonių išsiliuosa- 
vimą, už jų geresnę ateiti. 
Jo vardas vietinės liaudies 
širdyj užrašytas,jo darbais. 
Jo atmintis neišnyks LSS. 
dO-tos kuopos narių mintyse. 
Jo energija, jo pasišventi
mas kovai už darbininkų 
klesos reikalus. Jis darba
vosi su visu atsidavimu rei
kli ne tik LSS. 40-toj kuo
poje, bet ir kitose organiza
cijose, kaip ve: LDL. Dr- 
joj, SI.A. 57 kuopoj, TMD. 
50 kuopoj, Liet. Sūnų Dr-joj, 
L. Ukėsu Kliūtie r LSS. 40 
kuopos chore.

Nors velionis buvo socia
listas ir laisvamanis, te
čiaus prieš mirsiant, lyg tas 
juodvarnis suodęs lavoną, 
pas jį atsilankė vietos kuni
gas. Bet velionis tam graša- 
gaudžiui atsakė, kad jis ne 
protiškai sergąs, o blaivam 
protui burtų Įkalbėjimai ne
reikalingi. Galįs sau sveikas 
keliauti iš kur atkeliavęs.

Velionio karstą išpuošė 
»5 gyvų gėlių vainikų, ku
riuos aukavo draugijos ir 
žmonės, kuriems a. a. Stan- 
kus gyvu būdams aukavo sa-! ;'i'kriu‘"ikurį“‘vakarini‘ mo" 
vo protą ir darbą. Jo kunaskyklos kursus, kurie b 
įskilmmga; 9d sausio pa- 2 vakaru kas savaitė_ 
todota. palydint 200 žmonių. utarnink ir ketvcr‘ die. 
Ant kapo d. L. Pruseika pa- nomis Utarninkų ikarais 
;ake. |»a_kal tą. Taip tą1 i Antanas Lukoševičius mo- 
persiskyrem su neątgadeti- kina Lietuvių kaloos grama- 

mne,0 ketvergi? vakarais 
i Povilas Jurkštas mokina 
aritmetikos. Kursus lanko 

|iipie 20 ypatų. Geistina, kad 
mokykla naudotųsi didesnis 
skaitlius darbininkų. Apš- 
vieta yra svarbiausias fak
torius žmonijos evoliucijoje, 
lai yra, pasigerinime darbi
ninkų būvio vykdinime tos 
ateities, kurią mes darbinin
kai matome savo svajonėse.

V. K.

LEWISTON, NIE.
D. ir M. Ratelio vakaras.
Vasario 2 d. čionai buvo 

Dailės ir Mokslo Ratelio pa
rengtas vakaras. Scenoje 
statė R r. Vargšo keturių 
aktų dramą „Kryžius.” Vei
kalas šiuo karių metu labai 
tinkamas. Atvaidinta jį 
labai gerai ir vaidinimas pa
darė gilų įspūdi publikoje,ką 
rodo publikos užsilaikymas.

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė, daugeliui ir vietos 
pritruko. Rengėjams vaka
ras davė ir materialio ne
menko pelno.

Ratelio veikimas.
Dailės ir Mokslo Ratelis 

stengiasi parodyt, kad ištik- 
rųjų jis yra vertu savo var
do. Be dailės jis užsiima ir 

(mokslo reikalais. Turi tuo

I

nu musų draugu. . 
bet jo darbai gyvi tarp musų 
pasiliko ir skatina mus sekti 
Įo pėdomis, kovoti 
vergtajai žmonijai 
liuosybės diena. -

Velionis Stankus
Skomantų kaimo, šviekšnos 
parapijos, Raseinių pavieto, 
Kauno gubernijos. Mirė per
gyvenęs vos 30 metų am
žiaus nuo širdies ligos. Pa
liko nubudime savo mylimą 
moterį Elena Šimkiutę-Stan-------------------------------------
kieno ir dukterį Eliutę. LaijTurtai nevisad suteikia lai
kina jam lengva svetima že- mę,
mele. |Ret skurdas daro rytojaus

,1. K. Karazija. baimę. __ j

iki pa- 
neišauš

paėjo iš
i



4 KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

[puolantį franeuzuose tikėji
mą, kunigai sugalvojo tenai 
stebuklą. Ar netaip, tėve?

—Nausa!
—Tai kaip?
—Panelė švenčiausia pasi

rodė merginai Bemardžiu- 
kei, kuri atsiklaupus ant u- 
pės krantelio kalbėjo rąžan
čių.

—Taigi, taigi, tėve. Da
vatka Bernardžiukė kalbė
dama rąžančių užmigo ir jai 
prisisapnavo panelė šven
čiausia, o kunigai tuojaus 
pradėjo aiškinti, kad tai 
"stebuklas.”

—Jeigu nebūtų stebuklas, 
tai ligoniai nepasveiktų, 
vaike.

—Ar tai stebuklas, kad 
apsirgęs žmogus pasveiks
ta? Juk kasdien tūkstan
čiai žmonių apserga,ir tūk
stančiai pasveiksta. Ar tai 
vis stebuklas? Juk ir tu 
rats tėve, nesykį sirgai, 
bet šiandien esi sveikas. Ar 
ir čia stebuklas? žinoma, 
kad ne. Tą ir tu pats žinai. 
Bet jeigu tau sergant butų 
kas davęs iš ”stebuklingo” 
šaltinio vandens atsigerti, 
tu jau butum tikėjęs, kad 
tavo liga "stebuklais” likos 
išvaryta. Taip buvo ir su 
tais žmonėmis, kurie kun.

.l, . .l ■■-----

Bučiui apie stebuklingą t > A
pasveikimą pasakojo. Jeigu Hilr.AlJ I jltr A 
stebuklais galima butų išsi-;
gydyti, tai popiežius irgi 
stebuklais gydytųsi. Dabar-’

'.True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on February 
| 13, 191r», as required by the Act of October 6, 1917.

. Niežas, kuris pas lietuvius Vaikščiojanti pasauly šmėkla
gi jis kada tiktai gauna no- tun da ir kitokių vardų (su- J * J
sies slogą, tuojaus šaukiasi skis, kaskis ir tt.), paeina
daktaru. Nejaugi tu manai,l nuo tam tikro gyvūnėlio.! Is sumaišytos Europos 
kad jis nežino apie "stebuk-.Tai nėra bakterija, o prie purvyno, kur daromos des- 
lingą” Lourdes šaltinį? Ži- gyvūnų šeimynos priklau- peratiškos pastangos Įvy-
no jis apie tai labai puikiai, j santis parazitas. Niežo Ii- kinti taiką ir tuo pačiu lai- 
bet žino, kad tais ”stebuk-'goj vieną rolę lošia pataitė, ku tęsti karę toliaus, atėjo
lais” rišsigvdyt negalima. 
Jais galima tiktai tamsius 
žmones mulkint. Juk Čens
takavo j irgi buvo "stebuk
linga” panelė švenčiausia. 
Ir kunigai skelbė, kad ji 
taipgi "gydanti” ligonius. 
Bet ar patįs kunigai tam ti
kėjo? Ne! Kun. Macochas 
mi kitais savo pagelbininkais 
ir deimantines akis tai ”ste- 
buklingai” panelei išlupo. 
Už 15,000,000 rublių brange
nybės žydams pardavė. O 
juk visa tai buvo suaukauta 
už "stebuklingus” panelės 
darbus. Tai ve, kaip patįs 
kunigai žiuri į tuos stebuk
lus. Jie visai tam netiki, 
tik žmones mulkina. Ir tu, 
tėve, su kiaulėmis važiavai 
iš Bostono į Chicagą, kad 
pasiklausius to mulkinimo!..

—Jes, vaike, dabar aš jau 
suprantu, kad aš padariau 
didelę kiaulystę.

t —Maike, šiandien aš tau Taigi klausyk, aš tau paaiš- 
duosiu peklos.
t -Už ką?

—Užtai, kad tu man vis 
sakydavai, jog ant svieto ne
gali būt jokių stebuklų. Tu 
mane fulinai.

—Kaip tai
Argi tu, tėve, 
stebuklai ištiesų darosi ?

—Jes, vaike. Dabar aš su
žinojau, kad cudai 
kuodidžiausi.

—Ištiesų?
—Jessa!
—Kaip tu tą sužinojai?
—Aš, vaike, buvau nu

važiavęs 20 dženvariaus ant 
paskaitos, kur mokyčiausis

i____ ______________________a__ __________

šitą

kinsiu. Tas miestelis, kurį 
j kunigai tankiai mini kaipo 
"stebuklingą vietą,’’ vadina- 

' si Lourdes. Jis guli ne Šiau
lių paviete, bet Francuzijoj, 

■netoli Pirenėjų kalnų. Tenai 
Trykšta iš kalnų šaltinis ir

True translation filed -•vith the post-master at Boston, Mass., on February 
13. 1918, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

KAIP BUVO NUŽUDYTAS RUSUOS 
GENEROLAS DUCHONINAS

dėl šitos situacijos ir despe
ratiškai kovoja, kad ją pra
šalinus. Ji nori taikos su 
Rusija, bet tokios taikos, ku
ri nesukeltų revoliucijos Vo
kietijoj. Tai ve, kame gu
li jai pavojus—pavojus, ku
ris taipgi auga su kiekviena 
diena. Ir šita baime ji da
lijasi su Anglijos valdančia- 

! ją klesa. Kaip viena, taip ir 
kita velyja geriau tęsti karę, 
negu turėti revoliuciją. Bet 
padėjimo ironija yra tame, 
kad kuo ilgiau jie tą karę 
tęsia, tuo labiau neišvengti- 
na darosi revoliucija.

Šitokį padėjimą sudarė ne 
patįs socialistai; bet sykį jis 
susidarė, jie negali iš jo ne
pasinaudoti. Jie sunkiai 
kovojo už taiką jau 1914 me
tais. kuomet tik pasirodė ka
rės pavojus, nors veltui. 
Bet dabar, po trijų ir pusės 

• metų tų baisių dieną, per 
kurias milionai vyrų nuėjo 
skerdyklon ir neapsakomas 
vargas prispaudė žmoniją, 
ratas po valiai baigia jau 
apsisukti ir mes galim jau 
matyti, ko taip pasaulio val
dančioms kiesoms pradėjo 
kinkos drebėti. Socialė re
voliucija—nesulaikoma, ne
permaldaujama revoliucija 
—kas sykis vis gręsmingiau 
kelia savo galvą, ir tai jau 
visviena, ar karė toliaus tę
sis, ar ne; ar atskira taika 

' įvyks, ar ne. Tai ve, kas y- 
ra ta didžioji baimė, kuri 
vaikščioja dabar po Europą, 
po visas kariaujančias šalis.

Valdančios klesos nusi
gando ir joms yra ko bijo
tis; socialistams gi baimės 
nėra. Mes tai žinojom ir 
permatėm nuo pat pradžios 
to kataklizmo, kuris dabar 
ardo visus senosios visuo- 

(menės ryšius.
Il

Čia nėra reikalo kalbėti, anądien nuo Londono "Dai- 
, kaip viskas tas atsitinka ir. ly News” petrogradiško ko- 

kodel atsiranda niežėjimas, [respondento žinių, 
Pūslelių ir spuogučių atsira-’ 
Girnas ant rankų, ypač tarp

upirščiuose, ant blauzdų, sė
dynės ir kitur, darančių di
delį niežėjimą, kuris reika- 

, Jauja kasinimo, o tas jau pa- 
, rodo, jog esama niežo. Žino

ma, niežas gali būt sumai
šytas su kitom odos ligom— 
išbėrimais, todėl reikia pla
tesnio žinojimo, kad vieną 

, nuo kito atskyrus.
’ Niežas yra užkrečiama li

ga ir juo gali užsikrėsti bile 
kas. Tankiausiai jis gauna
mas po gulėjimo toje lovoje, 
kur tokią ligą turėjusis gu
lėjo. Ligonio drabužiu dė
vėjimas, jo rankų čiupinėji- 
mas, šluostiko vartojimas, 
kurį žmogus su niežu yra 
vartojęs—visi šitie dalykai 
perduoda ligą kitam. Vadi
nasi, ją gauna žmogus nuo 
žmogaus. Ypač hoteiiuose, 
kur nėra švarumo patali- 

i nė j, kur žemo stovio ir ne
švarus žmonės ateina gulėt, 
greitai galima gaut niežą. 
Tokiu budu, apsisaugot nuo 
jo išdalies galima ir švaru
mas tam žymiai pagelbsti.

Niežas yra lengvai išgydo
ma liga, tik reikia pasiryži
mo. Prie gerų aplinkybių 
jis prašalinamas į 24 valan
das. Žinoma, tai galima pa
daryti tik ligoninėse ir spe
cialiai prirengtose vietose. 
Ligonis turi atsinešti pilnai 
švarius naujai išskalbtus ar
ba ką tik nupirktus apati
nius drabužius. Jo viršuti
niai irgi neturi būti apsine- 
šę niežo parazitais. Visa pa
talinė ant lovos turi būti 
naujai išskalbta, į kurią eis 
gult ligonis po maudynės. 
Po pilno nusirėdymo ligonis 
eina maudytis į šiltą maudy
nę. kur jis pats ar kas kitas 
turi jį pilnai ir atsakančiai 
nušveisti arba nutrinti mui
lu ir vandeniu vartojant 
šviežią šepetį. Taip numal- 
tas turi būti visas jo kūnas, 
išskiriant veidą ir galvą. Pa
kui jis apsirėdo čystais 

drabužiais ir neretai to už
tenka. Didžiumoj atsitiki
mų vieno tokio numazgoji- 
mo neužtenka, todėl yra var
tojamas kokis nors parazi
tus žudantis vaistas ir juo- 
mi ištepama visas kūnas, 
net ir tos dalis, kur niežo ne
simato. Tankiai vartojama 
yra sieros mostįs. Galima 
> artot su gerom pasekmėm 
keletą vaistų, žudančių pa
razitus. Neretai sumaišomi 

ikeli vaistai, kad gavus ge
resnį veikimą. Neišsigydy- 
mo priežastis tankiausiai y- 
ra tame, kad užsikrečiama 
išnaujo ir tankiausiai 
patalinės.

Nereikia norėt, kad 
subraižimai, kurie yra 
ginimo |>esekme, ir išbėri
mai, kurie atsiranda nuo o-

, kurios, 
kaip jis sako, gąsdinančios 
'netik Vokietijos karvedžius, 
' bet tuo pačiu laiku ir Angli
ją bauginančios. Jis nuro
do, kad atskira taika tarp 
Vokietijos ir Rusijos reikš
tų sąjungininkams neleimę 
ir kad abidvi pusės tos tai
kos trokštančios, nors bol
ševikai prie to da norėtų, 
kad su ta taika Vokietijoj 
kiltų revoliucija ir šituo at
veju jie dirba visomis savo 
jiegomis. "Trockis,” sako 
šita gąsdinanti žinia, "nepa
lieka neapvartęs nei vieno 
akmens, kad sukėlus Vokie
tijoj revoliuciją.” Kores
pondentas paduoda apie tą 
baisų apsireiškimą šitokių 
smulkmenų:

"Kareiviu broliavimasis rytu 
fronte priėjo jau prie to. kad 
priešininko oficieriai nebegali 
jo sukontroliuoti. Revoliucinė 
literatūra, spausdinta vokiečiu 
kalba, platinama tarp Vokieti
jos kareiviu. \ iena m iliu
struotam priede, tarp kitu pa- 
akstinančiu dalyku, telpa vo
kiečių ambasados Petrograde 
paveikslas, o virš jos milžiniš
ka vėliava su užrašu: 'Visų ša
lių proletarai, vienykitės!’ A- 
pačioj gi padėta paaiškinimas: 
'šituos žodžius parašė vokietis. 
Gal von Hindenburgas juos pa
skelbė? Ne. Tai Karolio Mark
so žodžiai. Rusų ambasadon 
Berlyne mes nusiuntėme gy 
venti rusą darbininką. O kada 
jus prisiusite mums vokieti 
darbininką už ambasadorių i 
Petrogradą?' ”

Na, daleidus kad visa tai 
yra tiesa ir kad tas daro vo
kiečių kareiviuose dideli įs
pūdi, tai kodėl gi tas turėtų 
gąsdinti Angliją? Juk jei
gu šitokia agitacija nusisek
tų, tai ji tuojaus ištrauktų 
Vokietiją iš karės ir, vieš
pataujančios klesos akimis 
žiūrint, taip ją sudemorali- 
zuotų ir nusilpnintų, kaip 
Rusiją. Vienu žodžiu, tas 
atiduotų Vokietiją jos prie
šams, taip kaip jie sako, kad 
Rusija dabar esanti atiduo
ta vokiečiams. Kame gi čia 
pavojus? Kas yra baugi
nančio tose žiniose Anglijai? 
Kodėl ji turėtų velyti sau 
geriau kariauti su Vokieti
ja dar metus ar daugiau, kas 
reikalauja tokių milžiniškų 
nuostolių ir da neužtikrina 
pilnos ir sprendžiamos per
galės, kuomet tas bolševikų 
žingsnis, jeigu jisai nusisek
tų, galėtų tuojaus išmesti 
Vokietiją iš kariaujančių 
tarpo, taip kaip jis išmetė 
Rusiją. Tai ko-gi Anglija 
nori?

Atsakymas nesunkus. Re
voliucija Vokietijoj reikštų 
karės pabaigą, bet tuo j>a- 
čiu laiku ji taipgi reikštų ir 
pradžią kapitalizmo pabai
gos visam pasauly. Taigi ši
tuo žvilgsniu verčiau tęsti 
karę ]>er kelis metus, nors 
daugiau ji nieko ir nepada
rytų, kaip tik atitolintų tū
lam laikui socialę revoliuci
ją. Tas reiškia, jog visos 
didžiosios valstybės daugiau 
Gar bijosi socialės revoliuci
jos, negu karės. Bet jos at
sidūrė jau tarp priekalo ir 
kūjo. Sumušti Vokietiją 
militarinėmis priemonėmis 
be socialės revoliucijos, kaip 
jie norėtų, kas diena darosi 
vis daugiau negalimu daik
tu. Ir ve, iš čia kįla ta bai
mė.

Nėra mažiausios abejo
nės, kad Vokietijos autokra
tija taip-pat yra nusigandus pasekmės.

Paryžiaus laikraščio ”Ma-!vų ir jis vėl kritęs Tuomet 
in” korespondentas, kuris;ant jo kūno iš visų pusių 

regimai savo akimis matė pasipylę smūgiai ir spardy- 
gen. Duchonino nužudymą, > mai.

"fulinau?”,...._____ ____ , .......... - -
manai, kad prie to šaltinio francuzų ku- 

jnigai įtaisė tą "stebuklingą" 
jomarką pinigams rinkti. 
Tas "stebuklingumas” re
miama tuo. kad vienai da
vatkai prisisapnavusi tenai 
panelė švenčiausia.

—Ale ką tu mane fulini, 
Maike! Prapesorius Ru- 
čys padėjo 20 metų tų ste
buklų tyrinėjimui ir pers
kaitė apie 200 visokio kaino 
knygų, kur yra apie tuos 
cudus rašyta. Kad geriau

darosi

ir kytriausis ant viso svieto 
prapesorius prirodė 
moksliškais faktais.

-Gal pasakytum, tėve. i*r?itikriPU!;- jis buvo nu- 
kaip tas profesorius vadina- 'azla'ęs n tą Metą aplan- 
si ir kur jis tą paskaitą ture- .. .. . ,• ? * * —Įr jls mate panelę sven-jo?

—Šiur, Maike;
Sheboygano lietuvių klebo
nas prapesorius Bučys. Jis 
skaitė tą paskaitą savo pa
rapijoj pobažnytinėj salėj.

—Reiškia, kunigas pasako
jo davatkoms apie stebuk
lus. Labai paprastas daly
kas!

—Negali sakyt, kad da
vatkoms. Daug buvo ir vy
rų. Juk ir aš buvau nuva
žiavęs.

—Ar tik nemeluoji, tėve? 
Kaip tu galėjai nuvažiuot i 
Sheboyganą, neturėdamas 
pinigų?

—Aš, vaike, senas ameri
konas, tai ir be pinigų žinau 
kaip nuvažiuot. Kas savai
tė iš Bostono eina i Chicagą 
treinas su kiaulėmis, taigi 
aš nuvažiavau tuo treinu į 
Chicagą, o iš tena] į Sheboy
ganą jau netoli. ,

Tai buvo ciausi3-
—Šarap, kada aš kalbu! 
—Na, kalbėk, kalbėk! 
—Jis išbuvo Liur...
—Na, na!
—Jis praleido, vaike, te

nai 18 dienų. Tas biznis 
jam kaštavo tūkstanti rub
lių. Jis apveizėjo tą vietą, 
bažnyčią ir rodė jų pikče- 
rius.

—Ar ir tame yra koks ste
buklas?

—Jes, 
buklas. 
statytas 
su lektriku ji kaip apšviečia, 
tai išrodo kaip ant dangaus 
butų pakabintas, ba stovi la
bai augštai, o kalno potam- 
siai visai nesimato.

—Ir sakai, kad tame 
bai didelis stebuklas?

—Šiur, kad stebuklas, 
ganą iau netoli. Tokiu budu tik stebuklas, ale ir cudai. 
tikietas man nieko nekašta- Negali žmogus nei išpasakot 
vo.

—Ir dėl tokiu niekų tu, tė
ve. važiavai taip toli kiaulių 
kompanijoj?

—Jes. vaike, kompanija 
buvo kiauliška ir kiauliška 
buvo visa kelionė, ale negai
la. ba buvo ko pasiklausyt. 
Kaip pradėjo pasakoti apie 
cudaunas vietas, tai. rodos, 
žmogus taip ir matai, kaip 
nusileidžia ant kalno panelė 
švenčiausia. Ir apie kiaules 
tada užmiršti. Liurbių mie
ste. sako, panelė švenčiausia 
pasirodžiusi 18 kartų...

—Kokiam mieste?
—Nagi sakiau... Liur....
—Na, na, pabaigk!
—Liurbių...
—O kur toks miestas yra?
—Rodos, Šiaulių paviete.
—Girdėjai, tėve, kad

skambina, bet nežinai kur.1

vaike, didelis ste- 
Sako, ant kalno pa- 
kryžius, o nakčia

ia-

Ne

to visko, ką mokytas musų 
prapesorius su pikčeriais 
parodė, ba ant to reikia la
itai didelio mokslo. Rodos, 
taip ir matai tuos kalnus ir 
uolas, po kurias panelė šven
čiausia vaikščiojo.

—Iš tų uolų išlindus?
—Vaike, kad aš tau žieb

siu )>er ausi, tai tu mano 
šnektos nepertrauksi!

—Atleisk, tėve, aš ma
niau, kad tu jau pabaigei.

—Nausa!
—Na, tai kas toliaus?
—Panelė švenčiausia pa

sirodė dėlto, kad Prancūzi
joj pradėjo baisiai p’atintis 
ištvirkimas, privisę bedie
vių, žmonės nustojo vaikš
čiot bažnyčion, užmiršo 
Dievą ir pradėjo iš kunigų 
juokus daryti.

—Vadinasi, kad sulaikyti

piešia sujudinantį vaizdą 
aplinkybių, prie kurių buvo 
tasai kariumenės vadas įnir
šusių žmonių nudėtas. Vy- 
riausis bolševikų kariume
nės vadas Krylenko bandė 
Duchoniną išgelbėt, bet jo 
pastangos buvo veltui. Vie
las jurininkas parmušė Du
choniną ant žemės, o paskui 
keliolika durtuvų pervėrė jo 
kūną.

Tas atsitiko tuojaus po to, 
kaip bolševikai paėmė Mohi- 
ieve kariumenės buveinę ir 
generolas Duchoninas, bu
vęs tuomet vyriausiuoju to 
fronto kariumenės vadu, at
isakė pasiūlyt vokiečiams 
•ertraukti su bolševikais 

karę. Duchoninas buvęs 
traukiny, kuomet minia jį 
apsupo. Pasirodžius jam va
gone prie lango, kareiviai 
pradėję šaukt:

"Mesk mums savo antpe
čius, nes mes tave užmuši
me !” ir jie prisidėjo karabi
nus.

Krylenko ėmė prašyt Du- 
chonino, kad jis pasiduotų 
kareiviams, bet šis atsisakė.

"Tegul jie eina po vel
niais!” jis šaukė. "Tegul jie 
užmuša mane!”

Kulipka prašvilpė pro ša
lį, išmušdama vagono langą; 
paskui kita. Gen. Odinco- 
vas priėjo prie Duchonino; 
ir mandagiai nuėmė nuo jo 
antpečius. Jie numesta mi
niai ir akies mirksnyje buvo 
sudraskyti. Tuomet keli ju
rininkai įšoko vagonan. Jie 
nutvėrė Duchoniną už pečių 
ir išstūmė jį prie galo vago
no ant platformos. Krylen
ko išbėgo paskui jų. Ducho- 
ninui pasirodžius, kilo dide
lis triukšmas.

"Užmušt jį ant vietos!” 
šaukė minia. "Kerenskis ir 
Kornilovas jau paliego. To
kių gaivalų gyvų paleisti ne
galima.”

Ir kuomet minia pradėjo

Kareiviai nuplėšę nuo jo 
visas d ra lianas. Nuogas 
kūnas buvęs atremtas i va
goną, o jurininkai su karei
viais darę iš sniego ir purvo 
gniužtus ir svaidę jais bu
vusiam generolui i galvą.

”Aš negalėjau i tai dau
giau žiūrėti,” rašo korespon
dentas, ”ir įbėgau atgal Į 
vagoną. Aš radau tenai ir 
Krylenką, kuris sėdėjo ker
ėj veidą susiėmęs. Kuomet 
jis pakėlė galvą, aš pama
liau, kad jis buvo pabalęs 
kaip mirtis. ’Žiurėkit, ką 
šie daro: prabilo jisai pa
šnabždomis. ’Juose nėra jo
kio susilaikymo. Toks pat 
galas gali būt man ir kiek
vienam iš mus.’ ”

Senovės Lietuvių 
poteriai.

.ne I

Kam vilioii?
šalin pasitraukė dainelė jau

trioji,
Kam mane per dienas dai

nuoti vilioji ?
Kam mintį ir jausmą krūti

nėj kilnoji?

Kuomet mano veidas ir akįs 
rasotos

ir dienos dėl manęs nelinks
mos, migluotos,

Nejudinkie mano širdies au
drotos...

; Ne viena daina y r’ man rei
kalinga,

i Kad traukti retežį nuo ran-! 
kų baisingą

Ir kelti iš miego vargdienį- 
vargingą.

Man reikia da spėkos, o spė
kos krūtinių,

Tarp jūrės galingos—var-

Aš
gingųjų minių, . 

trokštu paskęsti—lyg
tankume girių.

I
; šalin pasitraukie dainele 

jautrioji,
'Te jau tavo aidas sielos 

vilioja,
ne

• a* I vspiestis arčiau ir arčiau,; pįrm rankos pūslėtos, 
Krylenko saukęs visa gerk- • ’ •
le, ramindamas žmones, bet1 
niekas jo nepaisęs. Matro-1__
sas nuo sukilusio skraiduo- 
lio "Avrora” vienu smugiu Juo ilgiau bačkoj stovi deg- 
patiesęs generolą ant žemęs. tinė, 
Duchoninas vėl atsitojęs ant Sako geresnė ji pasidaro, 
kojų; iš jo veido bėgąs krau- ‘ $tai čia degtinės pilna sta- 
jas. Jis norėjęs kalbėt, bet tinė 
į jį susmigę keliolika durtu- Tegul jos niekad neatidaro.

to
priešą pakloja.

L. Studentas.

I

nuo

visi 
ka-

I 

idos užkrėtimo pulinėm bak
terijom bekasinant, išnyktų 
urnai. Bet niežėjimas žū
va greitai ir niežas neatsi- 

ikartoja, jei drabužiai ir pa
dalinė, kuri likos parazitų 
prisėti, neesti toliau varto
jami be atsakančio išvalymo.

Gydytis vien tik mostim 
į ar kokiom kitom vaistų for
mom be atsakančios maudy
nės, vra keblu ir reikia laiko. 

|Gi gydyties ir vėl eit į tą pa
čią patalinę bei dėvėt tuos 
pačius drabužius, reiškia 
tik pinigus mėtyt ir vargt be 
naudos.

Dr. A. Montvidas.

Savo veikale ”Lenkų apa
štalavimas Lietuvoje,” ku
ri dabar Spausdina tėvy
nė,” kun. Prapolianis paduo
da poterius, kokius seniau 
kalbėdavo" lenkų kunigų iš
mokinti lietuviai. Štai jie:

”Vina ojca i Syna Svientago 
Omin. Jėzau Kristau! O.iče nas, 
kuri jest Niebik—senei imin 
loja, boe volia stoja ajee nie- 
bia tak ir žiame; kleba mašiago 
paušedniaga daj nam dzisa i 
odpušė vina iak i mi odpušča- 
em svoim inovajcam, ala zbab 
oda všago žlegu (yra ir varian
tas—od zdolego), Omin.

”ZDROWAS PANA MARI
JA laski Bažia pelną Pan iztobą 
hlogoslavianas ti%ędza nieuis- 
tama i blogoslame ovo životo 
tegu Jėzus. Swięta Pana Mari
ja Matko Boža molisa zanami 
gricinėm i teras i tas godzina 
smerdzi naša Amen. Wera 
Boga Ojca šikmančaga stvori- 
ciela Niebi i žemi. Wera w Je- 
zuša Kristusia sina jago jadi- 
nago jadinago u Pania našiago 
ktory tie pošal az duka svien- 
tega. narodzivvsia z Pany z 
čystki Dziavėia mneėil pod 
POLSK1M Pilata ukrižoval 
umral i pogžebia. Treėego 
dnia žmartviksta stąpie na nie- 
bosia siedzi u prawica Boga 
Ojca vachmačago ztamtąd na- 
pred sądzi živik i umarlik. Ve
ra Duka S’.viatago, vera verik 
žmartvikstania živik wečna 
Amen.

"10-CIORA BOGA PR1KA- 
RAME PRIKAZAM ŠIKARA- 
N1A. Jam jest Bog tewaj au
džia ktorsim ir vine žieme ryb- 
ska z domu nievolia, Bogul cu- 
dul. 1. Niebędzis bral Tvoja 
šudzi.”

Vis tai "dvasiško mokslo”
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Iš lietuvių judėjimo. 
Vasario 2 d. LDLD. 44 kuo

pos buvo teatras ir šokiai, 
sulošė OSS. arba šliubinė iš
kilmė ; publikos atsilankė 
skaitlingai, ypatingai jauni
mo. Viskas nusisekė labai 
gerai ir atsilankiusieji buvo 
užganėdinti. Reikia primin
ti, kad šioji kuopa pirmą sy
kį rengė tokią pramogą, bet 
tikisi, kad nuo to vakaro liks 
keletas dolerių pelno.
D-rstės šv. širdies Jėzaus 

prakalbos.
Vasario 3 d. parengė pra

kalbas Šv. širdies Jėzaus 
D-rstė. Kalbėtojum buvo 
pakviestas J. Gegužis, "Kel. ’ 
leidėjas iš Bostono. Pradė
jo prakalbas Dr-tės pirmi
ninkas A. J. Palubinskas ir 
paaiškino, kad tą D-stę su
tvėrė kunigas del savo apsi
gynimo, bet dabar ji yra 
perorganizuota ir pilnai lais
va, £aip kad prie jos gali 
prigulėti kiekvienas, be skir
tumo pažvalgų; o nuo dabar 
yra nutarimas, kad prie mi
nėtos Dr-stės-gali prigulėti 
ir moteris.

Pradėjus prakalbas, Ge
gužis rišu pirma plačiai, pa
aiškino pašalpinių draugijų 
reikalus, ių vertę ir kokią 
svarbą jos turi Amerikos 
lietuvių visuomenėje. Kiek
vienas, kuris atvdžiai klau
sėsi, galėjo netik suprasti, 
bet kaip ką ir pasimokyti. 
Pasinaudodamas pirminio 
ko žodžiu, kad tą Dr-stę su
tvėrė kunigas savo apsigyni
mui, kalbėtojas keliuose iš
vedimuose užbraukė per kai
li kunigams ir nors kalbėto
jas gana švelniai pakritika
vo kunigus, bet mat čia buvo 
keletas kunigo sėbrų, kurie 
prigulėjo prie tos dr-stė- 
kada ją kunigas sutvėrė ir 
buvo pusėtinai jau išsikaušę. 
tad tiems ir nepatiko; jie 
pradėjo pakampiais zurzėti; 
o paskui jau net balsiai rėk
ti, kad kalbėtojas tik apie 
šventuosius Dr-stės sargus 
aiškintų. Publika sujudo ir 
pareikalavo, kad triukšma
dariai nutiltų ir išeitų iš 
svetainės, bet girti begė
džiai da daugiau pradėjo ūž
ti. Tada iš publikos pasikė
lė balsai, kad tuojaus tuos 
paikšus išmestų ir pašauktų 
policiją. Į porą minutų atė
jo ir pora policmanų. o kal
bėtojas pertraukė savo pra
kalbą. Vienas kareivis ku
ris buvo prakalbose priėjęs 
prie policmanų paaiškino da- 
liką ir nurodė triukšmada
rius, tada vienas iš tų triuk
šmadarių, kuris vos mėnuo 
laiko buvo suareštuotas už 
muštines ant Algirdo D-stės 
baliaus, pradėjo savo me
lodiją, čia jo žodžiai: ”mis- 
ter policman, dai solder ir ci- 
cilistas-social, i is no gud, ai 
gad kart und go kil germans, 
ai gud solder not sočiai.” Po- 
licmanas pažiūrėjęs Į tą be
protį, paliepė tuojaus nutil
ti ir prakalbose triukšmo ne
kelti, o jeigu nepaklausys, 
tai jis pasišaukiąs vežimą ir 
nugabens juos i tokią vietą, 
kurioje jie nusiramins. Pa
matęs, kad čia jau neiuokai. 
musų triukšmadariai nuri
mo, o kalbėtojas pradėjo kal
bą antroje temoje. Pradė
jęs nuo streikų, baigė ka
rėms, prosino netik valdinin
kus, bet podraug kliuvo ir 
tokiems fanatikams, kurie 
gyvena svetimu protu. Pra
kalba buvo labai interesuo-

203 kp. Kalbėtoja vaizdin
gai nupiešė lietuvių ir abel- 
nai visų darbininkų gyveni- 

i mą. Prie kuopos prisirašė 
' 12 nauių narių iš ko matyt, 
kad iau ir loveliečiai praue- 
da suprasti savo klesinius 
reikalus ir prisidėt prie te 
sunkaus darbo.

Dr-gė Puišiutė savo pra
kalboje paagitavo už Liet. 
Mot. Prog. Susivienijimą ir 
ragino sutvert kuopą ir tuo 
tą patį vakarą kelios mergi
nos ir moteris susirašė ir iš
rinko komitetą. į komitetą 
Įėjo šios ypatos: M. Karkut- 
skiutė—organizatore; A. 
Chuladienė—finansų rašt.; 
M. Eidukevičiutė—prot. raš
tininke ; E. Žizlauskiutė— 
iždininke. Linkime mote
rims pasekmingos kloties ir 
neapleist pradėto darbo, ne^ 
čia moterų bei merginų yra 
užtektinai. Pinavijos žiedas.

MIDDLEBORO, MASS. 
Socialistai da kruta.

Nors vietinės lietuvių so
cialistų kuopos daugelis na
rių yra išvažiavę i kitus mie
lus, tečiaus kuopa neapmi- 
ė. Veikia kiek jai spėkos 
eidžia. —

Sausio 20 d. buvo tos mu- 
ų kuopos surengtos prakal

bos. Kalbėjo d. K. V. Žiu- 
rinskas iš Norwoodo, išaiš
kindamas dabartini dalyku 
<tovi Rusijoje ir nušviesda
mas žmonėms kas tai yra tie 
bolševikai.” Ant galo pei

li minė ir apie LSS-gos cen- 
_ro areštavimą, ir apie Ppl. 
Kankinių fondą. Są-gos 
apsigynimo fondan susirin
kusieji sukukavo $5.03, kuo
ja iš sąvo iždo paskyrė $5. 
vziso pasiųsta $10.00.

Kas nedėldienis socialistų 
euopa laiko diskusijų susi- 
•inkimą. Tūli musų romie- 
Hai ir juozapiečiai labai 
jijosi tų diskusijų. Jie ne 
.ik patįs nesilanko, bet sten
giasi atkalbinėti ir kitus 
larbininkus, kad nesilanky- 
ų. Kuopa tokius darbinin
kų judėjimo priešus jau yra 
kvietusi i debatus, bet jie 
itsisakė. Del ko? Juk jeigu 
uano, kad socialistai klaidi- 
la darbininkus, tai jų šven- 
a pareiga ateit j socialistų 
;usirinkimą ir susirinku
siems žmonėms aiškiais fak
tais savo nuomonės teisin
gumą prirodyti. Taigi mes. 
LSS. 139 kuopa, da syki vie
šai per "Keleivi” užkviečia- 
ne juos, kad ateitų ir priro
dytų savo pažiūros teisin
gumą. Debatoriais iš savo 
cusės gali skirti ką tik nori 
išskyrus Ramanauskuti, ir 

į <7

am panašius vaikėzus, me? 
lėšas apsiimame padengti, 
jeigu nepriimsite, lai visuo- 
nenė mato, kad esate vien 
socialistų šmeižikais.

Socialistas.

I vykinti. Pamatė, kad mums 
darbininkams reikia tik gin
ti savo teises, statyti savi 
reikalavimui, organi^uoties 
ir šviesties, o visa tai suda
ro tas sąlygas, kurios naiki
na netinkamą draugijini su- 
ėdymą ir jo vieton stato 

<monių supratimui atsakan
ti surėdymą. Kada prele
gentas baigdamas užreiškė. 
kad naujoji gadynė—socia
lizmo tvarka jau prasideda, 
kaip rodo Rusijos nuotikiai, 
—svetainėje suužė karštas 
delnu, ploiimas.•■X v

Be to buvo koncertas ir 
teatras. Rusų socialistų 
kvartetas prieš paskaitą su
dainavo Laidotuvių maršą 
pagerbimui atminties kritu
sių revoliucijoje žmonių, gi 
moteris ir mergaitės po pa
kaitai sudainavo ’Tnterna- 

.•ionalą.” Po to sekė vaidini
mas veikalo "Paskutinė 
Banga.” Pertraukose vai- 
iinimo mažos mergaitės va- 
iovaujamos d. Misevičienės, 
mdainavo porą dainelių, gi 
Dlga Yasiukiutė padeklama
vo dvi deklamaciji. šitoji 
mergaitė nors da jaunutė, 
>et nėra to viešo susirinki
mo, kuoriame ji nepasirody
tų ant pagrindų su savo de
klamacija. Garbė jai ir jos 
tėvams. žemaitukas.

N0RW00D, MASS.
Kruvinojo NedėHienio pa

minėjimas.
Sausio 27 d. čionai buvo 

parengtos LSS. 133 kuopos 
n rak ai bos paminėjimui
Kruvinojo Nedėldienio. Kal
bėtojas buvo ''Keleivio" re
daktorius, d. Michelsonas. 
Prakalbos buvo užsakytos 
nuo 2 vai. po pietų, bet kal
bėtojas pribuvo tik ant 5 v. 
tai laiko mažai likus, d. ?»li- 
chelsonas skaitė paskaitą, 
išnuodydamas kaip evoliu
cijos keliu keičiasi žmo
nių draugijos surėdymas, 
pradedant nuo retežinės ver
gijos iki šių dienų alginės 
vegrijosj. kaip, ant galo, ka
pitalizmas priėjo prie toki)

CLIFFSIDE, N. J.
Praeities šešėliai.

Čia nuo seniau gyvuojant 
šLA. 70-tai, LSS. 250-tai ir 
LDLD. 77-tai kuopoms ir 
veikiant šį bei tą lietuvių 
švietimui t>ei darbininkų or
ganizavimui, kad žengus to
lyn i ateiti, atsirado da ir 
praeities šešėlių. Tūli musų 
išklyptkojai, matomai, nesu- 
spėdami eiti kartu su žen
giančia progreso keliu žmo
nija, ar norėdami sulaikyt 
minėtų musų organizacijų 
uažangą, statant jų veiki
mui kliūčių, sutvėrė čia sa
vo sandaros kuopelę iš 8 
asmenų. Vargšai, manė, 
praeities šešėliais uždengti 
ateities šviesą. Bet kas at
itiko? Nagi nei poros mė

nesių nepraslinko, o jau tos 
:ų sandaros organizatorius 
;u visomis savo tulžimis iš
sinešdino Brooklynan, o vi
sa musų tautiečių sandara 
pakriko kaip žydo bitės. Li
kęs vienu vienas sekretorius 
da bandė žmonių kojas kli
binti, bet patyręs, kad visi 
stipriai savo vietoje stovi, 
ažreiškęs, kad visi aplink ji 
ik vieni socialistai, ir jis 

kaip nakties šešėlis prieš 
šviesa išnyko. Ir taip mu
sų tautiečių sandarai prisi
eina pasakyti amžiną atsil
si po jos sunkiam darbui. 
Buvusieji - sandaros nariai, 
’<ad neatsilikti? nuo žmonių, 
iau peršasi i LSS. kuopos 
narius. Tai mat kaip jie iš
griovė socialistų organizaci
jas.

kiai sudainavo solo ir duetą i 
p-lės M. ir K. Ulčinskiutės iš 
Philadelphijos. Jų dainos 
publiką žavėti žavėjo. Ir 
gausus delnų plojimas kelis 
-ykius iššaukė jas atgal. L. 
Al. P. S. 14 kp. joms Įteikė po 
gyvų gėlių bukietą. Drg. J. 
Griciunui paaiškinus apie 
I SS. Są-gos gelbėjimo fan- 
dą ir paraginus aukauti, 
aukų surinkta $63 su cen
tais. Be to puikiai atliko sa
vo užduotį drg. L. Valenčius, 
kuris sulošė monologą "Lie
tuviškas ponaitis Ameriko
je.”

Publikos buvo stebėtinai 
daug ir, kaip girdėti, visi už
ganėdinti. Liks ir pelno a- 
oie ?25. Girdėjau, kad 11 
kuopa yra nutarius rengti 
paskaitas ir kviesti Dr. Ma
tulaiti, ar Pruseiką, taipgi 
rengti žiurkštų balių, be to 
ra nutarus rengti diskusi- 
as temoje ”Ar reikalinga 
noteriai dalyvauti politiko- 
:e.” Diskusuoti stosiančios 
vietinės 14 kuopos narės. 
Ant pavasario nutariusios 
iulošti teatrą, jau išrinkta 
comisija veikalui parinkti. 
Kaip matyt, LMPS. 14 kp. 
ižsibriežė plačią vagą vei- 

! kimui. Geistina, kad jų nu- 
j tarimai įvyktų.

Gaila, kad da daugelis 
moterų ir suprantančių rei- 

i <alą moterims organizuo- 
ies neprisideda prie kuopos, 
icpadeda jų pradiniam ir 
linkiam darbui. Bet dar 

juokiasi iš veikiančių.
Nuvytusi gėlelė.

KOKS EŽERAS AMERI
KOJ YRA DIDŽIAUSIU?
Vienas iš didžiausių Ame

rikos ežerų yra Lake Supe- 
rior, kuris guli tarp Kana
dos ir Michigano valstijos, 
i šiaurę nuo Chicagos; jis 
užima 31,200 keturkampių 
mylių plotą. Antras sulyg 
didumo yra Huron ežeras, 
kuris turi 23.000 keturkam
pių mylių. Michigan ežeras, 
prie kurio stovi Chicagos 
miestas, turi 22,450 ketur
kampių mylių, o ežeras Erie, 
kuris savo pakraščiais sie
kia Detroito, Cleveiando ir 
Buffalos, turi 9.960 ketur
kampių myliu. Visi šitie eže
rai vienas sli kitu susieina.
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?». M. Burokas.
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janti. Užbaigus kalba net padėjimo, kad jam daugiau 
‘-vienas ir iš“ triukšmadariu į nepasilieka niekas kitas, 
atsiprašė prieš kalbėtoją irj^jP Hk. pasitraukti nuo že- 
publika. kad jis negerai pa-iir*ės paviršiaus ir užleist vie-
sielgė. Prie Dr-stės prisi-! .naujai draugijinei tvar-
rašė 9 nauji nariai. Publi- kai—-socializmui.
kos lankėsi prakalbose gana Js *.os paskaitos, reikia pp- 
skaitlingai. | sakyti, musų žmonės daug

, ko pasimokino ir daug ais-
Pasekmingos LSS. 203 kp. |<iau suprato, ką reiškia so- 

prakallios. jcializmas, negu iš bergždžių
3 vasario vakare dr-gė Z. ginčų tarp bolševikų ir men

iu. Puišiutė sakė prakalbą sevikų delei budo kaip socia-

KOSULYS yra tai labai nemalonus apsireiški
mas. reikalaujantis malšinančio vaisto, kuris su
mažina atakas ir paliuosuoja skrepliavimą.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Plaučių Balsamas) yrą priimnus, idea- 
lis ir pasekmingas nuo kosulio vaistas kiekvie
nam šeimynos nariui. Net ir jauniausias kūdi
kis gali jį vartoti su gerom pasekmėm. Jame vi
sai nėra opiumo nei morfinos. Kaina 25 ir 50c.

STRĖNŲ GĖLIMAS paeina paprastai nuo inkstu 
betvarkės ir neprivalo but paliktas nepaisyme. 
Jis yra gamtos perspėjimu, kurio reikia klausyti. 
Reikia ištirt priežastį ir gydyt vartojimu

SEVERA’S
Kidney aad Liver Kenedy

(Severos Inkstų ir Kepenų vaistas) . Yra tai ga
linga gyduolė inkstams, gydymui pūslės ir šlapi
namos priepuolių, strėnų gėlimo, kojų tinimo, gal
vos svaigulio, geltligės ir skilvio rūgimų. Kaina 
75c. ir §1.25.

TĖMYKIT! Vyrus ir 
merginas mokinam Bar
beno amato. Išmokus 
parupinam vietą. Rei
kalaukit informacijų, 
šmulkštis, (6)

GLOBĖ BARBER SCHOOT- 
439—3-rd avė., PITTSBURGH, PA.

KAIPO LINIMENTAS negalime ganėtinai jį 
jums pasiūlyti, kad gerai atmintumėt plačiai ži- 
non'i, pasitikčtir.ą, naminį vaistą skelbiamą r*<> 
vardu

SEVERA’S
Gothard Oil

/Severos Gothardiais Aliejus). Yra tai pasekmin
gas linimentas gydymui skausmų krūtinėj, strė
nose, šonuose, reumatizmo, lumbago, scyatikos 
kaip ir kiekvienam kitam skausmui, kur geras li- 
nimentas yra pasekmingu. Kaina 3<) ir 60c.

PERŠALIMAS apsireiški" tankiu čiaudimu, jau
timu sausumos nosies šnervėse ir nykiu galvos 
skaudėjimu. Geriausiu budu peršalimui nuveikti 
tuojaus vartoti

SEVERA’S
Cold and Grip Tablets 

(Severos Pastiliai nuo šalčio ir gripos). Y’ra tai 
pagarsėjęs vaistas savo umu išgydymu persi
šaldymo. išgydant ligą į vieną bei dvi dienas, jei
gu tik būna vartojamas tuojaus ir pagal nurody
tas taisykles. Kaina 30 centų.

Kiekvienas tų keturiu vaistų, taipgi ir visi kiti Severos Vaistai galim?, gauti kiekvienoje aptie 
koje. Jeigu aptiekorius jų ndduoda, rašykite mums.

W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa.
h 1E H
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PASKANDINO LAIVĄ SU 
224 ŽMONĖMIS. z

Vasario 2 d. Anglijos val- 
įdžia pranešė, kad 21 sausio 
Viduržemės jūrėse vokie
čių submarinas paskandino 
ginkluotą anglų garlaivi 
"Louvain.” Su laivu žuvo 
224 žmonės.

••

••

Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau- 
los knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję ix>we)lio debatai, kuriuose 
Jerikalų debatoria.i "kolegijos stu- 
ler.tai’’ socialistų buvo taip sumuš- 

kad palikę visus savo ”forni- 
ias” turėjo bėgti iš svetainės.
Knygutė turi 45 puslapius gryno 

kaitymo ir labai parankaus forma- 
o kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
'eriausi klerikalų argumentai prieš 
ocializmą, visa jų išmintis, visas jų 
'mokslas”, ir ten pat seka socialistų 
atsakymai, kurie ant kiekvieno žod- 
,i<> sukerta tuos klerikalų argutnen- 
.us ir vi.->ą jų "mokslą” į skutus..

Susipratę darbininkai turėtų pasi- 
upinti, kad tos knygutės kuo dau- 
ausia paskleidus tarp tamsios mi- 

aos. Gaunama "Keleivio” redakci- 
oj, kaina tik 10c.

Suvyniok 10c į popierą ir pasiųsk 
>rastam laiške. Norintiems daugiau 
>nt duodame nuošimtį.

-KELEIVIS”
.55 BROADWAY, SO. BOSTON, 

MASS.
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ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
kaip ir iš kur atsirado žmogus?

IŠSIVYSTĖ 18 BEŽDŽIONĖS, NEKURIU SAKO, 
BET 18 KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
Raiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai koaiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi ikU priėjo pria 
žmogaus.

GRAŽIAIS
KAINA Me.

AUDIMO APDARAIS i9e.
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nLIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUAKEVIČ1AITS DAINAS,...
PARAŠĖ Z. ALEKSA

KNYGA, KUKI 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, kuri taip smulkiai 
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA 35c.
AUDIMO APDARAIS tte.

<:

Draugijų reikalai.
LIETUVIŲ NEPR1GULMINGAS 

KLIUBAS CHICAGO, 1LL.
VALDYBOS ADRESAI:

I. Kriščiokas—pirmininkas,
1900 So. Union avc.. Chieago, III. ' 

Petras Keniutis—prot. raštininkas, 
3238 So. Halsted s t., Chieago, III. 

Jonas Vainauskas —Vice pirmininkas .
291g Union avė.. Chieago, III. 

Antanas Staniulis —Finan. rašt
3220 XVallace str., Chieago, III. 

fonas Staniulis —Iždininkas,
5237 Princeton avė.. Chieago, Ilk 

Jonas .Jaugminas —Kasos globėjas, i 
930—\v. 35 str, Chieago, Ilk ■ 

<az.’ Mikolaitis—organ. priž.
3347 Emerald avė, Chieago, Ilk i

LIET. DAR B. BR. PAS. DR-STS 
Courtney, Pa.

Vaidybos adresai:
D. Lekavičius—pirm.

ROK 138. Courtney,
L Bagaila—pirm pag,

Courtney,
\nt. Bročinskis—Fin. rašt, 

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

P. O. BOK 176 Courtney, 
3t Bernotovičia—kasier,

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

nalonėkite prisiųst visas i 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa
talpos.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STftS 
VALDYBA.

Pittsburgh, Pa.
I’irm. Juozas Maskeliūnas, — 

2025 Colwall Street. 
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st, 
Prot. Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street, 
Fin. Sekr. Pranas Urlakis,

1525 Penn. avė, 
Kasierius Karalius Varašius, 

Ali Nation Dep. Rauk S. S. 
Kasos globėjai:
Kastantas šimkunas ir Ant. Macai- 
is. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado- 
nas Kardonas Jonas Počiunas ir l’ov. 
Stanišauskas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.
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Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne. 

Siunčiant pinigus adresą užrašykit tapi;

”KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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H3TERES

Nuolatinius

KIEKVIENAS TAI ŽINO.
Kiekvienas žino, kad nuo

saikus valgymas, gėrimas, 
skilvio tvarkos pridabo- 
jimas yra pamatinėmis svei
katos sąlygomis. Bet ne
daugelis žmonių išpildo tas 
sąlygas, todėl vaistas, kuris 
palaiko normalį veikimą 
virškinimo organu, yra vie
nu iš gyvasties palaikymo 
reikalų. Trinerio ameriko
niškas Karčiojo Vyno Elixc- 
ris yra nepalyginamai pa- 
sekmingiausiu tokiuose at
sitikimuose vaistu, nesą jis 
pilnai atsako šitiems daly
kams: išvalo skilvį ir žarnas 
ir pagelbsti virškinimą. Vi
sose aptiekose po $ 1.10c. Ne
tikusios, staigios oro j>er- 
mainos neprivalo jus bau
ginti, kada savo namuose 
turite Trinerio Linimentą, 
puikiausia gyduolė nuo per
šalimo, ištinimo, neauralgi- 
jos, reumatizmo. Trinerio 
Kosulio Sedativas pasek- 
mingiausias vaistas nuo ko
sulio ir slogų. Kaina aptie
kose: Trinerio Linimentas 
15 ir 65c. Trinerio Kosulio 
Sedativas 25 ir 50c.
šant Linimentas 45 ir 75c., 
Sedativas 35 ir 60c. Joseph 
Triner Companv Mfg. Che- 
mists, 133:3—1343 So. 
>f».nd avė., Chieago, III.

(Apgarsinimas).

i

EASTON, PA.
Iš LMPS. 11 kuopos veikimo.

Ilgai miegojus LMPS. 14 
kuopa pradėjo pabusti ir 
griebties už darbo. Gruo-* 
džio 3 d. buvo parengus te
atrą su pamarginimais. Bu
vo perstatyti du veikalai: 
"Karės Nuotakos’’ ir "Sulyg 
Naujausios Mados.” Akto
riai savo užduoti atliko vidu
tiniškai. nors ir buvo mažų 
trukumu. 
Nuotakas,” 
žiūrėtojų 
skruostus ašaros.
"Katės Nuotakos" iš akto
rių labiausia: atsižymėjo <1. 
M. Meškauskienė (Motinos 
rolėje). Jai Įteikta gyvų gė
lių bukietav Pertraukoje 
pasakė trumpą prakalbėlę 
drgė. E. Šukienė iš Phila- 
delphijos. kuri trumpai nu- 
priešė moterų dabartinį pa
dėjimą. Re tolfainavo LSS. 
12 kuopos choras, sudainavo 
pusėtinai, nes tik dar prade
da viešai pasirodyti, tai gė
liau negalima norėti. Pui-

Lošiant "Karės 
nevienam iš 

nuriedėjo per 
Veikale

Išsira-

Ash-

Pa.

ra.
Pa.

Pa.

Pa. 
i toliau, 
užvilktas

I

HSLNLN, IERVISNI, liEUZTEKTIKAI KRAUJO TURENTI TYRAI iR 

įgauna Stipruma, Tvir 
tuma, ir Sveikata.

Teigti sergate pilvo bei žarnų 
ligomes, jeigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne- 
galete mieguoti. neturite giaro 
apetito; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją. nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu jaustate visai 
nuvargis ir jeigu jusu protiškos 
ir kūniškos pajiegas išnvkusias, 
—turite vartuoti \'uga-T<>ne — 
tą Stebuklingą Kraujo Valy
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

Nuga-Tone
Padara Tirštą. Rauiluoną Kraują. Stiprus, 

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Mot eres.
Tie svarbus gyduolei. Nuga-Tone. jšmeta nuodas iš kūno ir pa 'ara 

jjji stiprų ir sveikų. IMpikla kūną su tvirtą, raudtioną krar. i" r;a<ii :ina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas k:: -nis maisto 
bus skanus, nes iusu gruomulvaimas bus svarbam st<>vi:iie. Nėra gi-n nių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, u tr-im.. 
skilves, biaurio kvapo, išpusta lx-i skaudingu po valgiui vidurių ir 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptina širdę. priduota 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuesą ir regtilarišką. Jeigu 
kas vra nuvargis, silpnas, nervui > tas ir išnaikintam vinie. ne 1i-h 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamte -Nuga-Tone na '. - < tą. • 
jausies keip nauju žmogum. Pripiidis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai G varant uoli 
kad yigražis sveikata Ir busite užganėdinti. mer eugr ' piniFu*. li-.arr ’.»a
yra kieta i kožną pundulj. Pilnas vieno mėnesi gydvmsv tik $1 .<WL

Sinskirte savą•• iinvimn š-ndena ir arca-tkit-' vva i — .1 sveikata.
Stiprumą ir aptekąs. Nuga-Tone yra taipjau <lčl vyrų k.np ir .1 »■ ;.

GRAND RAPIDS. MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos 

adresai:
Pirm. Pijus Rausius,

506 Loonard st. N.
Pirm, pagelb. K. Zaleskevičius,

506 I>eonard st. N.
Prot. Rašt. Jonas Švedas, 

1574 Muskegan avė.
Fin. rašt. K. S. Jakimavičius,

1520 Quarry Avė.
Iždininkas K. Rasikas,

318 I^eonard st.
Organo prižiūrėtojas: K. S. Jaki

mavičius, 1520 Querry s ve. Su viso
kiais Dr-jos reikalais kreipkitės prie 
valdybos virš nurodytais adresais.

w. 
w.
w.
w.

N.
N.
N. W.

SIUSKIT TA KUPONĄ
Nailonai Laboratory L101 123 W. Madison st., rhieago. III.

TdMu Sena! S................................tr meMrtu prtshist!.......................... r ’/tt: i,
ąyduoHų Nuga-Tone.

VARDAS IR PAVARDE............................................................................................................

ADRESAS

Už JOKI LAIKRAŠTYJE TILPUSI APGARSI
NIMĄ REDAKCIJA, NEI ADMi N iSTRACI- 

JA NEATSAKO.
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Pagal raštą šventą.
—Vaikai—tarė mokyto

jaujantis parapijinėj mo
kykloj vargonininkas.— 

! Katras jusų man pasakys, 
i kodėl negera turėt kartu 
dvi pačias.

Tamukas pakėlė ranką.
—Na, sakyk.
—Bo raštas šventas sako: 

negalite dviems ponams kar- 
■tu tarnauti.

Jaunikiai.
Čaiiui su Džiova einant 

gatve,pro juo? praėjo trum
pu sijonu, miklios 
daili mergina.

—Kad ją velniai 
tai graži, viliojanti 
—sušuko Čalis.

—A, gaila, kad aš ne vel
nias—sako Džiova.

paimtų, 
bestija!

Apkainavo.
—Labs ryts, poni Braun. 

Kurgi taip skubinate??
—O, širdele, neturiu laiko. 

Vakar viens milionierius sa
vo automobiliu suvažinėjo 

Įmano vyrą, bėgu teismanĮ muši einant.
Pulkininkas užsidegęs nar-Į reikalauti dešimts tukstan- 

sumu drožia kareiviams pra-Į 
kalbą, sakydamas:

—Atminkite, mano

čių doleriu ar lyginimo.

vai
kai. kad i jus žiuri visa mu
sų tėvynė. Eikite ant priešo 
kaip liūtai, mirkite, krisda
mi kaip musės ir neškite vė
liavą pirmyn.

—Ar tu girai—tylomis sa
ko užpakaliniu eilių karei
vis savo draugui.—Liepia 
krist kaip musėm, tai kas 
eis ir neš tą vėliavą pirmyn?

—Tie ka priešaky stovi 
galės sau eiti, o mes sugulę 
palauksim—pamokina drau
gas.

Nauji Raštai.

Matematikas.
—Kiek para turi valan

dų?—klausia mokytojas.
—Dvidešimts penkias!— 

atsako tuojaus rimtai moki
nys.

—Sėskis, asile! Para turi 
dvidešimts keturias, o ne 
penkias valandas.

—Kaip tai?
sai nesusimaišęs mokinys.— 
Pats ]xmas profesoriau 
šiandien sakei, kad šiandien 
jau visa valanda dienai pri
augo.

Meilės laipsniai jų išsivys
tyme. parašė švenčioniškis, 
išleido ’Taisvė.’’ Brooklyn, 

•N. Y. Knyga parašyta sulyg 
'd-ro Muellerio-Lver’o veika
lo "Meilės Fazos.” Skaity
mo yra 216 puslapių. Kaina 

:ant knygos nepažymėta.
šeimyna seniau, dabar ii 

'ateityje, parašė V. Kapsu
kas, išleido Lietuvių Moterų 

■ Progresy viskas Susi vien i j i- 
imas Amerikoje. 
! centų, skaitymo 
j piai. x
[ Dešimt metų
kulturinio darbo 

' parašė

Kaina 15
46 pusla-

j “Keleivio” Skaitytojus
Gerbiamieji:— kurių pre- 

auinerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kra 
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
t savo draugus pakalbint už- 
■drašyti "Keleivį” kaipo tik- 
-ai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininkų rei
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAIJ AJĮ adresus. To nepa- 
larius. permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už- 
enka parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytoju mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nars, parašę laišką neužkii- 
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokiu laišku niekados ne
siustu. nes Amerikoj ar laiš
kas užlipvtas ar neužlipvtas, 
turi but pridėta markė už 2c^ 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa
tui.

”Kel.” Administracija.

eisenos

KELEIVIS

taufiniai- 
Lietuvcjc 

M. Šalčius, išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija.

Redakcijos Atsakymai.
Susimilk ant manęs.— 

į Nors tamsta priėmėt mal
daujantį slapyvardi, tečiaus 
redakcija negali susimylėt ir 
jūsų aprašymo laikraštin 
dėti. Pilnai mus Įtikinate, 
kad rašote teisybę, mes pil
nai tam tikim, bet lygiai ti
kim, kad tokiu budu tų drau
gų nepataisysime. Jeigu ne
supranta, kad sekti tamsių 

Parapijonas:—Jeigu pra--katalikų pėdomis jiems ge
ba, ščius atsiklaupsite, arkai-1 ' 
Plėsite poterius, tai duosiu 
nikeli. Pasmus tokia mada; 
ubagai* be poterių niekad 
nieko negauna.

•pastebi vi-

Kalėdojant.
Kunigas:—Na, mielasis, 

turbut išmesi te koki doleru- 
ka kalėdų ? !

*__ ■ — .

Tos pačios bėdos.
Administratorius:— Nors 

tu pastipk, nei pasiutusios 
prenumeratos nieks neat
siunčia.

Redaktorius: — Velnias 
tau siųs prenumeratą, kad 
nei korespondencijų nieks 
neprisiunčia; nėra kuom 
laikrašti užpiidyt.

Zeceris:—Nėra korespon
dencijų, nėra prenumeratų, 
nebus ir džiabo—nusiminęs 
pradėjo barškinti Linotaipą, 
bandydamas ką nors susta
tyti.

Gerai atsakė.
Kunigas i piemenįPa

sakyk tu man, ktir yra die
vas?

Piemuo-—Tokio gaivalo 
nežinau, ir mano bandoj nė
ra. L. St—s.

Tarp darbininkų.
—Na, kaip ten Jonai. Ar 

gavai ką Kalėdoms nuo savo 
boso?

—Negavau, nes duodama 
tik tiems, kurie nužemintos 
š'rdies, pavizdžiui musų 
formonas gavo juodą akį.

da ir žema, tai pamatę laik
raštyje aprašymą, jie pasi
darytų da nelemtesniais— 
paikais pagiežautojais. 

i Jiems da reikia daug švies
tis, kad pasakytą jiems Į a- 
ikis teisybę suprastų. Taja 
minčia vadovaudamiesi, 
tamstos teisybės žodžio ne
dėsime.

Katalikui P.—Apie girtą 
i kalbant, reikia turėt minty- 
ije ligoni: iš ligonio nedaug 
1 ko galima reikalauti. Apie 
Į asmenis laikraštvie blogai 
įkalbėti gana nemalonus da- 
; lykas.

V. J. Chuladai.—Per spau
dą ginčytis su tautiečių ko- 

į 1 espondentais. bergždžias 
; darbas, susirinkime buvu
sieji teisybę žino ir be aiški
nimų.

A. Reader.—Such a song 
as ’True Lithuanians’’ does 
not stand jn harmony \vith 
our ainis, therėfore we can 
nake no ūse of it.

SLA. nariui darbininkui. 
—Nenorime kišties Į viduri
nius to$ organizacijos reika
lus. Tokius dalykus geriau
siai apkalbėti organizacijos 
organe.

F. Dapkui. — Tamstos 
straipsnelio netalpinome ir 
talpini negalime, nes tokie 
raštai laikraščiui gal atnešt 
didžiausi nesmagumą, 
skaitytojui maža naudos.

PAIN-EXPELLER
t. ; kiekvienos šeimynos geriausią draugas, l:n 
tikrai pageliu nuo visokiu kctėjinių ir skausmų 

Dabartinės gyvenimo aplink; bes pr.vertė 
branginti iki 35 ccr.tų mažą buteliuką ir iki 6 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą sena: isbam 
g-. dę tokio pat gerumo ir page!>.;i;’iiino. .\c-i- 
d".ūkite apgaut suklastuutais vaistais, parduodamais 
už pigesnę ėienią.
>:ą seną tikrą gyduolę gaus*t e visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PA I \-LXPEI J.ER IS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Waahington Street, New York

ELEKTRA YRA GYVASTIS
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. 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 nusiipusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens raie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno. 
Fishleigh & C o.. B. 70 Athenaeum Bldg., Chieago. III.

Išgydyk
REUMATIZMĄ

ir buk pilnai sveikas.
Argi Reumatizmas nepadaro žmogaus gyvei.ima neoanešamu * Ne-

kentek tų baisiu skausmų kitos dienos—jgyk bvjką OPA, visam pasar- 
iyje žinomos ir gerai sutaisytos-gyduolės. Ta svduole pagelbėjo tūk
stančiams ir atgavo sveiktą, gvarantuojama, kad panaL.in skausmą

OPA 
Stebuklinga Europiška Gyduolė.

Pr*va^*®'4a lorniula Dr. A:-:erbooni, pagarsėjusio 
Holandijos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Europoje 
per metų metus; bet čionai t:k pirmu kartu perstatoma 
lietuviams.

" Kiekvienas kenčiantis turi išbandyti tą stebuklingą Europiška gy
duolę Kam kentėt kitą dieną, jeigu jum užtikrinanti page’ba nurodo
ma. Jeigu tu bandei kokias kitas gyduoles ir ios tau nieko nepa-rolbė- 
ju—nenuliųsk. įdėk popierinį doler. ar iloney Orderi svkiu su 'aišku 
šiandien reikalaudamas pilno saizo bonkos OPA—persitikrink aoie ios 
pesekmingmmą ir beabejonės užmuš visą skausmą Reumatizmo ir nri 
duos nauja spėką gyvenime. 1

MAX I)UWE & CO. Ine.
2524 Webster Avenue, Suite 109-L. New York City.

Tėtė ir Jonukas.
, Mažas .Jonukas be 
pavelijimo hovijosi 
laikrodėliu. Tėtė pamatęs, a- 
tėmė laikrodėli ir Jonukui 
pamokinimą deda pasturga- 
jin. Jonukas rėkia:

—Ai-ai, gana, gana, gana, 
ai-ai...

—Nerėk, pagone!—reikia 
tėtė, šerdamas Jonuką pas- 
turgalin. Nerėk, ba juo il
giau rėksi, tuo ilgiau mu
šiu.

—Gana, jau gana—įsiki
ša mama.—Paleisk vaiką, o 
tai visai ji pagadinsi.

tėtės 
tėtės

BRANCiŲ
& CO., Ine. 
Street, 
Rapids, Mich.

OFISAI:
MAX

606
MAX DUWE

12 Bartlott 
Grand

DUWE & CO., Ine. 
Postai & Telegraph
Building, Cr.icago. III.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

H

i!

laiške

iš ryto

t

i

I PIGIOS

r< »' Avjorcfje
p h n

galit 
(?)

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVE IR IŠLYGOS

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt HOLŲ, i 

bežiūrint Bolė iš rankų pražūna ir 
niekas negal suprasti kur ji dingo.

Telephone: Greenpoint 2372

MACYS BROS.
FURMTURE CO.

Patiaizusi kur<ą Womans Medica! 
CotJese, Ifcjtimorc. Md.

Pasekicinsrai atlieka savo darba prie 
rimdvmo. tajoyi suteikia visokias x>xlas ir 
paRelboi invairioee moterų lijpos**.

F. Stropiene. S st
SO. ROSTOS, MllsS-

V j t

i Akušerka

įl

’l

AŠ

NAVATNIAUSIA

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

E. J. Mažeika

F 
k 
r. 
b 
i

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

-----. KRAUTUV1

tarpe Drigga ir Bedford are. i 
BROOKLYN, N. Y.

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIšKUS INSTRUMENTU8 GRAMAFONUS ir RECORDUS 

LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt.
Reikalaujant kokių nori uaiktų kreipkitės pas mus, o gausit* 
teisingų ir gerų patama^mų.

E, J. MAŽEIKA
Hartford, Conn.

TJt f J -

5

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nes ( 
kendžių gardumas priverčia jąn 
jus mylėt. Reikalaukit visur irji 
vi^adr.s lx>wney’s Crest Ken-jį;

/

i 
(

K. ŠIDLAUSKAS $
226 BROADVAT, !>!

j 52 Sheraon st,
r*

| Jonas A. Katkus
I UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 
b IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Š Galima gaut pirkti visus Ame 
t i rikoje leidžiamus laikraščius,
T taipgi ir juos užsiprenumeruoti. 

Krautuvė atvira nuo 7 i~ — 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis lašku šuo adresu:

J
 J. A. KATKUS

2204 Forbes st., Pittsburgh, Pa. J

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro- 
dis sriubelių už- 
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo- 

I tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas ^asiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.01 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai st 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
006 Athenaeum Bldg. CHICAGO. TL.L

M 

į 
1

Plaučius 
Nusilpnina 

STIPRIS PERŠALIMAS.

CASCARA K OUININE
Sena šeimyniška gyduolė—žirnelių 

pavidale—saugi, tikra ir priimni. Nė
ra svaigalo, negadina burnoj skonio. 
Išgydo šaltį > 24 valandas, gripą į 3 
dienas. Pinigai grąžinami jei nepą- 
geibė‘11. Žiūrėk kad butų, dėžutė 
raudonu viršeliu 

su p. Hill pa- 
p* veikslu.

24 žirneliai už 25c. 
Visose aptiekme.

$1.00 x
Pristatom j namus visokios 

daiktus į visa apielinkę Jersey, 
NewY’ork, South ir Centrai 
Brooklyną. Maspeth ir kitur. 
A‘važiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokėn. (?)

198-200 Granj Street

I
• At I prie žmogaus jš- 

nosies. Prisiųski- 
katalio-

(5))

Paskui pats priėjės 
trauki tą bolę iš jo

• te 25c. gausite ta bolę ir

The Magic Shop.
BOK 309, Holbrnok, Man.

Rusijos Revoliucijos
Paveikslas.
Minėtas paveikslas parodo , kaip p-

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa- (4 
iitraukt nuo sosto. Kevoiiucijonie- t 
•lai aplinkui apsupę su raudonomis ) 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa- | 
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveiksią. Galite suvyniot 25c. 
Į popierą ir pasiųst prastame 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

Mes užtikrinam. kad Jos sučedysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkolai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAU
TAIPGI IŠVADOM

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 vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap- 
tiekorius.
EDV£RD DILY, Savininkas 

18 Breadiai, So. Boston. 
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

T»L: 1787-J

Dr. David U'.Rosen i
Kalba Lietuviškai. 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos: 
Nuo 8 iki 16 ryt*.

1 Ud 8 di*ną.
8 vakar*.■ t e vuarv.

' ni HANOVER STE5RT.I i! BOSTON. MASS

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PIGiAl IR GERAI. 
!R IšPROSINAM 

VYRI IR MOTERŲ RUBUS
Darbai! geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikrai Jūsų broli* lietuvis

Ant Januška
222 W. BROADH AY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Eoston—210IA

KARE IR LIGOS!
__________ I

AR NORI. KAD MERGINOS). 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk jį

I 
j

Kas mane išgelbėjo nuo varginan 
čių ligų ? Salutaras Bitteris. 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose 
Niekur aš negavau pagelbos del save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei 
kalanti Salutaras Bitteris ir Saluta 
ras, Regulatria, del moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. PeT 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina$l.O0. 
Galima gauti goresniuose sakunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted SI- Tel. Canal 6417
P. J. BALTRŪNAS, Prof. 

Chieago, Iii.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirnt ir pasilikt.

KARE, 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- 
tiekoriaūs Vinco J. Daunoras Trejankos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN. N. Y.

il-J
*-

visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo nayatni, 

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

Ar jaunos merginos myli senber
nius?

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kodėl mergi
no* tampa senmergėms?

Ar jauni vaikinai myli *eti mer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už jaunų vaikinų.

Knyga papuošta labai puildaie- 
artistiškais paveikslais.

Kaina tik 35 centai.
Knygos reikalaukite pas:

A. PIPIRNINKAS 
2023 ST. PAUL AVB, 

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

Agentams duodu didelį nnošimtj- 
(komišinų).
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“KELEIVIS”
GERIALSlS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ............................... 11.75
Pusei metų ......................... 1.00

Kanadoj ir Užrubežiuose:
Metams ............................... $2.25
Pusei metų ......................... 1.25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadway. So. Boston. Mara.

Kas mums rašoma.
So. Manchester, Conn.— 

Susitvėrė ALMPS. kuopa.
Sausio 27 d. čionai buvo 

LSS. 214 kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėtoja buvo 
d. Z. M. Puišiutė. Pirmoje 
temoje gerbiama kalbėtoja 
aiškino žmogaus teises, kas 
jas turi ir kas jų neturi. Kal
bėtoja padarė ant susirinku
siųjų gilų Įspūdi savo dailia 
kalba ir nuoseklia mintimi. 
Buvo ir deklamacijų, gra
žiai padeklamavo J. Januš- 
kevičiukė.

Antru atveju kalbėtoja 
aiškino moterims reikalin
gumą organizacijos. Po pra
kalbų susitvėrė M. Progr. 
Susiv. kuopa iš 12 narių. Už
prenumeruota 3 "Moterų 
Balso.” Susitvė- usion mo
terų progresisčių kuopon 
pasižadėjo prisirašyti ir da 
daugiau. Aukų surinkta lė
šoms padengti $6.00, už ku
riuos aukavusiems reikia 
tarti ačiū.

Easton, Pa.—Sausio 20 d. 
š. m. LSS. 42 kuopa savo 
susirininkime išbraukė iš 
kuopos du nariu Felixą,ir A- 
leksą Vyturius. Kadangi jo
kių tikrų apkaltinimo priro
dymų kuopa neturėjo, tai už 
išbraukimą balsavo 20 na
rių. prieš 1, ir susilaikė nuo 
balsavimo 20 narių.

Ar kuopa neperžengė 
LS.S-ogs konstitucijos narių 
braukimo klausime, manau 
LSS. centralinė valdyba tai 
paaiškins, tiek tik noriu pa
stebėti. kad šitokį kuopos 
pasielgimą skaitau neteisė
tu.

Aukuras.

Bucyrus. Ohio.—Miestelis 
turi apie 12,000 gyventojų, 
daugiausiai vokiečių, lietu
vių čia tik 2 šeimynos.

Pas vieną jų atkeliavo tū
las pavargėlis, labai dievuo- 
tas katalikas. Priėmė ji na- 
muosna daugiau iš pasigai
lėjimo negu reikalo. Pabu
vęs 3 dienas, tasai valkata 
apvogė šeimyną, išsinešda
mas siutą, overkotį ir 50 
dol. vertės auksini laikrodė
lį. Matyt, kad tai žemiau
sias niekšas, kuris tokiu bu
du atsimoka savo labdariam, 
kurie jį gelbėjo nuo šalčio, 
bado ir skurdo. Jis padavė 
bado ir skurdo. Jis sakėsi 
esąs iš Rochcsterio. Jis 
yra šviesaus gymio, tamsių 
plaukų, apie 5 p. b colių aug- 
ščio. Kalbant biskį užsiker
ta. F. J. S.

Herrin. III.—Pereitą vasa
rą į čia atvyko iš E. St. Louis 
tūlas "specialistas Dr. J. J. 
Visgirdas.” Sakėsi turįs 
leidimą iš Europos ir Ame
rikos valdžios gydyti žmo
nes, turįs ofisus E. St. 
Louis’e, Collinsvillėj, St- 
Louise ir Herrine. Nu ir gy
dė žmonių kišenius pakol 
galų gale šiomis dienomis 
nelikos areštuotas kaipo ap
gavikas. neturįs jokio leidi
mo vadintis daktaru, nei gi 
gydyt ligonius. Tas Dr. Viz
girdas jau St. Louise buvo 
areštuotas, ten užmokėjo 
500 dol bausmės ir pabėgo į 
Herriną, bet ir čia pakliuvo.

F. K. Skužinskas.

I^awrence. Mass.—Vasario 
3 d. čia buvo LDLD. pareng
tos prakalbos. Kalbėjo J. 
Neviackas. Prie kuopos pri
sirašė keli nauji nariai. Au-

j ky Są-gos apsigynimo fon
dan surinkta $21.00 su cen
tais. Žmonių buvo daug ir 
kalbėtojui užklausus i ko
kius klausimus žmonės žiuri, 

‘ atsakyta į Rusijos revoliu
cijos klausimus. Kalbėto
jas publiką patenkino.

!________________ V. K—pa.

VISOKIOS ŽINIOS
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on February 
13, IMIS, as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

100,000 REGISTRANTŲ 
NEW YORKE NE- 

ATSIšAUKe.
Šiomis dienomis paaiškė

jo, kad New Yorke apie 100,- 
000 registrantų nesugrąžino 
į vietos boardus savo ques- 
tionairų.

7 METAI KALĖJIMO Už 
NUSIKIRTIMĄ PIRŠTŲ.
Greenville, S. C.—Už nu- 

sikirtimą trijų dešinės ran
kos pirštų, kad išsisukus nuo 
kariumenės, kariškas teis
mas nuteisė kareivį Ed. L. 
Causey septyniems metams 
kalėjiman, o kareivį Triplet- 
tą, kuris nusikirto kairės 
rankos pirštus, keturiems 
metams.

BUKIT PATRIOTAI, VAL
GYKIT ŽIURKES.

Vienas buržuazijos dien
raštis Bostone įdėjo aną
dien straipsnį, raginantį 
žmones būti patriotais. O 
žinot, kas reikia daryti, kad 
būti patriotais? Ogi valgyt., 
žiurkes ir tokiu budu tau
pyti maistą.

Mes patartume visų pir
miausia patiems to laikraš
čio redaktoriams pradėt to
kį "patriotizmą” praktikuot.

POLICIJA "DARBUO
JASI.”

New Yorke likos areštuo
tas policmanas Gustovas 
Steigerwald už išplėšimą 
raliuno. Jis pastatytas po 
31,000 kaucijos. Du kiti po
licmanai areštuoti ir pasta
tyti po $500 kaucijos kiek
vienas už įsilaužimą į tūlą 
'Tisą ir sumušimą ”Sun” 
laikraščio reporterio.

KRIAUČIŪNAS GAVO 18 
MĖNESIŲ KALĖJIMO.
Lawrence’o lietuvių Ry

mo katalikų parapijos vei
kėjas Jonas Kriaučiūnas ga
vo 18 mėnesių kalėjimo už 
tai. kad 5 lapkričio peiliu 
pirdurė J. Kavaliauską, ne- 
nrigulmingos parapijos ša
lininką.

Perdurtas Kavaliauskas 
tuomet tuojaus mirė. Kriau
čiūnas teisinosi savęs apsi- 
ginimu ir tik dėlto gavo to
kią lengvą bausmę.

AREŠTUOTI TRJS LIE
TUVIAI SOCIALISTAI.
”New York Call” rašo, 

kad Tacomoj, Wash., areš
tuota tris lietuviai socialis
tai: H. Hermanson, J. Con- 
rad ir J. Osolin. Pavardės 
tečiaus rodo, kad tai turi būt 
latviai, ne lietuviai.

GELEŽINKELIŲ PEL
NAS SIEKIA $958,000,000.

Iš Washingtono praneša
ma, kad pereitais metais šios 
šaiies geležinkelių kompani
jos uždirbo apie $958,000.000 
ir valdžia, paėmus dabar 
tuos geležinkelius savo kon- 
panijoms apie tiek pat kai- 
trolėn, turės užmokėti kom- 

"atlyginimą" už jų nau
dojimą.

25,000 FABRIKŲ TURĖ
SIU UŽSIDARYT.

Kuro administratorius 
Garfield atvirai pasakė, kad 
dabar da tik prasidėsiąs tas 
laikas, kad Amerikos išdir- 
bystė pajus tikrąją anglies 
bado galybę.

Abelnai yra manoma, kad 
nuo 20,000 iki 25,000 fabrikų

Amerikos lietuvių 
Suvažiavimo Klausime.

DELEI PROGRESYVIŲ 
DRAUGIJŲ SUVA

ŽIAVIMO.
Binghamtono Socialistų 

Rezoliucija.
LSS. 33-čia kuopa, laiky

tame susirinkime vasario 3
diena, *1918, apkalbėjus rei
kalingumą šaukti visuotiną 
Amerikos lietuvių suvažia
vimą, priėjo prie sekančio iš
vedimo :

Kadangi ateities Lietuvos 
likimas yra svarbus Ameri
kos lietuviams i)’ jie tuomi 
klausimu interesuojasi;

Kadangi Amerikos lietu
viai yra pasiskirstę į tris 
srioves ir tos sriovės negali 
prieiti prie vienodo išvedi
mo tame klausime:

Kadangi klerikalai su tau
tininkais skubiu laiku jau 
rengia suvažiavimą ir vadi
na jį "visuotinuoju,” kuria
me socialistai turbut nega
lės dalyvauti dėlei laiko 
trumpumo ir

Kadangi, nors ir dalyvau
tų socialistai klerikalų ir 
tautininkų šaukiamame su
važiavime, tai išanksto gali
ma permatyti (sprendžiant 
iš diskusijų, kokios iki šiol 
buvo), jog prie vienodo iš
vedimo ir susitaikymo ne
bus galima preiti,

Todėl LSS. 33-čia kp. pri
taria paskelbtai nuomonei 
("Keleivio” No. 5) ir pa
geidauja, kad butų šaukia
mas suvažiavimas Amerikos 
Liet. Socialistų kuopų, di
džiųjų progresyvių Ameri
kos lietuvių organizacijų 
kuopų ir vietinių (kožno 
miesto) progresyvių drau
gijų, kuopų, ratelių, kliubu 
ir tt.

Vietą ir laiką, musų nuo
mone, gali apspręsti didžių
jų organizacijų centrai, bū
tent ?LSS., LDLD., LMPS., 
ir ALDT.

LSS. 33-čios kp. komisija:
V. Zmitriutė,

P. Adomaitis, 
St. Jasilionis.

PROTESTO REZO
LIUCIJA.

Mes, Salėm ir Bevverly lie
tuviai, susirinkę 3 d. vasa
rio š. m., apsvarstę dalyką 
vienbalsiai išnešėm sekančią 
protesto rezoliuciją prieš 
klerikalų šaukiamą suvažia
vimą Lietuvos neprigulmy- 
bės klausimu.

Musų nuomone visuotinas 
Amerikos Lietuvių suvažia
vimas gali būti šaukiamas 
tik šitokiu budu:

L Suvažiavimą turi teisę 
šaukti tik visos tris musų 
visuomeninės srovės, suva
žiavimo reikalus pirma iš- 
diskusavusios vietų susirin
kimuose ir spaudoje;

2. Suvažiavimą šaukti ga
li tik bendras visų trijų sro
vių komitetas, į kurį turi 
įeiti po lygų skaitlių srovių 
atstovų;

3. Tas komitetas tik tegali 
skirti suvažiavimui vietą, 
iaiką ir išdirbti dienotvarkį;

4. Atstovai suvažiaviman 
turi būti renkami viešuose 
vietų susirinkimuose, sulyg 
taisyklėmis, išdirbtomis or- 
ganizacijinio komiteto.

R. Konstantinavičius, 
F. Egounis,

M. Pašukoms.

LSS VIII Rajono konferencija
(Presos komisijos prane

šimas).
Nedėlioj, sausio 27 d., U- 

niversitv Settlement svet. 
įvyko LSS. VIII rajono kon
ferencija. Organizatoriui 
A. B. Liutkui atidarius susi
rinkimą—iki mandatų komi
sija sutvarkys delegatų 
mandatus—kalbėjo A. Ka
ralius ir T. Dundulis.

Konferencijoj dalyvavo

KELEIVIS. ~~
95 delegatai nuo 11 kp. Tai 
buvo skaitlingiausia delega
tais konferencija iš visų bu
vusių konferencijų. Tvar
ios vedėju išrinkta T. Dun
dulis, padėjėju A. Vasiliaus
kas.

Išrinkus prezidiumą ir 
perskaičius pereito susirin
kimo nutarimus, sekė rajo
no viršininkų raportai.

Organizatorius A. B. L. 
praneša, kad kuopos nariais 
smarkiai pakilo ir kuopų fi
nansinis stovis yra geras. 
Sekamiems metams Rajono 
valdybon. išrinkta: organi
zatorium 'd. Ragaišis, sekr. 
Jurgaitis, kas. Narbutas. 
Rajono sekretorius d. J. 
Šmotelis praneša, kad VIII 
Rajone randasi 731 narys ir 
kad skaitlingiausia nariais 
kuopa yra 4-toji, pilnai už
simokėjusių narių joje ran
dasi 210; silpniausia kuopa 
-—37, kurios narių skaičius 
puola.

Tarp kita ko konferencijai 
daugiausia laiko užėmė 
svarstant 37 kp. rezoliuciją 
■prieš rajono sekretorių už 
nesušaukimą ekstra VIII ra
jono konferencijos, kuri po 
ilgų ir aštrių ginčų tapo at
mesta.

VIII rajonas nutarė paau- 
kaut $50.00 LSS. Apsigyni
mo Fondan, prie to gi nuta
rė pareikalaut iš LSS. cent
ro viršininkų tikrų žinių a- 
nie dalykų stovį Sąjungoje, 
ir atskaitų.

Atsilankius į konferenci
ją d. A. Karaliui ir pasiulus 
savo patarnavimą VIII raj. 
su prakalbom ir prelekci- 
jom, rajonas sutiko sureng
ti jam maršrutą.

Kilus klausimui apie cen
tro viršininku siuntinėja
mus LSS. kuopoms lapelius, 
kur diskredituojami "priva
tiniai” soc. laikraščiai, dau
gelis delegatų išsireiškė, 
kad tokio turinio lapeliai 
vietoje naudos, sėja suirutę 
1 „SS. kuopose.

Prie užbaigos turime pa
žymėti, kad mažuos klausi
muos buvo perdaug laiko 
pašvęsta diskusijoms,
per tai svarbesni klausimai 
likosi neapsvarstyti.

Spaudos komisija:
P. čereška, F. šeštokas, 

Julius Mickevičius.

PRIE ŠVIESOS!
DARBININKAI ir DARBI- 
NINKĖS! Be jokių ceremo
nijų, be jokių pagražinimų 
stačiai į jus atsišaukiame, 
kaipo į darbo žmones, sau 
lygius.

Sunki gadynė atėjo. Atei
na dar sunkesnė. Nelaimės, 
kaip maras, kris ant mus 
ir jus lygiai. Nepasirinks, 
kur socialistas, o kur tauti
ninkas, kur kunigų klausy
tojas, o kur bedievis. Męs ir 
jus—visi esame nugrųsti į 
darbininkų klesą, ir dėlto 
mus visų reikalai ir rūpes
čiai vienodi, bet visai kitoki, 
negu kapitalistų klesos. Kur 
jiems nauda ir linksmybė, 
tai mums skurdas ir ašaros. 
O kur darbininkai,—ana, 
kaip Rusijoj,—pradeda pa- 
tvs valdvtis ir dirbti savo v
naudai, ten buvusieji jųjų 
prispaudėjai-ponai pradeda 
pažinti vargą ir suprasti, 
kad priespauda—tai di
džiausia nedorybė!

Patys kapitalistai,—pa
vyzdžiui, Schvvab’as, kariš
kų įrankių fabrikantas 
Pennsvlvanijoj,—sako, kad 
darbininkai tikrai pradės 
valdyt visą svietą, ir tai ne
užilgo... Todėl, darbininkai 
ir darbininkės, rengkitės, 
kad mokėtumėt valdytis! 
Švieskimės. lavinkimės tar
pu savęs. Mokinkimės su
prast viens kitą,—skaityki
me ir protaukime, diskusuo- 
kime, svarstykime savo rei
kalus; nebijokim išgirst sau 
priešingų nuomonių, nes to 
bijo tik tas, kas nori būt 

tamsiu ir kitų valdomu.
Švieskimės! Neduokime 

savo protams tinginiaut!
LSS. 6-ta kuopa tam tiks

lui rengia Prelekcijas ir Dis
kusijas kas sereda, nuo 8 v. 
vakare, P. D. Feder svetai
nėje, 2033 Fifth avė., Pitts- 
burgh, Pa. Įžanga dykai.

Visus užkviečia atsilankyt
L. S. S. 6-ta kuopa.

Žemaites Raštai 
išėjo iš spaudos.
Žemaitės Raštai Karės 

Metu jau gatavi. Yra tai 
dailiausis leidinys, koks tik 
buvo amerikiečių lietuvių 
kada nors išleistas. Virše
liams papuošti pritaikytas 
karės pasekmių paveikslas, 
kuris daro gilų įspūdį. Ne
kalbant apie gražią knygos 
popierą ir puikų spaudos 
darbą, Žemaitės Raštai yra 
dar pamarginti autorės fo
tografija ir kitais įdomiais 
paveikslėliais.

Kaip buvo jau savo laiku 
rašyta, šituos raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas pelnas iš jų eis nuken- 
tėjusiems nuo karės lietu
viams šelpti. Todėl kas nu
sipirks Žemaitės Raštus Ka
rės Metu, tas netik savo na
mus papuoš, knygyną padi
dins, bet ir badaujančius 
žmones sušelps. Raštų kai
na tik 50 centų.

Tuo tarpu užsakymus rei
kia siųsti "Keleivio” admini
stracijai, tik money orde
rius bei čekius rašyti LŠF. 
iždininko K. Šidlausko var
du. Gavus užsakymą, "Kelei
vio” administracija knygas 
tuojaus išsiųs, o pinigus per
duos kasieriui Šidlauskui.

Pajieškojimai
Pajieškau moteries, kuri apsiimtų 

apžiūrėti du kūdikiu ir namus. Kū
dikiai viens 3 metų, antras 9 mėne
sių. Delei užmokesties ir platesnių 
žinių meldžiu greit atsisaukt.

Jurgis Petkevičius,
66 Shawmut st Lewiston, Me.

Pajieškau draugo Vinco Laurinai
čio, 1907 m. jis gyveno Montreal, Ca
nada. Turiu didei svarbų reikalą, jis 
pats lai atsišaukia arba kas apie jį ži
no mlonės pranešti šiuo adresu: 

Benedict Rayniond,
177 VVinthrop st., Koxburv, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozo Kiznio, 
iš Szimonių kaimo, Pasvalio parap., 
Panevėžio pav., Kauno gub. Jo pa
lies asišaukti ar kas žino praneškit. 

Kazimieras Kiznis,
31 Hazel st.. Binghamton, N. Y.

Pajieškau brolių Miko ir Franciš- 
kaus Stasiulaičių, iš Raseinių pav., 
Kauno gub. Jų pačių atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

Dominikas Stasiulaitis
269 Bolton st., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolių Jokūbo ir Prano 
Baginskų, iš Palėpių kaimo. Šiaulių 
pav. Kaunogub. Jų pačių atsišaukti ar 
ka« žino meldžiu pranešti.

J. Baginskaite
48 Cottage st., 

Bridgewater, Mass.

Pajieškau Vincento Umiko, iš 
Kinštatų sodos, Alsėdžių parap., Tra
kų pav., Kauno gub. Jo paties atsi
šaukti ar kas žino meldžiu pranešti. 

Kazimieras Stankus.
2020 Grand avė., Chicago, III.

Pajieškau savo duktės Mortos Ta- 
moševičiutės iš Šiponių kaimo, Jezno 
valsčiaus, Trakų pav. Vilniaus gub. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti. Jos Tamaševičius,

417 Oak st. Scranton, Pa.

Pajieškau pusseserės Bolonijos 
lzidanavičiutč-s. prieš 3 metus gyve
no Ph;ladelphijoj. Jos pačios atsi
šaukti ar kas žino meldžiu man pra
nešti.

Miss. Mary Gedvilaitė
1536 E. 64-th st Chicago, III.

Pajieškau Jono Breivės, iš Maksvi- 
tiškių kaimo, Panevėžio pav., Kauno 
gub. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu jo paties atsišaukti ar kas žino 
pranešti. T. L. Breivės,

556 Broad st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau Jurgio .Jadinio, iš Astra- 
vos sodžiaus. Abelių valsčiaus. Alek- 
sandravos pav., Kauno gub. Jo pa
ties ar kas apie jį žino meldžiu atsi
šaukti.

K. Bagis.
BOX 302, North Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Juozo Veršins- 
ko. Suvalkų gub., Naumiesčio pav. Jo 
paties atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti. Juozas Adomaitis

R. F. D. BOX 100,
Windsor, Conn.

Pajieškau draugų Poskevičių ir 
Empokarnių. iš Duiinčiškių sodžiaus, 
Svetošino valsčiaus. Suvalkų rėdybos. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jų 
pačių atsišaukti ar kas žino apie 
juos pranešti.

S:mo-.;s Karalius.
457 Pleasar str., rear.,

Noruood. Mass.

Pajieškau Onos Kazlauckiutės, Su
valkų gub., Prienų parap. Cudiškių 
kaimo, gyveno apie New Yorką. Ji 
pati ar kas ją žino malonės pranešti. 

Antanas W. Kazlauckas,
108 U. S. Engineers Co. B. 

Camp Logan, Houston, Texas.

Pajieškau brolio J. Klanausko, iš 
Gekonių kaimo, ir pusseserės F. Bal- 
čiunaičios, iš Nausėdžių kaimo, jų pa
čių atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti. (9)

P. Klanauskas,
1086 Medbury st., Detroit, Mich.

Pajieškau brolių Bronislavo ir Leo
no Godeliauskų, iš Varnių parap. Tel
šių pav., Kauno gub., prieš 7 mėne
sius gyveno Fayette City, Pa. Meldžiu 
kas žino pranešti. (9)

Stanislovas Godeliauskas,
724 Hinkson st., Chester, Pa.

Pajieškau Onos Krepaičiukės, iš 
Daržų kaimo, Vabalininkų parap., 
įaipgi Veronikos Aniolaičios iš Sere- 
kių kaimo, Krenčinos parap. Turiu 
svarbu reikalą, ir meldžiu greit at
sišaukti ar kas žino pranešti.

Boles’av Borodinskas
233 Second st., Elizabethport, N. J.

Pajieškau Lucijos Sukaitės ir dau
giau pažįstamų iš Rėklių kaimo, Pa
pilės valse., Šiaulių pav. Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti.

M. Stopas,
386 River st. V. altham. Mass.

Paj'eškau pusbrolio Antano Dirsės, 
iš Dvarčėnų kaimo, Daugų, parap. 
Trakų pav., Vilniaus gub. gyvena 
Ne\v Yorko ar Massachusetts valsti
jose. Meldžiu jo paties atsišaukti ar 
kas žino pranešti. (9)

A. DIXON,
Swansia, via. Bouse, Arizona.

Pajieškau švogerio Juozo Klevins- 
ko, iš Virbalio miestelio, Suvalkų gu- 
l>er. Turiu svarbų reikalą ir meld
žiu atsišaukti ar kas žino pranešti.

Jonas Mačiulaitis,
606 W. 24-th st., Chicago, 111.

Pajieškau Stanislavo Baltuškos, iš 
•Jovaišų kaimo, Ramygalos parap., 
Panevėžio pav., Kauno gub. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jo paties 
ar kas apie jį žino atsišaukti. (9) 

John Glebauskas,
1062 Washington st., Nonvocd, Mass.

Pajieškau Magdės Maražiutės-Am- 
bražienės, iš Klevinės kaimo, Liud
vinavo parap.. Kalvarijos pav. Su
valkų gub.. gyveno Pennsvlvanijoj. 
Meldžiu atsišaukti.

Marė Maraziubė-Pivorienė,
3722 Burwol avė., Cleveland, Ohio.

F’ajieškau Tavrakių, Gaščiuniečiu, 
Mankunų ir Petravičių, visi Šiaulių 
pav.. Kauno gub., norėčiau su jais 
susižinoti ir meldžiu jų pačių atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

U. B.
BOX 57. Garfield, Utah.

Pjieškau tetos Liudvikos Dzimidav- 
nos, girdėjau ištekėjusi, paeina iš 
Šidlavos parari. Raseinių pav., Kauno 
gub., prieš 8 metus gyveno Scrantone. 
Pa Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
jos pačios atsišaukti ar kas žino pra
nešti. (8)

Antanas Dziniidas,
866 Bank st. VVaterbuiy, Conn.

Pajieškau dėdės Antano Jeneliuno 
ir draugo Viktoro Griciaus abu iš 
Kauno gub. Šiaulių pav. Kuršėnų 
narap. Gricius pirmiau gyveno Chi- 
cagoje. Malonėkit atsisaukt:. '

Steponas Jeneliunas (7)
% C. V. L. Co. Scosti Bag 1,

Pittsburg, N. H.

Pajieškau Jono Šimkaus, rš Vilkt) 
kaimo, Švieksnių parap., Raseinių pa’- 
•rieto. Kauno gub. Taipgi Adolfo ir 
Boleslavo Maržijansko iš Stemplių 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukti. 
Stepanija Maržijanska-Savickienė (81

236 Market st., Campello, Mass.

Pajieškau brolio Pranciškaus Kiel- 
>šo iš Pašilės sodžiaus. Ilakių parap., 
Telšių pav., Kauno gub.. gyveno, ro
tos, Chicagoj. Jo paties atsišaukti, 
ar kas žino meldžiu pranešti už ką 
busiu dėkingas.

Ananas Kielpšas, (7)
2 Second st., Tautan, Mass.

Pajieškau Juozo Pečiulio iš Vizaich* 
sodžiaus Gižų valsčiaus, Vilkaviškio 
•>av., Suvalkų gub. Jo paties ar ži
bančiųjų meldžiu atsisaukt!.

Ona Stadalnikaitė. (8)
34 Sheldon st~, Hartford, Conn.

APSIVED1MAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 25 iki 32 metu amžiaus, aš esu 
35 metų, turiu gerą darbą ir pasitu
rintis, Geistina, kad mergina butų 
laisvų pažiūrų ir mylinti dorą 
šeimynišką gyvenimą, ir turėtų šiek 
tiek, turto. Su pirmu laišku meldžiu 
paveikslo.

J, Levvanavičia,
27 Elorence st.. So. Manchester, Ct.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 35 metų amžiaus, pado
raus gyvenimo ir meilaus budo. Mel
džiu dėl platesnių žinių kreiptis šiuo 
adresu:

W. A. (8)
50 Chestnut st., Lavvrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 20 metų, aš esmi 24 me
tu, iš amato kalvis, kur gyvenu nėra 
lietuvaičių, o svetimtautės nenoriu. 
Meldžiu atsišaukti prisiunčiant savo 
paveikslą. Platesnes žinias ir atsa
kymą duosiu kožnai. (8)

J. A. S..
ROX 1, Pecksville, Wi*

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo IX iki 25 metų amžiaus, laisvu 
pažiūrų, sutinkančios imti civilišką 
šliubą, aš esu 25 metų turiu gerą 
darbą, su pirmu laišku meidžiu pri
sėsti savo paveikslą. Atsakymą duo
siu kiekvienai. (8)

C. Y. Galauskas,
433 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui mergino* 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus nesiki- 
riant tikėjimo. Aš turiu gera darbą, 
uždirbu po $.30 i sąvaitę. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiųst savo paveiksią. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (7) 

A. Galusankas,
7X0’-į So. Main st., Lima, Ohio.

—————j———
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 26 metu amžiaus, 5 pėdų 
ir pusės augščio, iš artimų valstijų 
dėl ypatiško pasimatymo Aš esu 
blaivas, 28 metų amžiaus 6 pėdų au<- 

1 štas, turiu praperty 6,000 vertės. 
■ Platesnes žinias suteiksiu |>er laišką. 
‘ Meldžiu atsišaukti prisiunčiant savu 
paveikslą. ( 7 )

John P. Johi;.--on
BOX 1073, Lowell, Mass.

Pajieškau 3 metu amžiaus kudikio- 
mergiukės auginimui. Našlaičiai no
rint gaut gražų išauginimą lai atsi
šaukia. Taipgi pajieškau giminių 
ir pažįstamų, ypač Petronėlės Vait
kevičiūtės, girdėjau gyvena Grand 
Rapids, Mich. Aš esmi iš Senapilės 
pav. Suvalkų gub.

Jonas Jugenta,
R. F. D. 2, ’į H. Haicomb, 

Linden, Mich.

PARSIDUODA RARBERNĖ. Wa- 
terbyryje. aperyventoj lietuviais da
lyje ir labai užeinamoj vetoj, bar- 
bernė su maudynėmis, parsiduoda pi
giai. Vyras mirė, todėl turiu par
duoti. Klauskite šiuo adresu: (8)

Mrs. Eartkuvienė,
787 Bank st., \Vaterbury, Conn.

FARMOS PARSIDUODA. Kas 
laimingu nori likti, tas turi farmą 
turi pirkti. Karma 42 akrų žemės, 
didelis miškas, 200 medžių vaisingų, 
puiki žemė, 8 ruimų gražus namas su 
maudykle, prausimo bliudas, visas 
ramas pirmos klesos, tvartas vištinis, 
malkinė, mašinos, vežimai, mašina 
malkoms piauti, 9 karvės, 1 arklys, 
60 vištų. Parsiduoda už $3,400, $2099 
įmokant. 60 akrų žemės farma, pu
sė dirbamos, kita dalis ganyklos ir 
miškas. 11 ruimų namas, didelis 
tvartas ir kiti budinkai arti miestelio 
parsiduoda uz $1,700, *1,290 įmokant.

Jonas Burokas, (8>
12^ Millbury st. Worcester, Mass.

PARSIDUODA Eotografiška Gale
rija. Savininkas pasauktas į karę. 
Geriausia vieta, pačiame viduryje 
Bostono. Biznis išdirbtas per 20 me
tų. Žmoniškas pasiulijimas bus pri
imtas. Informacijų kreipkitės pas 

MR. W \BBER.
National Photo Studio,

114 Court st., Boston, Mass.

VYRAS MIRĖ. Palikau viena ir no
riu parduoti forničius 4 ruimams.
1 orničius geras: 4 lovos, 3 kamodės,
2 stalai, krėslai, gramofonas, etc. 
Parduosiu pigiai. Ateikite pasižiū
rėti pas:

Mrs. Elzbieta Tumėnas, (?)
37 Moore st 2 floors,

Cambridge, Mass.

PARSIDUODA forničia: visai pi
giai, nes išvažiuoju į kitą miestą. No
rintieji pirkti kreipkitės pas:

Mrs A. Balutis. (10 >
131 W. 8-th st. So. Boston, Mass.

SAVININKAS MIRĖ.
Parsiduoda puikiai įtaisyta groser- 

r.ė ir bučernė. viduryje, lietuviais ir 
lenkais apgyventoj miesto daly, po 
numeriu 170 VVashington str., Cam- 
bridge, Mass. Mirus savininkui, liko 
moteris su mažu kūdikiu, ir biznio ne
gali vesti, turi parduoti. Kreipkitės 
pas Administratorių per (?>

F. J. BAGOCIUS,
251 Broadway. So. Boston. Mass.

PIRKIT GERĄ BRITVĄ.
Su kuria galėsi skustis be skausmo. 
Britvos dviejų kainų—$6.00 ir $3.50. 
Fritvos gvarantuotos, jeigu neskųs, 
sugrąžinsime pinigus. Dovanų prie 
britvos duodame vieną iš sekančių 
knygų:

Kžirė kodėlei— ..................................75c.
Francuzų Revoliucija ....................75c.
Rasputinas ...................................... 40e.
Jeigu kurie norite, galite reikalaut 

tik vien knygų, pinigus galit siųst 
kaip parankiau. (S)

M. ZIZAS.
138 Millbury st.. Worcester, Mass.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

Restoracijose, Moteliuose ir Dirbtu
vėse, užtektinai darbo kiekvieną die
ną ir visados gera mokestis. Kreip
kitės pas: (27;

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

Visokio amžiaus žmonta.
Kūdikių penėjimas kada atsakan
tis maistas reikalingas. Augan
tiems vaikučiams bei mergaitėms.

BORDEN*S 
MalfedMiDt 

IN THE SOUARK PACKAGS

Suteikia sveikatą ir stiprumą. Mo
kyklą lankantiems vaikams ir mer
gaitėms. Nusilpnčjusioms ypa- 
toms ir seneliams naudingas mai. 
stas kunui ir nervams.

PIRK PAKELI ŠIANDIEN 
Parsiduoda visose aptiekoae.

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk 
Malted Milk Dept.. K 

Borden's Condensed Milk C< 
New York.

{dėk už 10c. štampų ir gauk mus 
rankvedį ir sampelį, pakaktinai iš
bandymui.
Name ...............................................................

Address ........................................ ..



8 KELEIVIS.

Vietines Žinios
LSS. 60-tos kuopos 

prakalbos.
Pereitą nedėldienj vakare 

socialistų svetainėje buv. 
LSS. 60-tos kuopos sureng
tos prakalbos. Kalbėjo M 
Duseika ir drg. K. V. žiu 
rinskas iš Norwoodo. žmo
nių susirinko, kiek svetainėn 
tilpo. Aukų suaukautc 
$9.73c. Tame pat susirinki
me priimta protesto rezoliu
cija prieš klerikalų sauvalia
vimą ir ignoravimą visuo
menės visuotino suvažiavi
mo reikale.

Plėšiko kulipka išėjo per 
policmano kepurę.

Anksti ]įereitos nedėlios 
rytą ant Neponset avė. polic- 
lanas išgirdo krautuvėj 

yksplioziją. kur plėšikai iš- 
linamitavo geležini ”seifą.” 
?riėjęs prie tos krautuvės ir 
įamaięs bėgant iš jos žmo- 
įes, policmanas liepė jiems 
ustoti. Vietoj sustoti, vie
tas plėšikas atsigrįžęs palel
io du šuviu. Viena kulipka 
sėjo policmanui per kepurę 
r Įdrėskė galvą. Tuojaus 
)uvo sujudinta visa policija, 
>et plėšikai pabėgo.

Savaitės bėgiu mirė 34 žmo
nės nuo plaučių uždegimo.

Bostono sveikatos priežiu 
ros biuro paskelbtas rapor
tas parodo, kad pereitą sa
vaitę Bostone mirė 262 žmo
nės. Tą pačią sąvaitę perei
tais metais mirė 307, taigi 
šiemet mirimai susimažinę 
tik nuo uždegimo plaučiu 
pereitą sąvaitę Bostone pa
simirė labai daug žmonių 
nes net 34 ypatos.

Sustreikavo 250 mechanikų.
A. & J. M. Anderson tabri- 

:oj So. Bostone sustreikavo 
50 mechanikų ir jų padėjė- 
ai, reikalaudami 10 centų 
alandai daugiau mokesties 
r l1-. laiko dirbant šventa
dieniais ir nedėldieniais. 
žabrikoj dirbama amunici- 
a.

Skaitykite New York Cal 
dienrašti.

Daugelis lietuvių jau skai
to rytinius ir net vakariniu: 
anglų kalboj leidžiamu.- 
dienraščius, kad pagavu 
vėliausias žinias. Jie yra ka 
pitalistų laikraščiais.

Darbininkiško dienraščn 
iki šiol So. Bostone negali 
ma buvo gauti, bet dabar 
kas norės sekti vėliausias ži 
nias, galės nusipirkti Nev* 
York Call dienrašti, kur 
leidžia Amerikos Socialisti 
Partija. So. Bostone gali 
ma gauti ji krautuvėje p< 
nr. 300 Broadway, ant kam 
po D st.

Brightono Lietuvių Ko-o 
peratyvės bendrovės prezi 
dentas, d. Jonas C-abalis 3 d 
vasario civiliu šliubu apsi 
vedė su p-le Domicėlė Pet 
rauskiute. ŠliubinĮ aktą iš 
pildė taikos teisėjas ir vieša 
notaras Romaldas Vasiliau- 
skas.

Vasario 4 d. civiliu šliub1. 
per patarnavimą taikos tei 
sėjo R. Vasiliausko apsivedė 
Adomas šipalis su p-le Jiev; 
Skepen. Jaunavedžiam lin 
kime kuolaimingiausio gy 
venimo.

Ant kampo Mass. avė. ii 
Lee st. Cambridgeuje perei
toj subatoj karas užmušė ai 
rį O’Connerą.

Žemaites Raštai 
išėjo iš spaudos.
Žemaitės Raštai Karės 

Metu jau gatavi. Yra ta? 
dailiausis leidinys, koks tik 
buvo amerikiečių lietuviu 
kada nors išleistas. Virše 
liams papuošti pritaikytas 
karės pasekmių paveikslas, 
kuris daro gilų Įspūdi. Ne
kalbant apie gražią knygos 
popierą ir puikų spaudos 
darbą. Žemaitės Raštai yra 
dar pamarginti autorės fo
tografija ir kitais Įdomiais 
paveikslėliais.

Kai]) buvo jau savo laiku 
rašyta, šituos raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas pelnas iš jų eis nuken- 
tėjusiems nuo karės lietu
viams šelpti. Todėl kas nu
sipirks Žemaitės Raštus Ka
rės Metu, tas netik savo na
mus papuoš, knygyną padi
dins, bet ir badaujančius 
žmones sušelps. Raštų kai
na tik 50 centų.

Tuo tarpu užsakymus rei
kia siųsti "Keleivio” admini
stracijai, tik money orde
rius bei čekius rašyti LŠF. 
iždininko K. Šidlausko var
du. Gavus užsakymą. "Kelei
vio” administracija knygas 
tuojaus išsiųs, o pinigus per
duos kasieriui Šidlauskui.

Plėšikai apiplėšė So. Bosto
no žmogų.

Vaclovas Kishovski. gv- 
enantis po nr. 398 Broad-i 
vav, So. Bostone, anądien 
akare likosi Cambridgeuje 
»žpultas plėšikų, kurie bru- 
ališkai sumušę ji atėmė 54 
’ol. ir ]>abėgo. palikę apkvai- 
intą Kishovski ant gatvės. 
Cishovskis atsipeikėjęs pa
ėjo namo nakčia. Plėšikų 
is negali nurodyti, vien at
gena. kad tai buvo jauni 
aikėzai.

Krasa parduoda neatsi
imtus siuntinius.

Bostono k rasoje randasi 
•augybė siųstų per Parcel 
‘ost siuntinių, kurių adre- 
antai neatsiima. Krasa 
tutarė tuos siuntinius išsta- 
yti ant licitacijos (auction 
ale), kuri Įvyks 6 d. vasario 
.-•ąsos name, ruime nume- 
is 83.

PRAKALBOS.
Amalgamated Clothing 

Vorkers unijos 119 lietuvių 
kylius parengė prakalbas, 
eurios bus ateinančio nedėl- 
Iienio vakare, Lietuvių sa- 
ėje. Prakalbos rengiamos 
uo tikslu, kad geriau supa- 
indinus darbininkus su pa- 
auliniu darbininkų judėji- 
nu. Tarp kitų kalbėtojų 
>us taipgi talentinga jauna 
makalbininkė drgė. Z. M. 
'uišiutė. Be to So. Bostono 
r Cambridgeaus chorai 
ungtinais balsais dainuos 
gražias revoliucines dainas. 
Publika kviečiama skaitlin
gai susirinkti.

Nedėlioję, 10 vasario, 1:30 
>o pietų, bus prakalbos, ku- 
•ias rengia Lietuvių Susiv. 
Šv. Kazimiero Dr-ja. Lietu
sių svetainėje, kampas E ir 
Silver sts. So. Bostone. Bus 
rarsųs kalbėtojai iš svetur 
r vietiniai. Nariai i Dr-ją 
jus priimami su nužemintu 
stojimu ant pusės, todėl 
naionėkite visi lietuviai at- 
ilankvti. Komitetas.

REIKALINGA JAUNA 
MERGINA.

Prie ofiso darbo, turi mo
kėt lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir angliškai. Teisin
gai mergaitei vieta ant vi
sados. Atsikreipkit yjyatiš- 
kai utarninke pirm pietų, 
12 vasario, Room 22, 240 
'luntington avė., Bostone.

BALIAI.
i

LI ETŲ VIV SOCIALISTŲ 
NAMO BENDROVĖS 

BALIUS.
Nor\voodo Lietuvių Socia

listų Namo Bendrovė rengia 
pirmą savo balių, kuris bus 
< ubą tos vakare, Vasario- 
February 23 d. š. m. Lietu
vių Socialistų Namo svetai
nėje. prie St. George gatvės. 
Balius bus vienas iš gra
žiausių, nes bendrovė nori 
parodyt koki balių ji gali pa
rengti. Orkestrą grajĮs šo
kius, kokių tik šokėjai no
rės. Balius rengiamas Na
mo naudai.

Darbininkai! 
namas yra jūsų namu. Atsi- 
ankydami i balių iųs parem
kite patįs save, tai yra savo 
l iesos reikalus. Todėl nieks 
nepraleiskite tos progos ne- 
itsilankę. Visus nuošir- 
Ižiai kviečia L. S. Namo 
bendrovės Baliaus komisija 

]>er K. V. Žiurinskas.

ŠOKIAI.
Ateinančio j subatoj. 10 d. 

vasario, nuo 7 vakare, bus 
gražus šokiai kuriuos ren
gia Labdarystės Dr-ja savo 
salėje, kampas E ir Silver 
sts., So. Bostone. Todėl 
visi, kas gyvas,malonėkit at
silankyti, nes šokiai bus la
bai gražus ir muzikantai ge
ri. . Komitetas.

SUSIRINKIMAI.
Nedėlioję, 10 vasario nuo 
vakare, bus Brightono 

Lietuvių susirinkimas reka- 
le šaukiamo seimo. Minėtas 
susirinkimas prasidės nuo 7 
vakare Lietuvių kooperaci
jos salėje,i kuri kviečia visus 

Socialistų lietuvius vyrus ir moteris

7

Linksmus Lietuviški Šo
kiai rengia LMPSA. 49 kuo
pa, panedėlyie, nuo 7 vaka- 
e, 11 Vasario-February, 

• 918 m. Lietuvių koop. Sa- 
ėje 26 Lincoln st.. Brighton, 
Mass.

Viršminėtas balius bus vie 
įas iš linksmiausių, kuriame 
ikimės dalyvaus aplinkinių 
mesteliu visas jaunimas. Y- 
a užkviesti geriausi muzi

kantai. Grajis lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. At
rinkite, kad artinasi gavė
nia. šokiu nebus, todėl da
bar labai gražus laikas pasi- 
’inksminti, juo labiau kad 
ant Progresisčių baliaus bus 
laug gražių merginų.

Visus širdingai kviečia
Komitetas.

Smagus ir linksmi šokiai 
engia LSSA. 67 kuopa, 

Brighton. Mass. Subatoje, 
* Vasario-Feb., 1918 m. Lie- 
uvių Liaudies Name 26 Lin- 
•oln st., Brighton. Mass. 
irasidės 7 vai. vakare ir 
trauksis iki vėlai nakties.

Visi, kurie tik mylite link- 
mai prieš užgavėnias pasi
šokt, atsilankykite, nes jau
nimas speciališkai yra už
kviestas iš visos apielinkės.

Bus pirmos klesos muzi
kantai. Visus širdingai kvie
čia 1____________

atsilankyti.
šaukia L. S. S. 67 kp.

N<»rwood, Mass. 10 vasa
rio, 3 vai. po pietų Lietuvių 
Salėje, Įvyks viešas visų lie
tuvių susirinkimas, reikale 
visuotino lietuvių seimo. Su
sirinkimą šaukia LSS 133 
kp. ir meldžia visus vyrus 
ir moteris atsilankyti pa
skirtu laiku. Rengėjai.

Po No. 4 Fosket st., West 
Somervillėj atrasta gazu 
užtroškusią 85 metų senelę.

Ant Park st. tunelio sto
ties pereitos subatos vakarą 
žmonės besigrusdami nustū
mė nuo platformos Tarną 
Salmoną, 58 metų amžiaus 
žmogų, ir karai ji taip sutri- 
nė, kad jis vargiai gyvens.

Somervillej policija areš
tavo 26 graikus už kaziriavi- 
mą iš pinigų. Ketina pada
ryt ablavą ir ant lietuviškų 
kazirninkų So. Bostone.

-h
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U. S. Guminius Avalus

I

I

I

U. S. Rubber

Geriausis Kriaušius Bostone.
Jeigu nvrite tiiikamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

Uiuted Statės

Ncw
York

Pinigus Jums
Apsaugą ir

U. S. Protekcija reiškia didesnį patogumą, ilgesnį 
dėvėjimą, užsiganėdinimą ir pinigų sutaupimą, 

sa tai užtikrina jums avėjimas

Kiekvienam užnanno vaikščiojimui žmogus 
gali gaut atsakančio styliaus avalą, padarv- &

vienos didžiausių guminių išdirbys- 
čių pasaulyje, randasi ant kiek

vienos poros. Tai yra jūsų ap
sauga ir užtikrinimas pato

gumo ir ekonomijos. Par
siduoda visur. Jūsų par
davėjas turi, ko jus
reikalaujat, arba
gali pristatyt jum

Rubber
Ck>mpany

8AUCIAUSIA BANKA

So. Boston Trust Co

DIVIDENTUS

i 2 procento

Už padėtus musų Bankoje pinigos nuo 
5 Lapkričio, šių metų, bus mokama po

J. BERžELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Cross Str 
arba 28 Chandler St. netoli Caatle Sq 

BOSTON, MASS.

(Buvusi Mattapan Deposit & Trust Co.)
474 Broadway, So. Boston, Nass.

KAPITALIS .............................. $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. M A YN AR,.—PREZIDENTAS

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.
i -ŠĮ- I ’_S rjI.-frS.45-E

DAKTARAS $
iA.L. KAPOČIUS J 

LIETUVYS DENTISTAS. )f;

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų.)!) 
<« it

Nuo 2 iki 9 vak. t 
NEDALIOMIS $ 

)j> 
iki 1 v. po pietų.

'5 Ofisas "Keleivio” name. jp 

(< 251 Broadway, tarpe C ir D Sts.jp 
SO. BOSTON, MASS. jljširdingai kvie-

KOMITETAS.‘L

GYDUOLES NUO KOSULIO

t
 Reikalaudamas gyduolių

kiekvienas geidžia įgyti

dnoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin- 
gų. o žinomų vardu

rr

nuo kosulio, 
tik geras gy-

Balsam
for Lungs

P. W. Koto, 
rizicj iš Chestcr 
W. Va., praneša 
mums rašydama-: 
•‘Patariu kiekvie
nam. kad pirktu 
tiktai Severos (iy- 
duolcs. nes jo-» 
yra geros, o y- 
patingai Severus 
Balsamas P 1 a u- 
čiams už kuq 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulĮ. mėgi
nome dangėj vi- 
šokių gyduolių, 
bet perniek; kai » 
pirkome Severo* 
Ralsamo P 1 a u • 
riams. tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų.

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYIM> VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

už padėtus Taupinimo skyriuje. 
Pinigus Į Banką galite prisiyst ir per laišką.

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka a pliekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio”. Papratimas pasakyti 
piln.ą vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtu gvduolią. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosuli ir peršalimą, taipgi sirguliavimus. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu ansireiškimu. pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties ’nfluenzos. uždegimo pleuros, trau
kui’ inojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
Šita gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

I

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dienų. 

Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MA88.
I

Geriausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias, <

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

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinltej

Savara’s Cold «nd 
Grlp Tablat*
< Skverne
Peršalimo ir Gripo) 
žinomos tnomi. T 
gali peršalimą 
trumpu laiku.

nnn 
yra 

kari pr -. 
lahni 

centai.

KaėuzMc ir SO etnty -visur

, i.tir aplicko-r. X i-tiomrt
ir pasakykit pilna eymnlė' 

Trim arti negalima gauti, tai nisisakius 
ins tiesiog

W. F. SEVERĄ CO 
Cedar Rapids, lowa

varria.
iš-

i< c

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! J* išdirba 

Mentholaturn Co. Prieš eisiant gult 
išlepk veidų mosčia per kelis vaka
rus. u padarys veidų tyru ir akaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutes 50c. ir |1. Pinigus galit 
siųst ir stangioms.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, .Holbrook, Maso.

»

i:

aa

Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją
Tiktai per mano tarpininkystę galėsite prigelbčti badu mirštantiems 
jūsų broliams bei seserims Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoje.

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

BANKIERIUS JUOZAS KAVVALIAUSKAS

T t r t
txtT III Salėm Street, Boston, Nass.

•i
TTTttTTX

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo puėkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams................
Vaikų ramintojas ................Nuo suirimo nervų .......
Robro lašai .........................
Nuo saulės nudegimo ____
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ................................. 75c
Kraujo Valytojas............ 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos ].<»'!
Nuo Reumatizmo ............ $1.0i»

25c 
5Oc 
25c 
5Oc 
2Oc 
2:h 
I.ihi 
l.oų
5Oc

KA IŠRASTI

Tai yra lietuviška knygutė iš
leista, kurioje yra apie -1Oų iš
radimų, kurie gali būti reikalin
gi. likosi išduota ant reikalavi
mo ir dėl naudos LIETUVIŲ 
ISRADt-'JŲ. Iš knygutės dasi- 
žinosite kokį pelnų išradimai at
nešė ir dar gali atnešti. Jeigu 
manote apie išradimus, tai ra
šyk šiandien Lietuviškai reika
laudamas knygutės, kurių išsių

sime DYKAI. (5)
AMERICAN EI ROPE A N 

PATENT OFFICES Ine. 
256 Broadaay, New tork. N. Y.

(Kvis)

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai i:uv niežų 1.0') 
Gyduol. pataisj mui apetito 
Gyd. suvalniniintii vidurių 50c 
Gyduolės nu<> kosulio ir sun

kaus kvėpavini<> .......... J.<>.'»
Gydti. nuo "kornu” 15, 2*> ir 25c 
Pilės <lcl Kepenų ir Inkstų 50.- 
Proškos nito nerviško galvos

skamlejinio........... |o įr 25c
Gumas nuo dantų gėlimo . . |0c 
Visokie kvepianti ir medika-

liški muilai .... 10, 15 ir 25e 
Blakėms ir Uirakon. nut >«lų 25c

Per f u mos visokių gėlių. 25c., 50<-.. 75«-„ $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gjdnolių vėliausio išradimo, nuo tisokiy 

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

mane, o aš užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta.

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Mlauskas
PROVIZORIUS

22( Braidway, Kampas c st. So. Bostilass.


