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RUSAI KALTINA FRANCUZŲ IR 
ANGLŲ BURŽUAZIJĄ.

IŠLEIDO PAAIŠKINIMĄ, 
KODĖL JIE ATSIMETA.

Negali tęsti kapitalistų 
pradėtos karės.

Per Londoną atėjo oficia- 
lis rusų pranešimas, kuris 
patvirtina paskelbtą vokie
čių žinią, jog Rusija nutarė 
iš karės pasitraukti.

Rusija užreiškia, kad jos 
karė su Vokietija, Austro- 
Vengrija, Turkija ir Bulga
rija jau pabaigta ir tuo pa
čiu laikui įsakoma paleisti 
kariumenę visuose fron
tuose. Rubežiams saugot 
bus palikti tiktai kaikurie 
jaunesnių kareivių skyriai.
Taikos derybos pasibaigė, 
bet po sutarčia 
rusai nepasirašė.

Derybos tarp rusų ir cen
tralių valstybių pasibaigė, 
sako pranešimas toliaus. 
Rusų delegacija atsisakė 
pasirašyti po sutarčia, kuri 
leistų Vokietijai pasisavinti 
užimtus kraštus. Rusija te
čiaus nenori kariauti prieš 
Vokietijos ir Austrijos dar
bininkus.

Štai pačių rusų paaiškini
mas:

"Taikos derybos pasibai
gė. Vokietijos kapitalistai, 
bankieriai ir dvarponiai, 
anglų ir franeuzų buržu
azijos tylėjimo politika pa
laikomi, pasiūlė musų drau
gams, taikos delegacijos na
riams Lietuvos Brastoj to
kias išlygas, po kuriom Ru
sijos revoliucija negalėjo 
pasirašyti.

"Vokietijos ir Austro- 
Vengrijos valdžios turi že
mių ir žmonių užėmusios 
ginklo spėka. Šitokio auto
riteto Rusijos liaudis, dar
bininkai ir kaimiečiai, nega
li pripažinti. Mes negalė
jom pasirašyti po taika, ku
ri milionams darbininkų ir 
kaimiečių butų atnešus su 
savim nubudimą, priespau
dą, ir vargą.
Tegul teutonai žino, 
už ką jie kariauja.

"Bet taip-pat negalim, ne
privalom ir netęsime karės, 
kurią pradėjo carai ir kapi
talistai susidėję su kitais ca
rais ir kapitalistais. Mes 
netęsime ir neprivalome tęs
ti karės prieš vokiečius ir 
austras—tokius pat darbi
ninkus ir kaimiečius kaip 
mes patįs.

"Mes nepasirašom ant 
Vokietijos dvarponių ir ka
pitalistų taikos. Taigi te
gul Vokietijos ir Austrijos 
kareiviai žino, kas juos sta
to ant karės lauko ir už ką 
jie Kariauja. Tegul jie taip
gi žino, kad prieš juos ka
riauti atsisakom.

"Musų delegacija, pilnai 
suprasdama savo atsakomy
bę prieš Rusijos liaudį ir pa-. 
vergtus darbininkus ir kai-' 
miečius kitų šaiių, 10 vasa
rio pranešė Federalės Rusi
jos Respublikos liaudies ko
misionierių valdžios vardu 
visų kraštų valdžioms, kaip 
kariaujančioms taip ir neu-
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BERLYNAS KURSTO VI
SUOMENĘ PRIEŠ 

RUSIJĄ.
Berlynas platina po visą

nešė, kad karę su Vokietija, Vokietiją ir neutrales šalis/ v ▼ • • m i • • • I ii ii v •

jinai atsisakiusi pasirašyti.
"Iš savo pusės Rusija pra- 

Austro-Vengrija, Turkija ir 
Bulgarija ji jau pabaigė.

"Tuo pačiu laiku rusų ka
riumenė visuose frontuose 
gauna įsakymą vsiškai de
mobilizuotis."

Po šituo pranešimu 
Trockio ir kitų taikos 
gatų parašai.
Prašo sudėti 
ginklus į sandėlius.

Pranešdama apie demobi
lizaciją, Rusijos valdžia tarp 
kitko sako:

"Prašome draugų karei
vių turėt kantrybės ir ra
miai laukti valandos pakol 
keikvienas skyrius iš eilės 
bus sugrąžintas namo. Taip
gi prašome nepasigailėti pa
stangų suvežti į sandėlius 
artileriją ir kitokius karės 
įrankius, kurie kaštuoja mi- 
liardus liaudies pinigų.”
Amerika davė Rusijai 
už $187,779,000 reikmenų.

Iš Washingtono praneša
ma, kad dabar Rusija esanti 
skolinga Suvienytoms Vals
tijoms $187,779,000 už ka
rės reikmenas, kurios jau 
nusiųstos Rusijon. Ant tiek 
sumos valdžia turinti Rusi
jos bondsų.

Ar šita krūva Suvienytų 
Valstijų pinigų prapuls, tai 
prigulės nuo to, ar Rusijos 
valdžia atsisakys karės sko
las mokėti. Iš viso Ameri
ka buvo paskyrus Rusijai 
kredito $325,000,000, bet iš 
tos sumos tik $187,779,000 
buvo sunaudota. Kuomet 
Rusijoj įsikūrė darbininkų 
valdžia, paskola jai buvo 
tuojaus sustabdyta.

, 1918, as required by the Act of
October 6, 1917.

LENKIJOJ KĮLĄ 
REVOLIUCIJA.

seka 
dele-

paskalus, buk neužimtose 
Pabaltijos dalįse siaučianti 
anarchiją, žmogžudystė ir 
plėšimai ir buk vokiečiai ir 
kiti gyventojai šaukiasi vo
kiečių kariumenės pagal
bos.

"Nord Deutsche Allge- 
meine Zeitung" sako, buk 
Vokietijos kancleris gavęs 
nuo Latvijos bajorijos ir ži
nių "atstovo" telegramą, 
kurioj nurodoma, kad padė
jimas Latvijoj ir Estonijoj 
esąs desperatiškas, žmonės 
areštuojami, maisto nesą, 
visur plėšimai, ir ant galo 
telegrama užreiškianti, kad 
"vien tik umus to krašto 
užėmimas galįs išgelbėti vy
rus, moteris ir vaikus, kurie 
esą dar gyvi."

Berlynas sakosi gavęs iš 
Rygos "žinių,” kad Rusijoj 
bolševikai areštuoją visus 
vokiečius ir laiko juos užsto- 
vais.

Dorpate buvę areštuota 
300 vokiečių ir pro-germa- 
nišktj estų ir visus išgabenta 
i Kronštatą. Dorpate visas 
maistas esąs konfiskuotas 
ir vokiečių moterįs su vai
kais neturinčios ką valgyt

Visų vokiečių ir jų šali
ninkų, areštuotų ir neareš
tuotų gyvastįs esančios pa
vojuje, nes bolševikai ketiną 
visus juos išplauti. Pabalti
jos poniją bolševikai apskel
bę jau piktadariais.

Prie to da vokiečių val
džia aiškina savo žmonėms, 
buk Rusija savo kariumenės 
nepaleidusi, kaip tai buvę 
jos delegatų Lietuvos Bras
toj. užreikšta.

VARŠAVOJ GENERALIS 
STREIKAS.

Laikraščiai išeina su juodais 
apykraščiais.

Lenkijoj kilo didelis suju
dimas, kuomet paaiškėjo, 
kad teutonai atidavė Ukrai
nai Cholmo guberniją, kuri 
iki šiol prigulėjo prie Len
kijos. Sakoma, kad Lenki
jos ministerija Varšavoj 
protestuodama prieš tokias 
taikos išlygas rezignavusi. 
Be Cholmo gubernijos, vo
kiečiai atskyrę nuo Lenkijos 
dar Lodzių ir Dombrowiecą 
ir atsisakę duot išėjimą Į jū
res.

Reuterio korespondentas 
praneša iš Amsterdamo, kad 
Varšavoj prasidėjo genera- 
lis streikas. .

Berlino laikraštis "Anzei- 
ger" rašo, kad dėl Ukrainos 
sutarties didelis subruzdi
mas eina netik Varšavoj, 
bet taip pat Krokuvoj ir 
Lvove. Varšavos laikraš
čiai išeina su juodais apikra- 
ščiais. Miesto gatvėmis pa- 
troliuoją pėsti ir raiti ka
reiviai, saugodami, kad žmo
nės netaisytų demonstraci
jų. Visuomenės reikalų di- 
direktorius grafas Rostvor- 
skis rezignavęs.

Krokuvoj lenkų laikraš
čiai pataria surengti vienos 
dienos generali streiką. Lvo
ve toks streikas turėjo įvyk
ti pereitą panedėli. Turėjo 
sustoti visos fabrikos, val
džios įstaigos ir net mokyk
los.
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BOLŠEVIKAI VĖL PA
ĖMĖ KIJEVĄ 

Lenkai ties Minsku taipgi 
esą sumušti.

Po kruvino mūšio perei-

VOKIETIJA VĖL PRADEDA KARĘ 
PRIEŠ RUSIJĄ

JUNKERIAI BIJĄ BOL
ŠEVIKŲ GALYBĖS.

ro kruvino mūšio pere.- R; Ukrainos buržuazi- 
toj petnycioj bolševikai vėl . *
užėmę Kijevą. Miesto gat
vėse buvę pilna užmuštų ir 
sužeistų. 7

ją prieš socialistų valdžią. 
Vokietija pamatė, kad

Ketverge, kuo- tarp socialistiškos Rusijos 

augščiausio laipsnio, bolše- j°s negali būt sutikimo. Ka- 
vikų orlaiviai pradėjo bom-! dangi bolševikų pavojus 
barduoti miestą iš oro. Nuo- nuolatos gręsia kaizeriui, ir 

skaitomi į 4,000 "užmuštų”fr pi talištų ’ valdžiai Ukrainoj, 
7,000 sužeistų.

Apie paėmimą Kijevo _ . . .
šėrikų vyriausybė gavo ofi-Įeiti net iki Petrogrado. Tajip 
cialių žinių. Kijevą užėmė 
Tarybos spėkos po vadovys
te pulkininko Muravjovo, 
kuris pradžioje dabartinės 
revoliucijos sumušė Keren
skį. Ukrainos kariumenė iš 
Kijevo pabėgo ir bolševikų 
valdžia, kurią ukrainiečiai 
buvo uždarę andai Kijevo 
kalėjiman, dabar likos pa- 
liuosuota.

Pulk. Muravjovas prane
šė, kad jam pasisekę suvie
nyt prieš gen. Aleksiejevą,-- * . _ j
visas bolševikų armijas Ūk-j Ukrainos Rados, 
rainoj su autonominio Char- Amsterdame gautos 
kovo regimentu. . Berlyno z.nma aako ka, _

Vyriausis bolševikų vadas, piečių kariumene bolsevi-

met mušis buvo pasiekęs įr imperialistiškos Vokieti-

stoliai Kijevo mūšyje ap- pradėjo jau kasti duobę ka-
_ > 

tai Vokietija ketinanti už- 
bol-'pulti ant Rusijos išnaujo ir I r\ Tnir)

' sako žinios atėjusios per O- 
landiją.
Junkerių ofensyvas 

^prasidėsiąs Ukrainoj.
Manoma, kad visų pirma 

| junkeriai panaudos kariu
menės spėką prieš socialisti- 
šką rusų valdžią Ukrainoj, 
paremdami griūvančią tra
čių vyriausybę, kad palai- 
ikius kapitalistišką taiką, 
' kuri dabar likos padaryta 
tarp centralių valstybių ir

• y?
1S 

Berlvno žinios sako, kad vo-

<•

prieš Rusiją. Veik visi su- 
surinkusieji buvo tos nuo
monės, kad vargiai toks o- 
fensyvas yra galimas, te
čiaus buvo ir perspėjimų, 
kad neapribuoto optimiz
mo šituo žvilgsniu nereikia 
laikytis, nes kraštutiniai už
griebimų šalininkai Vokie
tijoj gali da priversti val
džią prie naujo ofensyvo.

"Visi kalbėtojai išreiškė 
vilti, kad Vokietijos ir Aus
tro-Vengrijos darbininkai 
neleistų daryti rusų fronte 
kraujo praliejimą, nes toks 
ofensyvas reikštų atvirą už
puolimą ir plėšimą.
Sutartjs su sąjungininkais 
numestos šalin.

"Trockis užbaigė savo ra
portą pranešimu, kad Rusi
ja pasitraukė iš karės ne ant 
pažiūros, bet ištikrųjų nu
metusi visas sutartis su bu
vusiais savo sąjungininkais 
ir atsinešimuose į abidvi ka
riaujančias puses revoliuci
nėj savo politikoj pasilieka 
sau pilną laisvę.

"Tarybos išnešė rezoliuci
ją, kurioj užgiria visą Lietu
vos Brastos delegacijos po
litiką."

DABARTINĖ RUSIJOS 
VALDŽIA TURI PASI
LIKT ANT VISADOS.
Paskutiniuose savo po- 

jsėdžiuose Rusijos Darbinin
kų ir Kareivių Kongresas 
priėmė įstatymą, kad dar
bininkų ir kareivių valdžia 
turi būt pastovi, o ne laikina, 
kaip išpradžių paskelbta. 
Kongresas užreiškė, kad 
Steigiamas Seimas yra pa
naikintas ant visados. Taip 

,pat buvo priimtas Įstaty
mas, kad žemė tuojaus bu

rtų paimta visuomenės nuo- 
; savybėn.

RUSAI PADAVĖ RUMU
NIJAI ULTIMATUMĄ.
Rusų valdžia nusiuntė 

Rumunijos valdžiai ultima- 
>tumą, reikalaudama, kad iš ' r'* i • • ii . ii

j kontr-revoliucinė Rumuni
jos kariumenė ir kad nebū
tų trukdomas rusų kariume
nės gabenimas per Rumu
nijos ir Besarabijos žemes. 
Ultimatumo laikas turėjo 
pasibaigti 16 vasario.

Ultimatumas taipgi rei
kalauja išdavimo gen. Ščer- 
bačevo, rusų kariumenės va
do Rumunijoj, kurį bolševi
kai apskelbė piktadariu ir 
Rusijos žmonių priešu.

kams atakuoti Ukrainoj 
jau koncentruojama, o atei
nančio j sąvaitėj Berlynas 
paskelbsiąs karę prieš bol
ševikus jau ir šiaurės Rusi
joj.
Spauda jau kursto 
žmones prieš Rusiją.

Vokiečių visuomenė 
rengiama prie centralių val
stybių užpuolimo ant bolše
vikų. . "Norddeutsche All- 
genieine Zeitung" jau karš
tai smerkia bolševikų veiki
mą Finliandijoj, Estonijoj 
ir Latvijoj ir sako, buk fi
nų "atstovas" Berlyne jieš- 
kas Vokietijos pagalbos Fin- 
liandijai.

"Berliner Tageblatt" iš
spausdino iš Vienos žinią, 
kur nurodoma, kad centra- 
lėms valstybėms gali būt rei
kalinga duot Ukrainai pa
galbą vien jau dėl to, kad 
apsaugojus reikalingų daik
tų mainą.
Visos Rusijos Taryba 
užgiria demobilizaciją.

Ar galėtų dabar Rusija 
atsispirti prieš teutonų ant
puoli, reikia abejoti. Te
čiaus visos Rusijos Darbi
ninkų ir kareivių Taryba už- 
gvrė Trockio sumanymą pa
leisti kariumenę namo. Apie 
tai atėjo iš Petrogrado be
vieliu telegrafu šitokia ži
nia:

"Trockis vakar (15 vasa
rio) davė visos Rusijos ta
rybų Centraliniam Pildo
mam Komitetui raportą a- 
pie taikos derybas Lietuvos 
Brastoj. Visos partijos, tų 
tarpe ir opozicijos grupės, 
pripažino, kad padarytas 
komisionierių žingsnis buvo 
vienintelis teisingas ir gar
bingas išėjimas iš naujai su- 

įsidariusio tarptautinio 
dėjimo.
Rusai pasitiki 
vokiečiu darbininkais.

"Komitetas svarstė ir 
| limybę vokiečių ofensyvo

Krylenko važiuoja Petro- 
gradan organizuoti prieš 
Aleksiejevą 100,000 armiją, 
kuriai jis *pats ir vadovau
siąs.

Ties Minsku bolševikų ka
reiviai sumušė kontr-revo- 
liucionierių lenkų legionus. 
Lenkų nuostoliai buvę sun
kus. Vienas jų skyrius iš 
600 vyrų buvęs visai išmuš
tas.

Sakoma, kad tarp bolševi
kų ir gen. Aleksiejevo armi
jos, kuri dabar eina ant 
Charkovo, jau prasidėjo mu
šis. Žinios tečiaus rodo, 
kad Aleksiejevo judėjimas 
neturi tiek šalininkų, kiek 
tikėjosi jo sumanytojai. Tai 
yra tas pats Aleksiejevas, 
ką savo laiku buvo vyriau
siuoju rusų armijos vadu.

jau

TEUTONŲ ARMIJA EI
NA JAU ANT 

DVINSKO.
Berlynas praneša: Šian

dien (18 vasario) po pietų 
jau prasidėjo Didžiosios 
Rusijos fronte karė. Ei
nama ant Dvinsko. Per 
Dauguvą persikėlėm be jo
kio pasipriešinimo.

Prašant Ukrainai padėti 
jai kovot prieš Didžiąją Ru
siją, musų kariumenė pra
dėjo antpuolį nuo Kovelio 
pusės.

SAKO, BOLŠEVIKŲ VAL
DŽIA JAU NUVERSTA.

Leninas su Trockiu pabėgę 
Rygon.

Londono Exchange Tele- 
graph Co. praneša, kad Ko
penhagos laikraščio "Politi- 
ken" korespondentas tele- 
grafuoja iš Vazos, jog tenai 
einą paskalai, buk Černo- 
vui vadovaujant social-revo- 
liucionieriai nuvertę Petro
grade bolševikų valdžią. Le
ninas su Trockiu pabėgę Ry
gon.

Vaza yra Finliandijos mie
stas prie Švedijos rubežiaus.

!

SUIRUTĘ RUSIJOJ. >tumą, reikalaudama, kad iš 
Išleista rusu valdžios pro- i Besarabijos butų atšaukta 

klamacija, kun adresuoja- j 
ma "Visiems,” sako, jog 
spausdinamos užsienio laik
raščiuose žinios apie chaosą 
Petrograde ir kitur esančios 
neteisingos. Kaip tik prie
šingai, proklamaciją sako, 
kad Petrograde ir Maskvoj 
dabar visai ramu ir jokių 
socialistų areštų tenai nėrą 
buvę.

Kijevas, sako proklamaci
ja, randasi ukrainiečių Ta
rybos rankose, o buržuazinė 
Rada jau puolė ir pabėgo. 
Orenburgą taipgi paėmė 
darbininkų Taryba ir finų 
darbininkų valdžios perga
lė taip pat jau netoli.* Bal
tosios Gvardijos spėkos e- 
sančios jau nuvarytos į Fin
liandijos šiaurę ir darbinin
kų pergalė esanti jau užtik
rinta.

Maisto situacija Petro
grade pastaruoju laiku žy
miai pagerėjusi.

BOLŠEVIKAI PANAIKI
NO MIRTIES BAUSMĘ 

FINLIANDIJOJ.
Iš finų sostinės Helsing- 

forso pranešama, kad tenai 
išleista įstatymas, kuriuo 
visoj Finliandijoj panaiki
nama mirties bausmė. Beto 
da įstatymas reikalauja ir 
kad darbininkams už strei
ko laiką butų mokama alga 
ir Raudonoji Gvardija butų 
užlaikoma kaipo valstybės 
Įstaiga.

Ant galo įstatymas rei
kalauja, kad visi kontr-revo- 
liuciniai laikraščiai butų už
daryti.

APVOGĖ DIEVO NAMUS.
Maskvoje likos apvogta 

patriarchališka zakristija. 
Išnešta daugybė aukso ir 
deimantų. Psaltyriai (mal
daknygės) aukso apdarais, 
vienas 2,000,000 rublių ver
tės, taipgi išnešti.

AMERIKA IŠLEIDO KA
REI JAU $7.00,000,000.
Po $24.000.000 išeina 

kas diena.
Washingtonas paskelbė, 

kad per 10 mėnesių ši karė 
Suvienytoms Valstijoms 
kaštavo jau apie $7,100,000,- 
000, tai yra po $24,000,000 
kas diena.

KALEDINAS NUSIŽUDĖ.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad Dono kazokų vadas gen. 
j Kaledinas nusižudė Novo- 
čerkaske Novočerkasko vy
riausybės posėdy. Vyriau
sybė nutarė rezignuoti ir 
pavesti valdžią Darbininkų 
ir Kareivių Tarybai. Po to 
nutarimo kaledinas išėjo 
kitą kambarį ir nusišovė.

1

TROCKIS ATŠAUKĖ 
REEDĄ.

Washingtone gauta žinių, 
kad Rusijos užsienio minis- 

Iteris Trockis atšaukė pa- 
tralėms, kad ant aneksocio- skirtą Reedą generaliu kon- 
nistų (užgriebikų) sutarties soliu New Yorke.

i

VOKIEČIAI PASKANDI
NO 8 KARIŠKUS LAIVUS.

Anksti pėtnyčios rytą, 
kuomet oras buvo labai mig- 
luotas ir naktis labai tamsi, 
vokiečių naikintojai užpuo
lė Dovero susmaugei ant 
anglų sargybos laivų ir 8 jų 
paleido jūrių dugnan.

RUSAI APIPLĖŠĖ OLAN
DIJOS AMBASADORIŲ.

Londono "Mail" gavo iŠ 
Petrogrado žinių, kad Olan
dijos ambasadoriui tenai 
nuplėšta drapanos.

NULINČIAVO JUOD
VEIDĮ.

Fayettevillėj, Ga., minia 
nulinčiavo juodveidį, kuris 
norėjo apiplėšti baltveidės 
moteries namus.

SUDEGINO JUODVEIDĮ.
Estill Springs, Tenn., gau

ja baltveidžių sudegino ant 
laužo gyvą juodveidį, kuris 
užmuš s du vyru.

VOKIEČIŲ SOCIALISTAS 
GAVO 15 METŲ 

KALĖJIMO.
Amsterdame gauta iš 

Berlvno žinių, kad žvmus 
vokiečių socialistas Horn li
kos nuteistas ant 15 metų 
kalėjiman už dalyvavimą 
paskutiniame streike.

pa-

ga-

SUDEGĖ 53 VAIKAI.
Montreale, Kanadoj, da

vatkų klioštoriuje ištiko gai
sras ir sudegė 53 vaikai.

LAIŠKAS ĖJO 3 METUS.
Šiomis dienomis v‘?nas 

žydas AVorcestery gavo laiš
ką iš Raseinų. kuris buvo 
išsiųstas 3 metai atgal.



2 KELEIVIS.

D I APŽVALGA ū
imo dabar nebus. Jei su- POLEMIKA IR KRITIKA iiiad

seimo dabar nebus. Jei su
važiuos vyčiai ir parapijų 
klebonai, tai bus tik klerika
lų mitingas.

DIPLOMATAS ŠLIUPAS 
APIE DIPLOMATĄ 

GABRĮ.
D-ras Šliupas, kuris dabar 

važinėjasi su „lietuviškos 
diplomatijos” reikalais po 
Švediją, rašo 12-tam savo 
laiške („Tėv.” nr. 7) apie 
Gabrį, kuris „daro” tokią 
pat ”diplomatiją” Šveicari
joj-

Šveicarijoj dabar esąs su- 
sispietęs būrys Lietuvos ku
nigų ir dvarponių. Tarp tų 
žmonių ir Gabrys tupįs 
su savo „informacijos biu
ru.” Tas, žinoma, butų la
bai gražu ir begalo lietuvių 
tautai naudinga, ale bėda, 
kad šita „tautos Smetona” 
pasidalyjus į du abazu. Vie
nam abazui vadovaująs kun. 
Viskontas, o kitam—Gab
rys. Viskontas esąs „moky
tesnis,” bet Gabrys apsuk
resnis diplomatas. Anot 
Šliupo—

"Gabrys sėdi.ant dviejų suo
lų, ir, tarnaudamas tai Vokie
čių tai Francuzų užgaidoms, 
tikisi vadovavimą pasiimti sa- 
vosna rankosna; nesykį Eu
ropon jis' paleidęs yra klaidin
gas informacijas (pav.: apie 
busimą Lietuvos karalystę) ir 
Stokholman į socialistų kon- 

• ferenciją (kuri berods neįvy
ko) prisiuntė memoriandumą, 
kur Lietuvą stato kaipo kara
lystę ir siūlo vokišką'' princą 
mums ant sprando. Sako, prie 
to pirštus esą pridėję ir tūli 
musų kunigai. Ir tai jie daro 
ne savo, bet lietuvių visuome
nės vardu, kuri juk tik respub
likos tepageidauja.”

Tai ve, kas darosi „lietu
viškos diplomatijos” purvy
ne! Niekeno neįgaliotas po
litikierius kalba visuomenės 
vardu ir siuntinėja į tarp
tautines konferencijas „me
morandumus,” reikalauda
mas Lietuvai karaliaus.

D-ras Šliupas šitokia mur
zina politika piktinasi. Bet 
ar šliupo diplomatiški žy
giai daug skiriasi nuo Gab
rio machinacijų? Tiesa, jis 
karaliaus da nereikalavo; 
bet ne tame juk svarba, kas 
ko reikalauja. Jų reikala
vimų vi stiek niekas neklau
sys ir nepildys. Svarba čia 
tame, kad kaip Gabrys, taip 
ir šliupas kalba visuomenės 
vardu, neturėdami tos visuo
menės įgaliojimo. Jiedu 
skelbia savo ypatiškas nuo
mones ir sako, kad tai visos 
tautos reikalavimui. Jiedu 
misreprezentuoja darbinin
kų klesą. Tai ve, kodėl šito
kia politika yra nedoras ir 
smerktinas daiktas.

Toliaus ir pats d-ras Šliu
pas pripažįsta, kad tokiems 
žmonėms trūksta „doros dė
snių” ir jų politika yra tik
ta „kepla.”

ra-

nuo 
bū

NORI ŽINOTI SOCIALIS
TŲ POZICIJĄ.

„Tėvynės” redakcija, 
Šydama apie šaukiamą kleri
kalų ir tautininkų seimą, sa
ko:

"Dviejų musų visuomenės 
srovių (katalikų-klerikalų ir 
tautiečių-liberalų) atstovai su
tiko išvien rengti seimą, .priė
mė tam tikras taisykles seimui 
sušaukti ir tvarkyti. Lieka dar 
išgirsti galutinas žodis 
trečiosios musų sriovės,
tent nuo socialistu. Mes bent 
nenorime abejoti, kad socialis
tai dalyvaus seime; jų daly
vavimas yra būtinai reikalin
gas iau ir dėlto, kad ir jiems 
reikėtų liaudies atstovų suei
goje išsireikšti kaslink jų pozi
cijos kovoję už Lietuvos lais
vę...”
Bet socialistų pozicija ši

tam klausime nesykį jau bu
vo aiškinta socialistų spau
doj ir susirinkimuose. Mes 
sakėm ir sakome, kad Lietu
vą galės visiškai paliusuoti 
tiktai revoliucinio proleta
riato laimėjimas. Štai, Ru
sijos proletariatas laimėjo ir 
iš tos pusės Lietuva jau lais
va. Dabar tik reikia, kad 
Vokietijos proletariatas su
kiltų ir sutriuškintų patrio
tišką savo valdžią. Tiktai 
tokiu budu Lietuva gali būt 
paliuosuota. Tautininkų ii 
klerikalų seimas New Yorke 
jos nepaliuosuos.

Tai ve, kokia musų pozici
ja kovoje už Lietuvos laisvę.

a-

Girdi:
"Reikia • pasakyti, kad p 

Gabrys yra darbštus ir gabus 
žmogus, tik gaila, kad jam 
trūksta doros dėsnių. Jeigu 
jam pinigų netruktų, rasi jis 
nesvyruotų... Jis yra parašęs 
keletą geru knygų apie Lietu
vą, jis informuoja svietą apie 
tai, ką daro musų klerikalai 
Amerikoje, bet tyčia visados 
užtyli, ką daro tautiečiai, beje 
vidurinė srovė Amerikoje. 
Kad ir Viskontas ir Gabrys 
aplink save sutraukė po būre
lį ir kunigų ir dvarponių, ir 
niekaip garbėmis pasidalinti 
negali. Privačiai ir viešai vie
ni kitus juodina ir biauroja, ir 
dabar Šveicarijoje, apsibuvus 
taipgi kun. Bartuškai, kun. 
Alšauskui ir tt., gyva kopia 
pasidariusi yra. Aš tai vis va
dinu Augijo tvartu, kuris bū
tinai reikia išmėžti kuovei- 
kiausiai."

Mes gi pridursime, kad 
tas tvartas ir bus išmėžtas, 
tik tuo Herkuliu, kuris jį iš
valys, bus ne d-ras šliupas, o 
susipratę darbininkai.

TAUTININKAS PEFZUO- 
JA TAUTĄ.

Ikišiol musų tautininku 
obalsis vis būdavo: „lietuviai 
turi pasirodyt svetimtaučių 
akįse!” Dabar ir seimas no
rėta Washingtone sušaukti 
vien tik dėlto, kad padarius 
tenai „demonstraciją,” kad 
„pasirodžius svetimtau 
čiams.”

Bet tautininkas Karuža 
„Tėvynėj” dabar aiškina, 
kad nuvažiavę į Washingto- 
ną "pasirodyti,” lietuviai iš- 
statys save tiktai ant juoko. 
Jis sako:

"Visi žinome, kad musu de
legatai \Vashingtono puikiuose 
gatvėse bei butuose darys la
bai nykų ir liūdną įspūdį. Už
teks tuomet kokiam lenkpa- 
laikiui pasiusti i musų susirin
kimą porą reporterių, kad jie 
aprašytų musų susirinkimą 
pašiepimo formoje, —ir visa 
demonstracija dings.’’
Visa tai yra neužginčija

ma tiesa, bet kaipgi galima 
taip peizuoti savo tautą?

VISUOTINO SEIMO
NEBUS.

Kuo toliau, tuo daugiau; 
pradeda aiškėti, kad visuo
tino seimo, kuri klerikalai 
buvo nutarę šaukti Wa- 
shingtone, visai nebus.

Visų pirma, valdžia nelei
do Washingtoue suvažiavi
mą šaukti,, užduodama tuo
mi skaudu smūgį prieme- 
niniams musų "diploma
tams,” kurie vis nori „in
formuoti” amerikiečius
pie lietuvių tautą. Užd rau
sdama laikyti seimą. Wa-{ 
shingtonno valdžia kuoaiš- 
kiausia musų Bielskiams pa
lakė, kad jų „informacijos” 
jai visai nereikalingos.

Klerikalai tuomet nutarė 
šaukti seimą New Yorke. 
Prie jų prisidėjo ir tautinin
kų taryba.

Bet visuomenė pradėjo 
irotestuot, kad tas seimas 
saukiamas be jos žinios. So
cialistai visai atsisakė jame 
dalyvauti. Net katalikiškos 
draugijos protestuoja prieš 
klerikalų "skymą.” Visi 
vienu balsu šaukia, kad kle- 
’ikalai neturi teisės vadinti) 
ą seimą "visuotinu”, nes ne 
zisuomenė jį šaukia. .

Kaip matyt iš paskutinio 
Tėvynės” numerio, tai ir 
autininkai nuo jo turbut at- 
simes. "Tėvynė” rašo ve ką:

"Jau daug kartų vidurinės 
sriovės spauda išsireiškė už 
tai, kad Seimas yra reikalin
gas sutvarkymui aukų rinki
mo, įvedimui visuotinos mez
liavos, sudarymui visų Ameri
kos lietuvių sriovių centro ant 
principo "lygus su lygiais." i 
Tokiems, ir tiktai tokiems tik
slams yra reikalingas seimas.

"Tuo tarpu-gi kat.-klerikalų 
spaudoje ("Drauge" ypatin
gai) po tam, kaip paskelbta ta
rybų komisijų pakvietimas į 
Seimą, tuojaus garsiai užreik- 
šta, kad, girdi. Seime nebus ke
liamas klausimas apie fondus■ 
ir aukų rinkimą, nesą, girdi, 
mes katalikai turime savo Tau
tos Fondą, kurs surinko dau
giau aukų, negu visi fondai, su
dėti į krūvą! Taigi jie iškal
no pasako, kad nenori pripa
žinti nei leisti svarstymui to
kio klausimo, kurį kitos srio-Į 
vės žmonės laiko visųsvarbiau- 
siu ir visureikalingiausiu. Pa-. 
gal kat.-klerikalų spaudos nuo
monę, Seimas busiąs sušauk
tas tam, kad Amerikos lietu
viai suvažiuotų į paskirtą vie
tą, pasikalbėtų apie Lietuvos 
reikalus ir, atsisveikinę, išsi
skirstytų kiekvienas sau !... 
Jei tiktai tokiam tikslui kat.- 
klerikalai mano važiuoti į Sei
mą, tai mums, tur boti, nebus 
ko drauge su jais važiuoti.”
Naujosios Anglijos tauti

ninkai jau aiškiai savo rezo
liucijoj pasakė, kad į tą sei
mą jie nevažiuos.

ŠNIPELIAI DARBUOJASI
Skaitytojai jau žino apie 

tuos šlykščius skundus, ku
riuos vyčių „staršas” Rama- 
nauskutis rašinėjo policijai 
iš „Darbininko” ofiso ant 
„Keleivio” redaktorių.

„Naujienos” praneša, kad 
panaši denuncijacija dabar 
padaryta ant žmonių, dir
bančių prie jų redakcijos ii 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos. Skundo tu
rinys esąs maž-daug toks:

"Chicagoje pavojinga šaika 
žmonių susisuko lizdą prie 
laikraščio "Naujienų.”

"Nesenai Philadelphijoj val
džia uždarė socialistų laikrašti 
’Kova’ už jo priešingumą val
džiai. Pet 'Naujienos’ yra 
anarchistiškas laikraštis, kuris 
kursto žmones prie bunto. Jų 
redaktorius Pius Grigaitis yra 
baisus anarchistas, aidoblistas 
ir žmonių kurstytojas. Re
daktoriaus pagelbininkas An
tanas Lalis yra toks pat anar
chistas. kaip ir Grigaitis.

"Prie 'Naujienų’ taip pat 
veikia Kleofas Jurgelionis, ku
ris yra didelis aidobiistų agi
tatorius. Valdžia jo iki šiol 
r.esuėmė tik dėlto, kad jį sun
ku susekti, nes jis yra Juveni- 
le Court oficierius.

"Jo žmona Marė Jurgelionie 
nė taip-pat yra aidoblistė, bet 
ir jos valdžia iki šiol nesusekė, 
nes ji dirba prie ’lmmigrant’ 
Protective League.

"K. Jurgelionis taipgi už
ima dide’į ofisą Amerikos Lie
tuvių Darbininkų ir Kareivių 
taryboj. O ta taryba tai nori 
nuversti valdžią ir padalyti 
daug trobelio.

"Dar vienas didelis anar 
chistų agitatorius yra Dr. A. 
Montvidas, kuris, nesenai va
žinėjo rytuose maršrutu agi
tuodamas žmones prie bunto.

"Aidobiistų agitatorium 
taipgi yra advokatas Kazimie
ras Gugis, kuris nesenai buvo 
socialistų kandidatu į teisė
jus. Jis taipgi yra didelis va
dovas 'Naujienų.’

"Pasirūpinkite tuos žmones 
suvaldyti. Jie greit padarys 
daug trobelio. Jeigu jų nesu- 
valdysit, tai jie padarys čia tą 
patį, kas pasidarė Rusijoj.

"Jurgelionis tai ir Rusijoj 
sėdėjo kalėjime, ir iŠ ten pa
bėgo Amerikon.”
Šnipas, matomai, ir pats

I

Be to, dar jų skaičių 
padaugina jūsų „nechamiš- 
kas” tonas, kokį jus vartoja- 

> ”prie- 
___ Štai, kad ir priera
še prie drgo V. Žuvytės ra
šinio—ko ten nėra? „Fana
tikų,” „chamų,’’ „histerikų” 
ir p. d. ten pilna! Ir, nežiū
rint to, drg. V. Žuvytė kalti
namas chamiškume ir tt. 
Jauja pirtį vanoja!...

Užbaigdamas turiu pasa
kyti, jog tuomi nenoriu „Ke
leivį” mokinti, o tik atsakau 
į jo statomą klausimą: ko 
tie žmonės nori?

Mažu dabar „Keleiviui” 
bent kiek dalykas paaiškės. 

Su pagarba,
P. Balsys.

NEŽINOTE, KO te .Ki,nčuo.s(e. s.utaV11* w sais. štai, kad ir

„Keleivio” re- 
kaipo LSS. 
svarbesniuose

“JIE” NORI?
Jus savo laikraščio num. 

4 ir 6-tame klausiate tų žmo
nių, ką „nesiliauja niurnė
ję” („tai ne chamiškas” ter
minas!) ko jie nuo jūsų no
ri.

Kiek man teko patirti, tai 
nori štai ko:

1) Kad 
daktoriai, 
nariai, bent
taktikos klausimuose vaduo- 
tųsi ne savo „aš” nustaty
tais obalsiais, o LSS. arba 
jos va'dovaujamų įstaigų. 
„Keleivis” bei jo redaktoriai 
su tuomi nesiskaitė ir ne
siskaito. Pas "Keleivio” re
daktorius „apsireiškė dide
lis noras’’ (žiur. „Kel.’’ nu
mery 45, 1916) vienytis su 
tautininkais ir klerikalais 
Lietuvos šelpimo darbe, ir 
jie, nežiūrint, kad tam prie
šinosi LSS., pradėjo prie sa
vo užmačių rengti visuo
menės mintį. Sąjungiečiai 
irieštai pradėjo „niurnėti”.

2) Pas „Keleivio” štabą bu 
vo apsireiškęs didelis noras 
eiti prieš kairiųjų organiza
cijų suvažiavimo didžiumos 
priimtą rezoliuciją, nežiū
rint, kad ji buvo užgirta di
džiumos LSS. narių. „Ke
leivis” savo „kritika” pa
kenkė rinkimui aukų dėl Ru
sijos revoliucijos tęsimo. Ir 
•ąjungiečiai už tai pradėjo 
orieš „Keleivį” „niurnėti.”

3) „Keleivis” patalpino 
lolitiška bravorninkų ap
garsinimą, kur buvo agituo
jama Balsuoti už saliunus, 
pors socialistai per įvairius 
savo suvažiavimus yra pri
pažinę reikalingu visais ga
rniais budais kovoti su gir
tuoklyste.

Tuomi ir-gi didžiuma są
jungiečių pasipiktino. Ma
žu to „Keleivis” neužtėmijo.

4) Kuomet tūliems vakari
nių valstijų veikėjams užė
jo didelis noras sutverti Am. 
Liet. Darb. Tarybą, bet tas 
vakariečių sumanymas susi
laukė stiprios opozicijos iš 
iidelės didžiumos sąjungie
čių, tai „Keleivis” kalbamo 
sumanymo priešus apšaukė 
carrtsunais ir parsidavėliais.. 
rr, žinoma, tokie „Keleivio” 
šmeižimai negalėjo būti ne
pasmerkti.

5) Kuomet šalies socialis- 
ų pastarasis suvažiavimas 

išnešė rezoliuciją, kad nieko 
neduoti, kas stiprintų karę, 
bet viską aukauti įvykini- 
mui taikos, tai „Keleivio’’ 
štabas lyg tyčia pasielgė 
priešingai. Vienas jų, p. 
Bagočius, pradėjo žmonėms 
kalbinėti, kad S. V. kariau
ja už demokratiją ir kad 
prez. Vfilsono karės dekla
racija šventa... Gi vėliaus til-Įbti už tą „penktdali. 
po ir pagarsinimas, kvie- - - • - - 
čiantis remti... „demokrati
ja-”

6) „Keleivis” taipgi "pasi
žymėjo’’ aprašydamas LSS. 
organų uždarymą, uždary
mo priežastis ir tt. Iš to ap
rašymo valdžios agentai da
bar ima „argumentus” prieš 
Są-gos laikraščius. Reiškia, 
pasitamavote( kad ir nesu- 
žiniai...) Ir užtai sąjungie
čiai turi teisę ant jūsų pyk
ti... Po tų visų jūsų "nuopel
nų” ir pradėjo rastis žmo
nių, ką „nesiliauja niurnė-

numanė, kad jis dirba judo- 
šišką darbą, nes po tuo niek
šišku savo skundu nedrįso 
nei savo vardo padėti. Jis 
pasislėpęs po „U. S. Citizen” 
slapyvardžiu.

Vienas iš skundžiamųjų 
buvęs pašauktas pas apskri
čio prokurorą pasiaiškinti. 
Skundas tečiaus niekam ne
pakenksiąs, nes visiems ai
šku, kad tai yra niekšo dar
bas.

„Garbė” užtai priguli, be 
abejonės, tų pačių klerikalų 
„veikėjams.”

REDAKCIJOS ATSAKY
MAS.

Mums labai smagu, kad 
galų gale atsirado nors vie
nas sąjungietis, mokantis 
trumpai ir aiškiai pasakyti 
savo nepasitenkinimo prie
žastis.

Kadangi drg. Balsys kalba 
ne vien už save, bet ir už ki
tus sąjungiečius, ką "nesi
liauja niurnėję’’ prieš „Ke
leivį” (reikia da pridėti —ir 
prieš „Naujienas”), tai ir 
mes kalbėsime ne Į jį vieną, 
bet į visus „niurnėtojus.”

Perkratysime šį straips
nelį ištisai ir pažiūrėsime, 
ar tie draugai teisingai „Ke
leivį” kritikuoja, ar vien tik
tai priekabių jieško. Pra
dėsime iš eilės.

1. „Keleivio” redaktoriai 
nesivaduoja Sąjungos nu
statytomis taisyklėmis, bet 
savuoju „aš.” Štai, kaipo 
pavyzdis, jų „noras’’ vieny
tis su tautininkais ir klerika
lais šelpimo klausime 1916 
metais, „nežiūrint, kad tam 
priešinosi LSS...”

Na, daleiskime, kad „Ke
leivio” redaktoriai ir norė
jo bendro šelpimo darbo, tai 
kas gi tame blogo? Bendram 
šelpimo darbui pritarė ir 
„Laisvė,” ir daugybė LSS. 
kuopų.

Bet kuomet „Keleivio’’ re
daktoriai tiktai "norėjo” 
vienybės, tai „Kovos” redak
toriai faktiškai buvo iau ir 
susivieniję su klerikalais ir 
tautininkais. Ar jau už
miršote jų ekskursiją į Wil- 
kes-Banrių seimą? Jeigu 
jūsų atmintis tokia trumpa 
(nors „Keleivio” išsitari
mus jus atsimenat nuo 1916 
metų!), tai pavartykite tų 
metų „Kovą,” o tenai atra
site Kapsuko ir Vidiko aiš
kinimų, kad vienybė reika
linga ir vienytis galima net 
už „penktdali aukų.’’ Ir jei
gu tuomet „Keleivis” ir 
„Naujienos’’ nebūtų pradė
ję tokį kompromisą kriti
kuoti, tai „Kovos” redakto
riams vadovaujant sąjungie
čiai tikrai butų nuėję kleri
kalams ir tautininkams dir- 1 įu-: ..x '

Ir štai, dabar tie draugai 
prikaišioja „Keleiviui” „no
rą’’ vienytis su klerikalais. 
Argi čia ne aiškus vienpusi
škumas ir priekabių jieško- 
jimas? .

Dabar toliaus.
2. „Keleivio” štabas kriti

kavęs didžiumos rezoliuciją.
Vadinasi, „Keleivis” netu

ri teisės turėti savo nuomo
nę. Jeigu jau didžiuma ką 
užgyrė, tai laikraštis irgi 
privalo užgirti. Na. o jeigu 
toji didžiuma klysta, ir jei
gu laikraštis tą klaidą aiš
kiai mato, ar jis ir tuomet 
turi didžiumai pritarti? Jei
gu taip, tai tuomet visi laik
raščiai, kuriuos skaito pla
čioji visuomenė, turėtų rem
ti bažnyčias ir dabartinę 
tvarką, nes didžiuma žmo
nių iki šiol da šituos daly
kus užgina. Tečiaus mes 
tam nepritariam, nes ai
škiai matom, kad didžiuma 
čia klysta. Taip pat didžiu
ma gali klysti ir socialistų 
organizacijoj. Padėkime, 
karės pradžioje vokiečių so- 
cial-demokratų didžiuma už
gyrė karės kreditus. Iš 111
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j socialistų prieš karės pasko-, kuomet „Keleivyje” jis nie
kią balsavo tiktai vienas Lieb- kad nėra dirbęs ir prie jo- 
knechtas. Vaduojanties kių „štabų” nepriguli. Kaip 
musų sąjungiečių liogika, į matot, šitas priekaištas ”Ke- 
Liebknechtą reikėtų jau pa- į leiviui„yra visai ne vietoj ir, 
smerkti, nes jis „ėjo prieš įgalima pasakyt, net žioplas, 
didžiumą.” O tečiaus ir pa-;O kas dėl tilpusio „Keleivy- 
tįs sąjungiečiai pripažįsta, ' ” ’ 
kad tiesa buvo Liebknechto 
pusėj. Vadinasi, jie pripa
žįsta, kad gali būt tokių 
klausimų, kur vieno socialis
to pozicija gali būt teisinges- 
riė, negu šimto socialistų. Ir 
tuo pačiu laiku jie sako, kad 
prieš didžiumą eiti ne valia.

Ar jus matot, draugai, 
kaip jus „Keleivį” kritikuo
dami sukritikuojat patįs sa
ve!

3. „Keleivis” patalpinęs 
kada tai bravamininkų (iš
tikrujų gi nebrovarnininkų, 
tik saliunininkų) apgarsini
mą, kuomet socialistų suva
žiavimų esą nutarta su sa- 
iiunais kovoti.

Taip, „Keleivis” talpino ir 
dabar tebetalpiha visokius 
apgarsinimus. Tą patį da
ro viso pasaulio laikraščiai, 
bet niekas pasaulyje jų ne
kritikuoja. nes visiems yra 
žinoma, kad apgarsinimai 
ir laikraščio pakraipą, 
.ai du skirtingi dalykai. A- 
oie laikraščio gerumą ar 
negerumą visi sprendžia iš 
io turinio, iš jo redakcijos 
straipsnių, iš skelbiamų jo 
•dejų. Musų gi sąjungiečiai 
vaduojasi saliunų apgarsini- 
nais, kur saliunininkai skel
bia savo biznį. Ką gi tas tu
ri bendra su „Keleivio” pa
kraipa? Pagalios, juk sa- 
iiunų skelbimus ir „Kova” 
talpindavo.

O kad dėl socialistų suva
žiavimų nutarimų kovot 
iries svaiginančius gėrimus, 
.ai drg. Balsys visai niekus 
pasakoja. Socialistai to
kiais dalykais visai neužsi-

•sBąjup nio.<A įbj se^ •buh 
Visa tai parodo, kad mu

sų „kritikai” neturi nieko 
„Keleiviui” užmesti. Jie tik 
priekabių jieško—prie a]> 
garsinimii kabinėjasi. Tai 
jau daugiau negu juokinga.

4. "Keleivis” apšmeižęs 
Darbininkų Tarybos prieši-s 
nininkus tamsunais.

Atleiskite, draugučiai, bet 
apie Darbininkų Tarybą 
jums geriau butų visai ne
kalbėti. Kuomet viso pa
saulio proletariatas pradėjo 
organizuoti Darbininkų Ta
rybas, kuomet Rusijoj tokia 
staiga paėmė jau ir valdžią 

i savo rankas, kuomet Ame
rikos socialistų partijos ko
mitetas išleido paraginimą 
socialistams dėtis prie tokios 
organizacijos ir šioje šalyje, 
tai jus šokot su kun. Kemė
šio juozapieciais tos tarybos 
deja niekinti. Ir jus da 
pykstat, kad „Keleivis” pa
vadino jus užtai „tamsu- 
najs!” O kaipgi kitaip gali
na pavadinti tuos darbinin
kus, kurie priešinasi darbi
ninkų vienybei ? „Tamsu-

• M - - - _ - - -nai 
vardas. Kaip jus pavadin
tumei „Keleivį” arba „Nau
jienas,” jeigu šitie laikraš
čiai imtų išvien su klerika
lais niekinti tokį judėjimą, 
kuri remia viso pasaulio re
voliucinis proletariatas? 
„Parsidavėliai,” sakytumėt, 
„darbininkų priešai!”

Taigi dėl Darbininkų Ta
rybos ne „Keleivis” yra su
sikompromitavęs, bet jus, 
draAgai, kurie be jokio ap
galvojimo remėt šlykščią Vi
diko politiką.

5. „Keleivis” kaltas, kad p. 
Bagočius išreiškė savo nuo
monę apie karę. „Keleivy
je” tilpo apgarsinimas, kvie
čiantis „remti demokratija.”

Bet kodėl gi „Keleivis” tu
ri būt kaltinamas už p. Ba- 
gočiaus pažiūras? Kodėl ne- 
pasakyt, kad „Kova” už tai 
kalta? Juk p. Bagočius tiek 
turi bendra su Sąjungos or
ganu, kiek ir musų laikraš
čiu, 
kad „Kovai”

j

t

vi en y bei ?
•tai tinkamiausis jiems

I

je” skelbimo, tai jau pasa
kėm.augščiau, kad skelbi
mai nėra skaitymas. „Ke
leivio” redaktorių pozicija 
karės klausime reiškiama 
ne apgarsinimuose, bet 
straipsniuose, viešose pra
kalbose, paskaitose ir tt.

Taigi, draugai, sekkit re
dakcijos apžvalgą ir straips
nius, o ne iš apgarsinimų 
susipratimą semkit.

6. „Keleivis” taip „pasižy
mėjęs” aprašydamas LSS. 
organų uždarymą, kad val
džios agentai dabar turį ”ar- 
gumentų” prieš tuos laik
raščius.

Iš to išeina, kad valdžios 
agentai, uždarydami Sąjun
gos organus, „argumentų” 
prieš juos neturėjo. Jie tik 
taip sau „Kovą” uždarė, ant 
jos vedėjų uždėjo po $10,000 
kaucijos, ir laukė, ar koks 
laikraštis nesuteiks jiems 
„argumentų.” Ir jeigu 
„Kel.” čia nebūtų „pasižy
mėjęs,” tai valdžia, neturė
dama „argumentų,” butų a- 
reštą nuėmus ir, rasit, butų 
da atsiprašius „Kovos” už 
padarytą jai nesmagumą.

Vyrai, vyrai, nejaugi jus 
nei trupučio liogikos netu
rit?

Kokių-gi „argumentų” 
„Keleivis” valdžiai suteikė? 
Jis pranešė, kad „Kova” už
daryta. Bet tą juk pati val
džia žinojo, nes ji pati ją ir 
uždarė. O ką-gi daugiau 
„Keleivis” padarė? Jis pra
nešė, kad Vidikas su Stalio- 
raičiu pabėgo. Bet valdžios 
agentai žinojo apie tai ir 
be „Keleivio” pranešimo, 
nes nuo jų tie "revoliucionie
riai” ir išdūmė. Na, o ką-gi 
daugiau „Keleivis” pasakė? 
Jis įdėjo vieno Sąjungos vir
šininko paaiškinimą, kad 
Pildomojo Komiteto buvę 
redaktoriams įsakyta val
džios neerzint, bet redakto- 

! riai to įsakymo neklausę. Ar 
tai yra „argumentas” prieš 
Sąjungos organus? Jeigu 
valdžios agentai butų tuo 
paaiškinimu rėmęsi, tai jis 
kaip tiktai butų išėjęs 'Są
jungai ant naudos, nes jis 
parodo, kad Sąjunga val
džios erzint nenorėjo.

Taigi pasirodo, kad prie 
šito aprašymo apie Sąjun
gos organų sustabdymą są
jungiečiai visai be reikalo 
kabinasi. - Pasirodo, kad vi
si tie „niurnėjimai” prieš 
"Keleivį” neturi jokio pama
to. Jie paeina tiesiog iš ne
apykantos, arba iš to, kad 
draugai aiškina sau daly
kus atbulai. Dėlto tai jiems 
ir vaidinasi baubai tenai,kur 
jų visai nėra.

Aną syk Žuvytė bandė aiš
kint „Keleivio” ir „Naujie
nų” „negerumą,” bet ką jis 
norėjo pasakyt, turbut nei 
jis pats nežinojo. Aišku 
buvo tik tas, kad jis baisiai 
įpykęs,nes koliojosi net „pro 
vokatoriais.” Todėl jo karš- 
čiavimąsi mes pavadinome 
fanatišku, o grubijonišką jo 
toną—chamišku ir visai jo 
nekritikavome.

Dabar tuo pačiu klausimu 
rašo drg. Balsys. Jis kalba 
rimtai ir šaltai. Jis pasako 
viską, ką tik jis jaučia ir ką 
tik jis žino „ko sąjungiečiai 
nori” iš „privatinų laik
raščių.” Ir kasgi pasirodo? 
Pasirodo, kad nėra prieš, 
tuos laikraščius nei vieno 
argumento, kuris galėtų iš
laikyti kritiką. Nei vienas 
neparodė, kad tie laikraš
čiai kenktų kuo nors sociali
zmo propagandai arba 
bininkų reikalams.

Taigi, ar negeriau 
draugai padarytų, kad

dar-

tie 
Vie

Galima butų prirodyt, toj jieskojus priekabių prie 
jis yra net ar- savo idėjos laikraščių, pra- • W 1 — 1 t ♦ s* • > * •< r\ clVl JL W v d 1 J Jo L llvl Cl I •><* V V lUvJVO •<* * IX I 1 II , Į J !

Įtimesnis, nesnesenai da bu- dėtų kovą prieš savo idėjos 
vo jos administratorium, priešus?
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Tas duonos neprašo

ELIZABETH, N. J. 
Kunigas Maliaūskas pralai

mėjo $2,000.
Kadangi ir čia musų kata

likai jau buvo bepradedą at
merkti savo akis, vyti šalin 
nuo pagrindų klerikališkus 
prakalbininkus, tai kuni
gėliai pajuto pavojų. Kad 
užmigdžius tuos bustančius 
darbininkus katalikus, su
rengė jie čionai kunigui Ma
liauskui misijas. Ir kad ku
nigai ištikrujų bijosi pasiro
dyt publikai šviesoje, liudi
ja faktas, jog prakalbas 
rengia bažnyčiose, o ne sve
tainėse. Imant atidon, kad 
tikinčiam žmogui bažnyčia 
yra šventnamiu, tai panašių 
prakalbininkų, kaip pliuš
kius Maliaūskas, šlykščios 
denunciacijos, perfidijos, 
šmeižtai ir purvai drabsto
mi ant pažangos žmonių ir 
mokslo, yra pilniausiu to 
žodžio prasmėj išneikinimu 
dievnamio šventenybės. Bet 
juk kunigams kitokio budo 
kovai prieš šviesą ir tiesą 
jau ir nebeliko. Svetainėje 
tokiems ponams neprausta
burniams pasipiktinę žmo
nės gali pasakyti: "lipk tam
sta šalin nuo pagrindų ir 
nežemink viešo susirinkimo 
vietos." Bažnyčioje gi prie
taras ir įprotis uždaro žmo
nėms burnas, dėlto kunigas 
gal pliaukšti, ką tik jam sei
lė į burną atneša.

Taigi ir čia Maliaūskas sa
vo atsiprašant prakalbas 
per visą sąvaitę sakė bažny
čioje; smerkė, keikė ir šmei
žė, kiek tik Maliaūskas pa- 
jiegia, tautininkų draugijas 
ir jų spaudą. Įsakinėjo ka
talikams tuojaus pamesti 
tas tautines organizacijas, 

kurios nesivadina Rymo-ka
talikiškomis, nes jos bedie
viškos ir už prigulėjimą prie 
jų gresia katalikui amžina 
Dievo rūstybė. Negana vi
sa to, Maliaūskas dagi ap
vagino tautiečius, užreikš- 
damas, kad visos aukos su
rinktos Lietuvių Dienoj nu
ėjo i tautiečių kišenių. Už 
šitą tautiečiai pagrūmoję 
Maliauskui areštu, privertė 
jį atšaukti šmeižtą.

šitaip užbaigęs apie tau
tiečius, pradėjo savo atakas 
ant socialistų. Visuniekin- 
giausiai šmeižė lietuvių soci
alistų veikėjus, kaip ve: 
Grigaitį, Gugį, Pruseiką, 
Michelsoną, Kapsuką ir ki
tus. Pruseiką dagi lygino 
prie kunigo Žebrio užmušė
jų ir girdi, jis pats matęs 
anghi spaudoje, kad užmu- 
šėjištėje dalyvavęs ir Pru- 
seika. Kapsukas gi kaltas 
už Philadelphijos darbinin- 
■kų streiko pralaimėjimą, o 
jau Rusijos bolševikams ant 
galvos, tai visų bjauriausių 
pamazgų liejo iš savo bur
nos. Jo šmeižtų jau net ir 
negalima nei paminėti spau
doje. Tuos savo purvinus 
pamokslus baigdamas jis vis 
atkartotinai ragino, kad i 
parapijonįs susirinktų suba- 
toje, kada jis laikysiąs pra
kalbą apie kunigą Mockų. 
Girdi, "tik nepri-ivalgykite 
daug, nes pradėsite vemt." 
Jau ir girdėtų jo prakalbų 
klausant daugeliui šlykštu 
darėsi, bet matyt Maliaus- 
kas da viso savo sielos bjau
rumo neparodė, jeigu susi- 
vėmimą pranašavo.

Kad sukritikavus mokslą 
ir prirodžius Dievo buvimą, 
tasai X-jojo amžiaus tam
sos apaštalas pradėjo varto
ti tokius "argumentus," kad 
netik bažnyčioje, l>et ir išei
namoje vietoje civilizuotas 
žmogus gėdytųsi sakyti. Sto
vėdamas ant altoriaus laip
tų, tasai mokslo teršikas 
pradėjo šaukti: "Moterįs, 
ar jus galit pagimdyt ku
meliuką’.’—Ar pelė gali pa- 
gimdyt katę, o katė su kati
nu šunį; šuva su kale jauti”

(ir tt., tarsi tą biblijinę evan-' kvailiui. Aš jam prirodvsiu ves tuos pinigus, kurių jis 
’geliją apie žydišką geneolo- peklą ir tas bedievis turės reikalaudamas 
giją kur Abraomas gimdė man duoti tūkstanti, o jei 
Jokūbą, Jokūbas Izeoką, I-; neduos, paduosiu teisman.’’ 
zeokas Ezavą ir tt. Taip Ma- Rodė, rodė, ir galų gale sa- Socialistai ir tautininkai pa- 
liauskas išskaitė čia begali- ko, kad peklos vieta neuži- --
nę gyvūnų gimdymo litani- ma, kad tokios vietos nėra, 
ją, kad ištikrujų net da- Katalikai nudžiugę, kad pe- 
vatkoms šlykštu darėsi, jos klos nėra, karštai ploja, 
tik gal galvojo klausant, kad 
jeigu tame altoriuje yra Die
vas, kodėl jis nenuspiria-ša
lin blevyzgotoją nuo savo 
stalo? Dauguma gi negalė
dami klausyti to gatvinio 
pliauškimo, viens po kito 
kepures ant galvos ir lauk 
iš susirinkimo. Daugiau 
protaujantiems katalikams 
kunigo Maliausko misijos iš- 
t ikrų jų atidarė akis ir jie 
jau aiškiai parųatė kunigų 
mokslo paikumą.

Subatoj, 2 d. vasario pra
kalbos turėjo būt svetainė
je. Matomai jau bažnyčion 
nesitikėta sušaukt besipik
tinančių katalikų.

Tiesos skelbėjai be ma
žiausios baimės 
žmonėms, visai 
darni globos ir 
apsaugos. Tik < 
prieš minią pa 
ginkluotų sargų.
Makauskas pasirūpino ap
statyt svetainę policijantų 
eilėmis, detektyvų būriais ir 
net saldotais. Makauskas 
išėjo su pluoštu popiergalių, 
ant kurių buvo surašyti, ma
tomai jo patięs, Įvairus klau
simai. Į tuos klausimus jis 
atsakinėjo šmeiždamas kun. 
Mockų ir paskui laisvama
nius. Vienas tautininkas 
pakilęs užprotestavo i 
Maliausko zaunas. Majaus
kas pradeda kolioti, pravar
džiuoti, girdi: ”Aš pasaky
siu, kas uns yra, veizdėkite, 
tas su ūsiukais komitetas, 
ką Lietuviu Dienoje aukas 
rinka, tas beprotis, kvailys” 
ir tt. Publika sukilo. Ant
ras tautietis atsiliepia, sa
kydamas, kad kunigas ga
gėjo visą sąvaitę blevyzgoti 
bažnyčioje ir šmeižti žmo
nes, išniekinant sykiu ir 
bažnyčios šventumą katali
kų akyse, bet čionai svetai- kas. Makauskas 
nėję su blevyzgomis tegul keblame padėjime.

neapsiimu. Socialistas i 
kalauja tūkstantinės. Ma
kauskas sušunka: “Veizėki
te, veizėkite, katalikai, ko 
socialistai nuori. Su jais ne- 

ir nuo pagrindų

---- -------— ■ ..............p —■ ■■ 
buojamasi kiek galima ir 
darbininkų 
auga.

VVORCESTER, MASS. 
Koncertas.

Vasario 10 d. vakare A. O.

Aidas. Jaunuomenė smar
kiai rašosi choran ir prisira
šiusi da smarkiau lavinasi. 
Choro vedėju ; 
vaikinas St. Vaitelis.
ketina susipratusiai jaunuo
menei kuogražiausių pasek
mių jų geruose siekiuose.

K. Braževičius.

susipratimas
J. K. Buch.

net teismu, 
grasino, bet kad pačiam pri
siėjo atiduoti, jis pabėgo.
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rašė Maliauskui laišką, Įdė
jo laiškan $500 dolerių ir nu
nešė laišką klebonijom $500 
turėjo būt užmokesčiu už i 
valandų Maliausko darbą, 
jeigu jis apsiimtų stoti 
su socialistais i debatus. 
Nors už valandą buvo pasiū
lyta po Si25.00, Maliaūskas 
nedrįso eiti į debatus net ir 
už tokį atlyginimą. Atlygi
nimas buvo ant rašto priža
dėtas ir pinigai gatavai pa
dėti, nežiūrint katra pusė 

! debatus laimėtų. Maliaus- 
■kas atsirado vėl kebliausia- 
Įme padėjime. J*uk tai pui
kus pelnas—už 4 valandas 
500 dolerių! Negalėdamas 
kitaip atsakyti, atsakė, kad 
atsakymą duosiąs i 24 valan
das. Laukta. Praėjo 48 va
landos, o atsakymo nė^a. Te- 
lef oliuojama Maliauskui, i

ikodėl neatsako. Jis atsako, 
kad nei už $10,000.00 neis 
debatuoti ir matomai jaus
damasis, kad pakliuvo pir-i 
tin, spruko iš Elizabetho. 
tuomi prirodvdąmas, kad! 

■ jis bijosi stoti atvirai! 
: prieš publiką ir faktais pri- 
(rodyt tai, ką tvirtina.
Musų kultūrinis judėjimas.

Sausio 26 d. LSS. 147 kuo
pa statė scenoje komediją 
"Daktaras iš Prievartos."' 
Veikalėlis atvaidinta gana 
Šerai, ypač.puikiai lošė p-lės' 

Bočkiutė, K. Morkuniutė

I 
Io 

tautietis užreiškia: "Duokš 
tūkstantinę!” Maliausko 
kinkos pradeda drebėt. "Pa
lauk, palauk—girdi,—aš da 
geriau prirodvsiu, jei nesu
prantate.” Vietoje kad kal
bėti į pastatytą klausimą, 
Maliaūskas pradeda niekin
ti socializmo mokslą, užreik- 
šdamas, kad socialistai ir 
šią karę surengė. Viens so
cialistų atsistojęs užprotes
tavo: "Meluoji!” Maliaus- 
kas klausia: ”Ar tu skaitei 
K. Markso knygas?” Socia
listas atsako, kad pirma, ne
gu PJaliauskas jas matė. 
Maliaūskas paima knygą 
nuo stalo ir sako: "Eikš čia 
paskaityk. Socialistai eina. 
Maliaūskas. kuris manė, kad 
iš uždarytos knygos jis gali 
skaityt, kas tik jam patinka, 
pamatęs socialistą einanti 
tą knygą atskleisti ir paro
dyti Maliausko melus, nusi
gando ir pradėjo visa gerklė 
šaukt: "Katalikai! meskite 
ji lauk, pažiūrėkite, kas tvir
tesnis, jus ar jis. Kyla 
triukšmas. Policija išstu
mia socialistą iš svetainės. 
Maliaūskas varo toliaus sa
vo blevyzgas, paskui bando 
pasprukti, bet ji sulaiko ki
tas socialistas atsiliepimu: 
"Palauk kunige. Pripasa- 

_ kojai visokių nesąmonių i" 
pritvirtini, kad tatai teisybėj 

prieš tą pačią publiką.
teisybėj, didžiausią neteisy-ilė ir kuopai davė pelno virš 
be, skiriu $1,000, kad priro- $80.00, kurie bus sunaudoti 
dvtum gyvais faktais. Dėl- darbininkų švietimo reika- 
to kviečiu tamstą i debatus Jams. Sąjungos aprigvni- 
prieš tą pačia publiką. Ne-mio fondan surinkta aukų 
stodamas i debatus tamsta ši4 su centais. IsElizabetho 
prirūdysi, jog viską melą- tam reikalui (apsigynimo 
vai." Socialistas da pašte-Jondan)iki šiol jau pasiųsta 
bėjo, kad Makauskas atsa-’virš 200 dolerių, kas parodo 
kinėdamas prisilaikytų darbininkų susipratimą, 
mandagumo, kaip moky-j Vasario ! d. buvo L. D. P. 
tam vyrui pritinka, c nesi- Kliubo parengtas, balius. Ne- 
koliotų, kaip koks gatviniu- žiūrint Maliausko agitaci- 
kas. Makauskas pasijuto jos žmonių atsilankė dau- 

Atsakė, giau, negu paprastai ir va
rei- karas kliubui davė gražaus 

pelno.
■ LSS. 147 kuopa du vakaru 

Į mėnesi rengia diskusijų 
susirinkimus arba paskai
tas. Kuopos nariai į tuos 
susirinkimus privalo buti- 

------ nai lankytis, už neatsilanky-' 
sa.AO. laimėjo $2.000.00, neišpildęs mą iš liuoso noro gauna mo

ralę pabaudą.

skelbia ją 
nereikalau- 
ginkluotos 

carai bijosi 
.sirodyt be 

Musu gi

I 
!
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„ ir i ir J. Švitra.
Vakaras puikiai pavyko 

Ne-; Publikos buvo pilnutėlė sa-

pasikavoja ir faktais priro- 
do bent šią kunigų skelbia
mą "teisybę" (dogmą). Ir 
sako: "Prirodyk kur yra 
pekla ir tuoj čia duodu tūk
stantį dolerių, jeigu prirū
dysi, o priešingame karte aš pabėgo, 
reikalausiu tūkstančio dole- Maliaūskas. vadinas, nra- 
riu." Maliaūskas < ' j y
"Katalikai, paplokite tam savo garbės žodžio, neatida-

bus gala

KENOSHA, WfS. 
TMD. vakaras.

Sausio 27 d. čia bu o TMD. 
119 kuopos surengtas |>asi- 
linksminimo vakaras.

Publikos atsilankė ne
daug. Gal būt žmonės pra
deda nepasitikėti musų tau
tininkais tiek, kad net ir tau- 
tinęs organizacijas pradeda LMPįTlS kuopi'is'šukngtas 
ignoruoti. Nežinau, ar tai 
ne klaida, bet jei ji yra daro
ma sužiniai, matomai, kad 
turi būt tam ir svarbių prie
žasčių.

Kuopos pirmininkas susi
rinkusiems pasakė prakalbą 
apie Lietuvių padėjimą ana- 

įdus vandenyno ir meldė, 
kad aukautų i Lietuvos Ne- 
prigulmybės Fondą. Surinko 
išviso $2.36.

Turiu nuo savęs pasakyti, 
kad musų tautininkai ištik- 
rųjų patįs nežino kurlink jie 
eina. Žmonės mato jų klai
džiojimą ir paskui neseka. 
Kada visam pasauliui yra 
matomas faktas, jog tik re
voliucija gali išrišti mažųjų 
tautų neprigulm.vbės klausi
mą, musų tautininkai piestu 
stoja prieš revoliucijos rė
mimą, tik jau tveria luistus, 
jau samdo "Lietuviškus lai
vus,” kad gabenti žmones 
darbininkus į tą "laisvą” 
Lietuvą, kad ten juos išnau- 
dijus, sau tverti puikią atei
tį. žiūrint Į tuos žmones, Į 
taip rodos ir matai šiltinė
je klajojančius. Lietuvos 
laisvė jiems tiek terūpi, kiek 
tas atsako jų nesveikom as
piracijom, kad ten galėsią 
darbo žmonių triusu naudo- 

| ties ir lengvai gyventi. Del
bto ir dabar, kada revoliuci
nis proletariatas kovoja už 
visų tautų laisvę, musų tau
tininkai tik svetimais na
gais kaštonus iš ugnies ban
do sau traukti. Renka iš 
darbo žmonių pinigus ir juos 
sunaudoja ne tos Lietuvos 
laisvė? reikalams, bet savo 
biznio perspektyvom ir šliu
po diplomatijos apmokėji
mui. Kada liaudis jau nu
budo, gana, ponai tautinin
kai, mulkinti liaudį. Bovi- 
kities blizgučiais patįs, jums 
tas pritinka, liaudis jau žino 
kur eiti ir kokiais budais sa
vo ateities siekti.

LSS. 58 kuopos choras.
LSS. 58 kuopos pastango

mis čia likos sutvertas cho- 
dar- ras, kuris priėmė sau vardą

vi-1 iynna< i u j v u. vakare n. ' f.
J i ;n H. salėje buvo Worcesterio 

.«!«! im»u suvienytu progresyviu lietu-

ANSONIA, CONN.
LMPS. 15 kuopos vakaras.

Vasario 3 d. čionai buvo

vakaras. Scenoje statė 3-jų 
.aktu šeimynišką tragediją 
"Kerštinga Meilė.” Tarpe 
aktų vietos mažos mergaitės 
deklamavo Įvairias dekla
macijas.

Po teatrui buvo koncertas. 
Koncerte dalyvavo vietiniai 
ir iš New Haveno keliatas 
gabių veikėjų. Ypač new- 
haveniečiai puikiai pasižy
mėjo savo dainomis, muzika 
ir monologais.

Vakaras buvo Įspūdingas 
ir gerai pavyko. Publikos 
susirinko gana daug, žmo
nės likosi patenkinti ir ren
gėjam vakaras davė pelno. 
Linkėtina ir daugiau tokių 
vakarų.

Nors LMPS. 15 kuopelė da 
gana silpnutė savo narių 
skaičiumi, bet savo dvasia 
ir pasiryžimais drąsiai žen
gia pirmyn. Dirbkite, drau- 
gės darbininkės, musų dar
bas niekais nenueis, bet at
neš žmonijai labo. • *

S. Žiūraitis.

Ix>well. Mass. — Vasario 
10 d. čionai TMD. sušaukta
me susirinkime Dr. Matu
laitis skaitė paskaitą iš higi- 

j jenos ir apie alkoholi. Pa
skaita žmonių nepatenkino, 
nes Dr. Matulaitis užreiškė. 
kad dabartinė karė atneš 
lietuviams sveikatos žvilgs
niu naudos, nebleidžiant 

i jiems daug mėsos valgyt. 
Bet klausimas kaip sunkiai 

dirbantis darbininkas gal 
bananomis ar orinčiais mai- 
tinanties turėti spėkos.

žiedas.Pinavijos

Exeter. N. H.—
No. G, tūlas Vietinis 
lavo buk aš 26 sausio pasili
kęs po pietų dirbti skun
džiau bosui kitus atsisakiu
sius dirbti darbininkus. Aš 
paskiri u $50.00 Lietuvos šel
pimo For.dan, jeigu Vieti
nis prirodys, kad jis teisybę 
rašė. Jeigu gi ne, tegu jis 
paūkauja Si 0.00 tam pa
čiam reikalui. .Jonas Lukšys.

"Kel.” 
prime-

šalies žmones
pas musų

sr? n ausiu

Geriausios Pirmieji Kareje
Pirmieji Taikoje

Pirmieji “Burnoje”

viškų draugijų surengtas 
koncertas naudai Lietuvių 

i Namo, kurio pastatvdinimu 
į rūpinasi tos draugijos.

Nežiūrint, kad, kaip mato
te, tikslas taip visiems lietu
viams naudingas, vietos 
tamsos apaštalas ir tam kon
certui norėjo pakenkti. Rei
kia pasakyti, kad musų kle
bonas nuo tūlo laiko užsi
spyrė kenkt kiekvienam va
karui, kuri tik progresyviai 
lietuviai parengia. Taigi ir 
išgirdęs, kad draugijos ren
gia koncertą L. Namo nau
dai, jis tą pačią dieną pa
rengė savo bažnyčioje kon
certą; progr. draugijos, kad 
paaiškinus publikai šitokio 
kunigo darbo nelemtumą, 
parengė vasario 3 d. vakare 
prakalbas, pakviesdamos 
Bagočių iš Bostono. Bago- 
čiui negalint atvykti, pa
kviesta Smelstorius, kuris 
savo kalba matomai padarė 
kuopuikiausių Įspūdžių. Tai
gi kunigui žemas siekis at
siekti nepavyko, nes rengia
mam suvienytų draugijų 
koncertan atsilankė apie 600 
žmonių ir vakaras rengė
jams davė gražaus pelno.

Koncerto programas bu- 
•vo turtingas. LSS. 40-tos 
kuopos choras vedamas g. 
J. Dirvelio puikiai sudaina
vo sekančias dainas: "Jau 
slavai sukilo," "Tu esi kaip 
kvietkelė,” "Plaukia žąselė." 
"Girioj," "Čigono daina" ir 
"Tu kurs klaidžioji darbi
ninke." Lietuvių benas, ve
damas g. J. Bludžiaus sugra- 
jino pirmiausiai "Lietuva 
tėvynė musų", paskui ameri
konišką himną "Star-span- 
gled banner." Mat čia pra
kalbą sakė miesto majoras 
Pehr G. Holmes, kuris pagy
rė lietuvius už gerų sumany
mų vykinimą gyveniman ir 
publiką už skaitlingą lanky
mąsi i tokias pramogas kaip 
šis koncertas. Majoras bu
vo pasveikintas muzika ir 
delnų plojimu, taipgi taip 
pat ir išleistas. Vietos laik
raščiai gal būt dėlto irgi la
bai pagerbtinai apie šį kon
certą parašė, kiti net ir vi
sas lietuvių dainas, kurios 
čia buvo sudainuotos teisin
gai be ortografiškų klaidų 
paminėjo, kaip lygiai ir so
listų, draugijų ir -veikėjų 
vardus.

Apart choro dainų p-lės 
Amilija ir Petronė Traupiu- 
tės puikiai sudainavo ”Ciu- 
čiu-liu-liu” ir "Valio valu
žė" duetus, gi P. Traupiutė 
(solo) sudainavo "Meilės 
daina” ir "Ilgiausias kelias 
bėga." *

Reikia pasakyti, kad p-lės 
Traupiutės, čia gimusios 
jaunos mergaitės, turi žavė- 
jančius balsus «<_

Choro vedėjas g. Dirvelis 
pianu palydint p-lei Streimi- 
kiutei ir smuiką pritariant 
J. Kaveckiui puikiai smui
ką sugriežė tūlą ariją. Gi d. 
J. Neviackas pasakė prakal
ba, kaip kun. klebono norą 
pakenkti šitam koncertui 
šuo ant uodegos nunešė. Vie
nu žodžiu, koncertas padarė 
publikoje kuomi i kiaušių įs
pūdžių ir žmonių mintis pa
stūmė vienu dideliu žingsniu 
pirmyn, o žmonių vienybės 
ardytojui uždavė skaudų 
morali smūgį.

Susivienijusios I.. Namo 
tatymui draugijos jau savo 

kasoje turi 4,000 dolerių. 
Koncertas davė irgi gražaus 
uelno. Rengiamasi jau jieš- 
kot žemės pirkti. Pirkus 
žemę koojieracija pradės 
pardavinėti serus ir tikima
si. kad geras sumanymas ga
lima bus paverst kunu. kas 
geistina ir linkėtina.

Judėjime dalyvaująs.

X
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Žmogus ar mašina
(Apie Teiloro sistemą).
Stambus dirbtuvių savi

ninkai, kad geriau varžytis 
su fabrikantais, visokiais 
budais rūpinasi kelti tų dar
bininkų darbo įtempimą, 
kurie diską rankomis. Pas- 
kutinį žodį šiame dalyke pa
sakė taip vadinamoji Teilo
ro sistema, užgimusioj! Su
vienytose Valstijose. Toji 
sistema iš žmogaus daro ne
protaujančią mašiną, kurią 
Kapitalistas gali išnaudoti 
be baimės tos mašin.os pasi
priešinimo. Toji sistema 
reikalauja "moksliškai orga
nizuoto darbo,” "raciona- 
liško” išdirbimo. Jos prano
kėjai—Teiloras, Džilbertas, 
Gauntas ir k. Pati sistema 
paprastai vadinasi Teiloro 
sistema.

Teiloro sistema reikalau
ja (Teiloro ir Džilberto ban
dymui) parinkti atsakančius 
darbininkus (stiprius ir 
sveikus). Sunkiems darbams 
(padėkim, nešiot sunkius 
daiktus) labiausiai tinka 
flegmatikai, mažai protau
jantieji, it jautis! Toliau, 
sitema reikalauja pašalyti 
visus nereikalingus judėji
mus prie darbo (pas Džil- 
bretą plytas kraujant iš 18 
jvairių judėjimų liko tik 5, ir 
ačiū tam plytų į valandą su
dėta 350 vieton 120).Nereika 
lingu judėjimų prašalinimas 
smarkiai paskubina darbo 
greitumą (pas Teilorą velo- 
sipedų fabrikoj su šios siste
mos pasirodymu 150 mergi
nų darbą pajiegė atlikti 35 
merginos.) Kaip matome, 
Teiloro sistema reikalauja 
didesnio bedarbių skaitliaus. 
Jei 35 merginos atlieka 150 
darbą, tai 115, tai yra. apie 
77% lieka be darbo. Toliau, 
tos sistemos šalininkams ru
pi, kad • darbininkai neuž
dirbtų perdaug, nes, anot jų, 
perdaug žmonių praturtės 
(Teiloro reikalavimas). 
Gaunt pataria nepaisant Į 
atliktą darbo didumą palik
ti dieninį atlyginimą (algą), 
bet jei daugiau darbininkas 
išdirbtų, tai duoti jam "pre
miją” už "paskirto darbo" 
atlikimą, ir pataria pridėti 
20-50% prie dieninės algos. 
Tuo tarpu darbininkas prie 
Teiloro sistemos gali 3-4 
kartus daugiau padaryti; 
negu seniau.

Apie šią darbininkų krau
jo čiulpimo sistemą plačiai 
rašė pats Teiloras. Rusų 
kalboj pasirodė maža kny
gutė A. Bogdanovo "Tarp 
žmogaus ir mašinos. (Apie 
Teiloro sistemą).” Jos turi
nys ir seka žemiau. Z.

1. Iškur eina mašininis 
išdirbimas?

, Mašininis išdirbimas. i 
ruoštas su mokslo pagalba, 
yra galinga spėka, puikybė 
ir viltis musų laiko. Užtai jis 
ir ne pigiai davėsi žmonijai. 
Tūkstančiai kartų užleisda
vo vieną kitą sunkiame dar
be kol liko peržengtas milži
niškas kelias nuo pirmykš- 
čiai-prastų, vaikiškai-nepa- 
rankių ir silpnų akmeninių 
Įrankių iki milžiniškų, su
dėtinių ir puikių mašinų. 
Kiekviena karta rėmėsi vi
sų praėjusių kartų darbu, ir 
be to negalima butų padary
ti žingsnio pirmyn. Ant 
kaulų miliardų nežinomų 
darbininku, jų kraujo ir 
prakaito jų pasišventimų ir 
kentėjimų kaina pastatytas 
milžiniškai-puikus rūmas 
dabartinio išdirbinio ir vi
sos dabartinės kultūros.

Mašininis išdirbimas net 
Anglijoj, kuri buvo jo lop
šine, gyvuoja mažiau negu 
pusantro šimtmečio. Prieš 
tai keletą šimtmečių ėjo jo 
pri rengimas. Jame sun- 
Kiausia. bet kartu ir svar
biausia rolė buvo suteikta 
darbininkų klesai. Papras

A.

sti

KELEIVIS.
48,000 vienodu, prastu judė-'True tmnsiation fiied with the post-; prašalinti šitas reakcijas Ii- 
•• t • x o m • maste r at Bos to n, Mass., on frebruary > V » Lininejimų. Lig tai žmogus? Tai 20, 1918. as reąuired by the Act of kos sulaikytos. Valdžios
—mašina! Bet jei taip, tai 
tokį darbininką jau palygi
nus nesunku ir mašina užva- 

tai manoma, jog mišinini iš- duoti.
dirbimą išgalvojo mokyti Taip buvo prirengta dir- 
žmonės: inžinieriai, išradę- i va mašininiu! išdirbimui.*) 
jai; buk mąstymų keliu jie Manufaktūrinis darbo 
išrado mašinas, o kapitalis- ‘ pasidalinimas perkeitė dar- 
tai pritaikė jas; ir tokiu bu-jbą Į "mechaniškus,” t. y. j 
du viskas susidėjo. Tai vi- prasčiausius ir vienodus ju- 
sai klaidinga pažiūra. To- ----- j—
kios galingos, visasvietinės .■ 
perversmės, kaip mašininis' 
išdirbimas, nebūna išgalvo
tas net išmintingiausiais 
žmonėmis: jos užgimsta a- 
čiu ekonomiškam plačių mi
nių gyvenimui, lštikrųjų gi 
taip buvo.

Penki šimtai metų atgal, 
Europos miestuose žydėjo 
amatai, kaimuose, pas vals
tiečius, 
stambių pramonininkų Įstai- 
erų nebuvo. Prekyba smar
kiai augo ir plėtojosi; pre- 
kėjai-kapitalistai užsiimda
vo supirkimu amatninkų ir 
Įvairius apskričius ir ištisas 
nristatymu ant rinkos. Bet 
juo labiau plėtojosi rinkos, 
juo labiau prekyba viso i 
vairius apskričius ir ištisas 
šalis, tuo smarkiau jautėsi 
plataus išdirbime reikalin
gumas. Po truputi, pirmei- 
viškesni kapitalistai, vieton 
to, kad važinėti ir supirkinė
ti dalimis didelį skaitlių
jiems reikalingų tavorų,
pradėio kurti dideles bend
ras dirbtuves—manufaktū

ras, ir rinkti tenai samdy
mo keliu darbininkus, atsi- 
sjdariusius iš suįrusių (susi- 
bankrutijusių) valstiečių-
rankpelnių ir amatninkų. Ži
nia, tenai buvo rankų dar
bas; bet jo bude greit Įvy
ko svarbios atmainos.

Smulkiame išdirbime 
kiekvienas amatninkas arba 
rankpelnis paprastai pada
rydavo čielą daiktą, nuo 
pradžių iki galo, atlikdamas 
tokiu budu ištisą eilę Įvai
rių darbų su pagalba Įvairių 
Įrankiu. Bet tenai, kur 
daug žmonių dirbdavo po
draug, kaip ana, manufak
tūroj, negalima buvo nepa- 
tėmyti. pirmučiausiai, to, 
kad vienas darbininkų grei
čiau ir geriau atlieka vieną 
darbo dali, ir antra, to. kad 
daug laiko lieka sutrukdyta 
pas kiekvieną pereinant nuo 
vienos darbo operacijos prie 
kitos, nuo vieno instrumento 
prie kito. Delei to savaimi 
prasidėjo naujas darbo pasi
dalinimas tarp darbininkų: 
darbas išsidalydavo taip, jog 
kiekvienas atlikdavo jau ne- 
beištisą ta voro pagaminimą, 
bet tik kelias tam tikras o- 
peracijas. besinaudodamas 
vienu Įrankiu. Su darbinin
kų skaitliaus padidėjimu 
šis pasidalinimas vis augda
vo. Jis pasiekė to, kad, pav.. 
nuprasto peilio arba net a- 
datos padarymas likdavo iš- 
kirstytas ant keletos desėt- 

kų atskirų operacijų, išda
lytų tarp speciališkų darbi
ninkų.

Ką gi tas davė? Pirmu
čiausiai, didžiulį darbo grei
tumo padidėjimą, arba, kaip 
'ako ekonomistai, jo "našu
mą." Prie atidžio paskirsty
mo darbo keli desėtkai žmo
nių manufaktūroj atlikda
vo tiek pat, kiek anksčiau 
keli šimtai ir net tūkstan
čiai amatninkų. —Bet buvo 
dar ir kitos, ne mažiau svar
bios pasekmės.

Darbas kraštutinai prasi- 
tęsdavo atskiriems darbinin
kams, ir kartu likdavo bega
lo vienodu. Ve. pav., smul
ki špilkų manufaktūra, ap
rašyta vienų iš senesnių e- 
konomistų, Adomo Smito, 
kurioj buvo išviso 10 darbi
ninkų, ir jie pagamindavo 
kasdien 48 tūkstančius špil
kų. Vienas ištęsdavo d ratą, 
kitas atkirpdavo tam tikro 
ilgumo dratelius, trečias 
smailydavo iš vieno galo ir 
tt. Perstatykit sau žmogų, 
kuris diena Į dieną atlieka

October 6, 1917.

VOKIETIJOS SOCIAL
DEMOKRATŲ PAKTUOS

prižadėjimai sušvelninti ši
tą dalykų stovį buvo tušti 
žodžiai. Musų mitingai ta-, 
po uždrausti ir mums nėra

Brangumo priežastys

rankpelnystė;

dėjimus. Kaina darbininko 
perkeitimo į mechanizmą 
buvo nupirktas perėjimas 
prie augštesnio išdirbimo 
budo.

Ir ištikrųjų, tai buvo la
bai nepigi kaina. Iki ko
kiam laipsniui žmogus ap
kvaišdavo, iki kokiam laips
niui jis susidarkydavo nuo 
tokio darbo! Matoma, tu 
laikų darbininkai nebuvo 
tinkami prie bent kokios 
organizacijos; tuo tarpu 
amatninkų gizeliai dar turė
jo savo susidėjusias brolijas.

Bet gyvenimas padarė dar 
žingsnį, ir viskas pradėjo 
keistis. Beprotingas me
chaniškas darbas liko per
duotas tikroms mašinoms, ir 
darbininkas galėjo jau likti 
žmogumi. Valdyti mašina 
—ne tas, ką būti ja.

Dabar išradėjai, ištikrųjų. 
kaip kada "išgalvodavo" 
naujas mašinas išdirbimui. 
Bet tai galima buvo delei to, 
kad pats gyvenimas davė 
iiems praktiškus budus 
tam: išmokimo juos išskir
styti labiausiai sudėtinus 
žmogaus judėjimus ant pra
sčiausių, kuriuos lengva at
kartoti mechanišku budu. 
Tas, kas seniau buvo atlie
kama apgraibom, beprotin- 
gai, dabar atliekama protin
gai, "metodiškai,” tai yra 
nuodugnai išdirbtais, tikrais 
žygiais. ).
2. "Moksliškai organizuotas 

darbas” Teiloro.
Amerikos inžinierius Tei- 

lor, mokslinčius ir talentuo
tas išradėjas, irgi išrado 
naują mašiną, nors ir senu 
budu pasiremdamas, bet sa
votišką. Toji mašina—dar
bininkas, perdirbtas su "mo
ksliškos sistemos" Teiloro 
pagalba.

*) Čia atsiliepia A. Bogdanovo 
smpiriomonizmas ir jo naujas 
’tektologiškumas”. Dirvą mašl- 
niniui išdirbimui prirengė vien 
iarbo pasidalinimas tarp dar
bininkų tos pat dirbtuvės. O ma
žiausiai tame nuveikė žmogau/, 
panašumas i mašiną. Tik kada 
mašinos atsirado, nies galėjom 
palyginti tokio darbininko dar
bą su mašinų darbu. Kol mąsl
ios nebuvo, tol negalėjo būti 
ir kalbos apie to ar kito darbi- 
ninko panašumą į mašiną. Ma
sinis išdirbimas atsirado šiek- 
dek labiau sudėtinu budu. Jau 
nuo senų laikų žmogus rūpino*-

i taisyti tokius įrankius, kad 
’engviau butų atlikti kokį nors 
darbą. Įrankiai likdavo vis la
biau sudėtini ir ne vienas i u 
persikeisdavo į tikras mašinas. 
Padėkim. jau Cezario laikuose 
(2.000 m. atgal) buvo vartoja
mos piauiamos mašinos žem- 
iirbystėj. Toliau žmogus rūpi
nosi įkinkyti j savo mašinas 
gamtos spėkas. Vėjiniai malū
nai gana seni. Kuomet amatnir- 
kas atlikdavo visą darbą, gami
nant kokį-nors tavorą, negali 
111a buvo dar kalbėti apie maši
nos vartojimą prie to darbo. Bet 
su darbo pasidalinimu kaiku- 
riuos darbus jau ne taip sunku 
bus atlikta su pirmykščių maši
nų pagalba,— su mašinų. kurios 
atsirasdavo iš labiau sudėtinių 
įrankių. Z. A.

**) Sis visas skyrius parašy
tas ne visai marksistiškoj dva
sioj. Mat A. Bogdanov. nors ir 
skaito savę marksistu, bet jis 
ne savo empiriomonizmo iškry
po j idealizmą. Vienok, jam ru
pi dar nuduoti marksistą.ir išei
na iš jo pseudo marksistas. Mau 
šiuo tarpu svarbus ne pirmas 
skyrius, bet sekantieji, kur ir ei
na kalba apie Teiloro sistemą.

(Toliaus bus.)

MANIFESTAS
Neprigulmingieji Vokie

tijos Reichstago social-de
mokratai išleido andai mani
festą, atsišaukdami Į darbi
ninkus, kad šie pakeltų savo 
balsą už taiką be užgriebi
mų ir užprotestuotų prieš 
pan-germanizmo politiką, 
kurios jų valdžia laikėsi 
Lietuvos Brastos konferen
cijoj. Kaip rodos, tai šitas 
manifestas daugiausia ir 
prisidėjo pine paskutinių su
judimų Vokietijoj. Po tuo 
manifestu, pasirašė 27 ne- 
prigulmingieji socialistai, 
v;si Reichstago atstovai, ku
rių tūli buvo po tam areštuo
ti ir pasodinti kalėjiman už 
nepaprastą jų drąsą. At
stovas Dittmann buvo nu
teistas 5 metams tvirtovėn 
už "kurstymų žmonių prieš 
valstybę" ir prie to da di 
mėnesiu jam pridėta už 
"priešinimąsi valdžiai.” 
Socialistai prieš užgriebimą

Lietuvos ir kitų kraštų.
Manifestas skamba ši

taip:
"Vyrai ir moteris darbi

ninkai! Atėjo svarbi istori 
jos valanda. Lietuvos Bras
toj likos iškelti aikštėn mu 
su valdžios karės tikslai 
Iki šiol buvo nuolatos tvirti
nama. kad Vokietijos val
džia gina tiktai savo valsty
bės rubežius ir jokių užgrie 
bimų nenori. Dabar jau nei 
vienas protaujantis žmogų: 
negali šitokiam tvirtinimui 
tikėti.

"Vokietija nori užgriebi
mo Rusijos žemių. Buda 
ma ištikima demokratizme 
principams, socialistiškoj 
Rusijos valdžia padarė Įne
šimą, kad iš Lenkijos, Lietu 
vos ir Latvijos butų atšauk
ta kariumenė ir leista tt 
kraštų gyventojams laisva 
nubalsuot, ar jie nori nepri 
gulmvbės.ai’ prisidėti prie 
katros nors valstybės. Vo
kietijos valdžia tam prieši 
nos ir pareikalavo, kad rusi 
delegatai Liet. Brastoj pri 
pažintų.jog tos šalis jau nu
tarė nuo Rusijos atsimesti,ii 
kartu musų valdžia atsisakė 
atšaukti iš tų kraštų save 
armiją net po taikos ir rusi, 
kariumenės demobilizacijos

"Šito dėlei bemažko ne 
pairo taikos derybos. Rusi 
valdžia atsakė, kad nutari
mas, padarytas kuomet ša
lis užimta svetimos kariu 
menės, negali būt skaitoma 
tikruoju gyventojų valios 
išreiškimu.

Darbininkų teisės 
suvaržytos.

"Tiesa, tarybos vėl prasi
dėjo (dabar jos jau pertrau
ktos. Red.). bet, Vokieti
jos gyventojams gręsia ne
mažesnis pavojus, kaip Ru
sijos. Jei Vokietijai pasi
sektų pravesti prieš Rusiją 
prievartos taiką, tai tas rei
kštų vargą rusams ir len
kams, lietuviams ir lat
viams, bet da didesnį vargą 
mums patiems. Tas reikštų 
atitolinimą visuotinos tai
kos. naują pagiežą ir norą 
atkeršyt, didesnį ginklavi
mąsi ir itemptą reakciją mu
sų pačių šaly.

"Šitas pavojus turi būt 
prašalintas. Vidurinių kle- 
sų partijos Reichstage šian
dien negali susirinkti, nes 
jis paleistas. Tai yra vie
nintelė vieta, kur mes galė
tume atakuoti mūsiškiu už- 
griebikų agitaciją ir aiškin
ti jos pavojingumą. Kuo
met mes bandom tai daryti 
už Reichstago sienų, tai ačiū 
apgulos stoviui musų parti
ja ir kiti demokratinės tai
kos šalininkai žiauriai per
sekiojami. Visos pastangos

# • f

Pramonijos besiplėtoji- mos neturte; tas neturtas 
budo išreikšti savo nepasi- mas vis labiau ir labiau su- gi paeina iš to, kad mašine- 
tenkinimą ir nusiskundimą, traukia žmones Į pramoni- rija atlieka darbą, o už. ap- 
Daugeliui musų draugų vi-. jos centrus. Stoka miestuo-(tarnavimą mašinų mokama 
___• ..-j----- i.n.rx: m-i. se namų visiems susispietu- T>;~

siems žmonėms sudaro prie-; 
žastis už butus nuomos au- 
gštumo. Kad miesto darbi
ninkas galėtų palaikyt būvį,

Į a • *1_1 j • *______ 1 i • _ ;

........................................."lI

sai uždrausta kalbėti. Kiek
vienas nepasitenkinąs as
muo kemšamas laikinai ka- 
lėjiman arba atiduodamas Į 
karinės valdžios rankas. 
Dirbtuvių militarizavimas j turi reikalaut iš samdytojo
plėtojosi ir darbininkų tei-' augštesnės algos,kas samdy- 
sės kar dien vis daugiau siau ' ‘
rinamos. Namų krėtimas, 
persekiojimai 
teismuose ir 
bausmės—tai 
ka.

''Prievartos 
mo politika varoma Įvairio
se formose. Faterlando 
partijos, pan-germanai ir 
jų šalininkai gali reikšti sa
vo pažiūras laisvai. Stam
bių pramonininkų papirkti 
laikraščiai atakuoja net tuos 
valdininkus, kurie neremia 
jų užgriebimo pienų. Jie 
grasina pasitrauksią net iš 
avo vietų, jei valdžia nesi
laikysianti su jų reikalavi- 
nais. Jie naudojasi viso
kiais spaudimo budais. Tė
vynės partijos minties reiš
kėjas von Tirpitz pasisakė 
>sąs patenkintas iš pasikal- 
jėjimo, kurį jis turėjo su 
kancleriu apie valdžios ple- 
ius rytų fronte.
Darbininkų minios reikalau

ja taikos.
"Šitas pasikalbėjimas aiš

kiai parodė, kokią poziciją 
valdžia užima prievartos 
politikos klausime. Pan- 
rermanai dabar jaučiasi 
tiprųs. Jiems leidžiama 
aikyti mitingus ir be jokio 
uvaržymo kalbėti apie sa- 
o karės tikslus. Jų spauda 
aso kas tik jai patinka. 
Tėvynės partija rengiasi a- 
idarvti 'smarkią agitaciją' 
ižgriebimo programui pa- 
emti. Jeigu darbininkų 

klesa dabar nepabriežš savo 
Mizicijos, tai tas bus priim- 
a kaipo faktas, kad jį užgi
na šitą agitaciją arba bus 
nanoma, kad Vokietijos 
iaudies minios da nepavar
go nuo karės ir sutinka tęs- 
i tą baisią skerdynę dar to- 
iau ir da ant didesnės ska- 
ės. lštikrųjų gi žmonių mi- 
įios jaučia visai ką kitą. Jos 
įori, kad tam kruvinam 
imonių žudymui, sunaikini- 
įimui, kančioms ir badui bu- 
ų kuogreičiausia padarytas 
jalas! 0 tą galima pasiekt’ 
ien tik ant demokratinės 
aikos pamatų. Iki šiol gi 
:albėjo tokios taikos vien 
ik priešininkai. Vokietijoj 

•ie garsiai viešpatauja ant 
valdžios ir žmonių.

"Darbininkų klesa negali 
lgiau tylėti. Po jjergyven- 
;ų baisenybių ir kančių, mu- 
ų žmonėms gręsia kitas 

baisus pavojus; ištikrųjų ji- 
;ai gręsia visai žmonijai. 
Mus gali išgelbėti vien tik 
;aika be užgriebimų ir mo
kesčių ir su apsisprendimo 
teise visoms tautoms. Da
bar atėjo valanda už tokią 
taiką pakelti balsą. Dabar 
jūsų eilė.

"Pasirašo neprigulmin- 
gieji social-demokratai, vo
kiečių Reichstago atstovai: 

"Albrecht, Bernstein, 
Bock, Brandes, Buechner, 
Cohn, Nordhausen, Dit- 
tmann, Fredmann, Gever, 
Haase, Henke, Herzfeldt, 
Horn, Sachsen, Huettmann, 
Jaeckel, Quenert, Ledebour, 
Rauter, Rvsel, Simon, Stol- 
le, Scivartz, Vogtherr, 
Wurm, Zuvell.

"Berline. 10 sausio, 1918.

tėja verčia kelti kainas jo 
fabrikoj gaminamų produk
tų, be kurių ir ūkininkas 
apsieiti negali.

Be šitų gyvenimo reikme
nų brangimo priežasčių, 
t. y. be to. kad žemdirbystės 
ūkis nepritaikytas prie pra
monijos ūkio, yra da svar
bių priežasčių šito visasvie- 
nio apsireiškimo 
mo reikmenų 
Kapitalizmo sistemoj 
vengtina yra kompeticijos ir 
lenktyniavimosi kova. Kad 
ją prašalinus, pramonijos 
šakos vienijamos Į vieną 
kūną. Suvienytos išdirbys- 
tės tik ir gali Įsitaisyti taip 
komplikuotas mašinas, ku
rios viena kitą dapildyda- 
mos sudaro vieną tūkstan
čiais galvų, milionais rankų 
ir kojų sutvėrimą, kuris ža
liąją medžiagą perdirba Į 
reikalingas gyvenimui reik
menis. Šitos tai sąlygos su
daro taip vadinamas pramo- 
nijos monopolijas arba trus- 
tus.
Trustai. muitai, mokesčiai ir 

valstybinės skolos.
Apart nepritaikvmo žem

dirbystės ūkio prie pramoni
jos ūkio ir be tų priežasčių, 
kurias jau nurodėme, gyve
nimo reikmenų brangimo 
priežastimis da yra taip va
dinamos pramoninkų užsiti- 
kėjimo sutartis leidžia jiems 
leidžia pramoninkams iš sa
vo tarpo prašalinti varžyti
nes, juos visus verčiančias 
pigint savo parduodamas 
Drekes. Pramoninkų užsiti- 
kėjimo sutartis ltidžia jiems 
bendrai nuskirti visų jų par
duodamoms prekėms kai
nas. Suprantama, kad mo
nopolijos tų kainų liuosno- 
riai niekados nedaro žemes
nėmis, tečiaus atsitinka, kad 
ir taip būna. Tatai atsitin
ka arba dėlto, kad produkci
jos perviršis labai didelis ir 
stinga išpardavimui rinkų, 
arba dėlto, kad sunaikinti 
nepriklausančias užsitikėji- 
mo susivienijiman savaran
kias verteivvstės. Tų pasta
rųjų priemonių trustui grie- 
bties. kad privertus nepri
klausomuosius fabrikantus 
ar pramoninkus prisidėt5 
prie trusto, tiesa, šiandien 
jau nereikia, kadangi suvie
nyti bankai tokiems sava
rankiams pramonininkams 
uždaro kreditą, o be to stam- 

; besnės verteivvstės vesti ne- 
■ galima. Šita priemonė pri
vertimui pramonininkų vie

nnytis į monopolijas yra pa- 
isėkmingiausia ii’ todėl trus- 
tams šiandiena jau nereikia 
kainų sumažinimu naikinti 
atskiras savistoves vertei- 
vystes. Be to da vienos in- 

'dustrijos susirišdamos su ki
tom, pakelia žalios medžia
gos kainas toms išdirbys- 
tėms, kurios priešinasi mo
nopolijai ir tokiu budu iš
naikina savo oponentus, ku- 

,rie trukdo monopolijai 
;kėms kainas nustatyti.

Kadangi suvienytos 
Austrijos gali Įsitaisyti 

Įšinas, kurios darbo našumą 
šimteriopai padidina, o del- 

” to labai ir labai atpigina 
= reikalingų gyvenimui reik- 

Portugalijos karaliaus ir menų pagaminimą, tai tų 
Mikės Romonovo karūnos reikmenų laipsniško bran- 
jau atiduota panšapėn. Ser- gimo priežastĮs, kaip jau 
bijos karūnos nepriima, nes matėm, pirmiausiai guli ne
paprastos geležies šmotas, pritaikyme žemdirbystės u- 
Sultonas atidavė sostą kai- kio prie pramonijos išsiplė- 
zeriui, o darbininkai atiduos tojimo; industrijų susivieni
ji pečiui. įjime ir visuomenės didžiu-

policijoj ir 
drakoniškos 

dienos tvar-

ir užgriebi-

— gyveni- 
brangimo. 

neiš

prė

ta-

nia-

pigiai. Pigi alga neleidžia 
darbininkams (kurie visuo
menėje sudaro vis augančią 
didžiumą, išpirkti prigamin
tų daiktų, kurių pardavi
mui monopolijos jieško rin
kų užsieniuose, o tas jieško- 
iimas daug lėšuoja, tas lė
šas, suprantama, turi pa
dengti vietos visuomenė.

Daikto vertė apkainuoja- 
nia sulyg to, kiek laiko su
naudota jo pagaminimui. 
Taip bent buvo seniau. Auk
so pagaminimas, tikriau sa
kant iškasimas,šiandien pai
ma daug mažau laiko, negu 
kadaise. Iš tos priežasties 
aukso vertybė sumažėjo. 
Aukso vertybės nupuolimas 
abelno brangumo fakte lo
šia taipgi savo rolę. Suma
žėjus aukso produkcijos lė
šoms, persikeitė ir santikiai 
tarp aukso (pinigų) ir pre
kių. Taip bent aiškina eko
nomistas Otto Bauer, nors 
ne visi ekonomistai tame su 
juo sutinka. Bet kad vals
tybės ant prekių uždėti mo
kesčiai tas prekes pabrangi
na, tai neužginčijamas fak
tas. s , g i

Valstybė kapitalizmo in
teresų spiriama priversta 
vesti ekspansijos, kitaip sa
kant, savo prekėmis rinkų 
olatinimo politiką ir begalo 
daug pinigų išeikvoja apsi
ginklavimams arba militari- 
zmo reikalams. Tas lėšas ji 
(valstybės administracija) 
oriversta užkrauti ant vi
suomenės pavidale mokesčių 
(taksų) ant Įvairių dau
giausiai suvartojamų gyve
nimo reikmenų. Militariz- 
mo. reikalams Jungtines A- 
merikos Valstijose 1891 me
tais išleido 886,500,000 dole
rių, gi 1912 metais jau 
1,889,750,000 dolerių, gi ka- 
rei prasidėjus ta suma de
šimteriopai pasidaugino.

Tas yra visose valstybėse. 
Uždėti ant prekių mokes
čiai, nors tas prekes suvar- 
totojams pabrangina, te- 
•iaus valstybei nepatiekia 
ganėtinos sumos, kokias ek- 
•panijos politika ryja. Val
stybės priverstos daryti sko- 
as. Nuo 1891 metų penkių 
Europos didžiųjų valstybių 
kolos iki dabartinės karės 
jasidaugino 76,625 milio- 
lais, t. y. kada tų valstybių 
skolos 1891 metais krūvon 
sudėjus darė sumą 57,409 
nilionus, tai 1912 metais jau 
buvo 134,034 milionai.

Delei tų skolų leidžiami 
visokie valstybiniai bondal 
ipsunkina hipotekos (mort- 
?age) ir melioracijos kredi
tą, kas sulaiko namų staty
mo bėgį ir daro namų nuo- 

pro-mos ir žemdirbystės 
dūktų brangumą.

Muitai taipgi lošia savo 
rolę. Kadaise Rusija ir Jun
gtinės Amerikos Valstijos 
(pav. nuo 1870 iki 1880 m.) 
tarptautinėn rinkon krovė 
kalnus pinigų javų, muitais 
tuomet norėta buk ginti 
savają produkciją nuo kon
kurento. Šiandien gi to a- 
merikoniško-rusiško pavo
jaus pasaulio tarptautinei 
rinkai jau nėra. Pasaulinėj 
rinkoj amerikoniškų, rusiš
kų ar kokios-nors kitos vals
tybės javų kainos paskutinio 
dešimtmečio laiku (iki ka
rės) susilygino su javų kai
nomis Paryžiuje bei Berly
ne. Pav. 1903 metais Vieno
je 1,000 kg. kviečių kaina 
buvo 37.25, Chicagoje—38.- 
25, o Odesoj 40.50. Taigi 
muitai ant javų, kaip mato
me, nėra jau reikalingais, o 
muitai javų kainas labiau
siai kelia.

(Toliaus bus).
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Kas mums rašoma
PITTSBURGH. PA.

Birutės Choro koncertas.
Lietuvių Mokslo Dr-jos 

Birutės choras 9 d. vasario 
turėjo koncertą. Atvaidinta 
dvi komediji/'Viršaičio var
gai” ir "Tarnas įpainiojo." 
Atvaidinta pagirtinai.

Choras sudainavo. "Pa
sveikinimo dainą,” paties 
choro vedėjo g. J. Senuolio 
sutaisytą, ir "Pabuskim, 
lietuviai." Vienų vyrų bal
sais sudainuota "Keleivio 
daina." Maišytais balsais 
sudainuota "Eina 
"Sudiev Lietuva,” 
jau švinta,”

garsas." 
"Broliai 

Tu esi kaip 
kvietkelė" ir ant galo "Lie
tuva tėvynė musų."

Dainos nusisekė gerai, tik 
vienų vyrų dainavimas ne
visai gerai išėjo, nes tūli ne
išlaikę tempo (laiko) takte, 
padarė disharmoniją.

Abelnai paėmus, vakaras 
pavyko ir publika buvo pa
tenkinta. J. Virbickas.

Atsišaukimas j pitts- 
burghiečius.

Šiuomi kreipiamės j Pitts- 
hurgho ir jo apielinkių lietu
vių draugijas be skirtumo 
jų pakraipos, pranešdami, 
kad mes, Lietuvių Mokslo 
Draugija, savo susirinkime 
10 d. vasario š. m. nutarėm 
šaukt Pittsburgho ir apie- 
linkės lietuvių draugijas 
konferencijom kuriai ski
riame 24 vasario dieną.

Konferencijos tikslas—ap
svarstyt Amerikos Lietuvių 
visuotino suvažiavimo klau
simą. Kaip jau žinoma, tam 
suvažiavimui paskirta lai
kas—13 ir 14 dienos kovo, 
vieta—New Yorkas.

Laikas trumpas. Reikia 
kuosmarkiausiai sukrusti, 
kad suvažiavę konferenci- 
jon 24 vasario, jeigu bus nu
tarta siųst i šaukiamąjį 
New Yorke seimą atstovus, 
galima butų juos išrinkti ir 
pasiųsti.

Draugijos privalo sušaukt 
savo mitingus ir išrinkt po 1 
atstovą nuo 25 narių. Nega
linčios savo susirinkimų su
šaukt draugijos privalo kon- 
ferencijon atsiust savo sto
vinčius komitetus. Konfe
rencija turės apsvarstyt 
kaip siųst delegatus ir ar re i 
kia siųst juos i New Yorko 
seimą. Klausimai begalo 
svarbus.

Todėl kviečiame draugijas 
sukrusti tuojaus ir veikti, 
kad konferencijon suvažiuo
tų kuodaugiausiai atstovų.

Konferencija bus L. M. D. 
Name, po n r. 142 Orr st.

L. M. D. Komitetas:
J. M. Maskeliūnas, prez.

J. Virbickas, sekr.
F. Pikris, fin. sekr. 

K. Va rašius, kas.
I

EASTON, PA. 
Katalikų negražus darbai.

Rašydamas ką nors apie 
katalikus, neturiu minties 
kalbėt apie juos visus, anaip
tol. Yra ir katalikų, kuriuos 
galima skaityt dorais žmo
nėmis, tūli iš jų skaito viso
kią literatūrą, myli apšvietą 
ir gražų gyvenimą. Bet di
džiuma katalikų, tai bačku
čių ir šnapso garbintojai, o 
tūli iš jų net ir nupuolėliai 
iki žemiausio laipsnio. Štai, 
Phillipsburge 3 d. vasario 
tūlas bajoras karštas katali
kas A. Liutkus 27 metų vy
ras išžagino 12 metii savo 
šeimininko p. Šeurio dukte-

rį.

mergaitę sau už pačią,
PajieškojimaiKūdikio tėvas pareikala- atmokėti įžangos tikietą.' 

vo, kad tas gyvulys vestų Taipgi vienoj vietoj kaip tik 
mergaitę sau už pačią, bet negavau į galvą... Tai pa
valdžia dalyką ištyrė ir L. prastas vyčių užsiėmimas ir 
patupdė į kalėjimą, laukiamiems nėra padyvo. Bet jei 

”........ toki žmonės, kurie save skai
tosi susipratusiais, apsišvie
tusiais ir dar dorais laisvės 
platintojais, panašiai elgia
si, tai netik kad stebėtina, 
bet ir gėda... Tokiems po
nams patariu nesikišti į ma
no privatiškus agentavimo 
reikalus, kadangi aš jūsų 
komentarų nereikalauju, 
kaip lygiai jūsų nesiklausiu 
kokius laikraščius bei kny
gas pardavinėti ir užrašinė
ti! Aš, kaipo agentas, 
neesu niekam mažiausios 
skriaudos—apgavystės pa
daręs, ką žino tie, kurie yra 
užsiprenumeravę per mane 
laikraščius ir knygas. Viso
kiais liežuvavimais ir kitais 
nevykusiais melais baidyti 
nuo manęs žmones gali tik 
tie, kurie lig šiam laikui per
sekiojo ir darė man skriau
dą... .J. V. Žilinskas.

sunkios bausmės. Visi šito
je aferoj užinteresuoti yra 
karšti katalikai, rudžio gar
bintojai ir socialistų niekin
tojai. Tegul dabar klerika
lų organai "Draugas" ir 
"Darbininkas" nepamiršta 
šito fakto pažimėti didelėm 
raidėm ant pirmų puslapių. 
Teisingumą šitos žinios čia 
liudija "Eastono Daily Free 
Press” iškarpa.

Pirmeivių veikimas.
Vasario 9 d. LMPS. 14 kp. 

turėjo surengusi žiurkštų 
balių su dovanomis. Žmonių 
buvo 75 vpatos, kuopai pasi
darė pora dolerių nuostolių. 
Vasario 10 d. čionais susi- 
sivienijo dvi gyvavusios S.
L. A. kuopos į vieną kuopą. 
Dabar turės viso 39 narių. 
Taipgi abidvi kuopos kada 
susivienijo, tai nepamiršo ir 
darbininkiškų reikalų:paau
kavo iš savo iždų po 15 dole
rių,viso $30.00, LSS. apsigy
nimo fondan. Puiku!

LSS. 42 kp. choras rengia 
didelį koncertą, kuris atsi
bus 3 d. kovo, 2 vai. po pietų, 
"Star Theathre". Koncerte 
dalyvaus iš New Yorko mu
zikos profesorius Miron Ko- 
rykora, artimas Miko Pet
rausko draugas. Taipgi y- 
ra kviečiami keli dainininkai 
iš Philadelphijos. -Todėl 
choras laukia skaitlingo 
publikos atsilankymo.

Vincas.

CLEVELAND. OHIO. 
"Mirtos” choro vakaras.
Vasario 10 d. buvo "Mir

tos’’ choro surengtas su dai
nomis, deklamacijomis, mo
nologais, muzika, pasikalbė
jimu "Maikio su tėvu" ir 
kitais įvairumais vakaras.
Scenoje statė dviejų atiden- laikytame 2 d. vasario svar- 
gimu komediją "MulkinvČia klausimą kaslink paėmi- 

' -............. Veikalėlis mo katro nors musų lietu-
v;d viską laikraščių sau už or- 
ne- ganą. Išvedimas padaryta 

tas, kad organas kol-kas dai
lės draugijai nėra reikalin
gas, nutarta tik remti visus 
lietuvių laikraščius. "Var
pas” mat pasilieka grynai 
benartyviu.

Varpo artistų lavintojas 
g. A. Vitkauskas kas savaitė 
trečdienių vakarais duoda 
lošėjams mimikos lekcijas. 
Tikimasi, kad g. A. V. išla
vins gabių artistų.

Sausio 20 d. "Varpas” sta
tė scenoje veikalus "Undy- 
nė” ir "Dėdė atvažiavo.” 
"Undynėj" atvaizdinama tas 
begalo tragiškas lietuvių 
gyvenime laikotarpis—tai 
vra žmonių trokštančių švie- 
sties sunkią kovą prieš ca
rizmo reakciją, gniaužiusią 
kiekvieną šviesos spindu- 
’ėlį, žudžiusią žmones kator
gose už skaitymą bei plati- 
įimą literatūros. Veikalas 
Atvaidinta puikiai ir pada
rė giliausių įspūdžių. Ko
medija "Dėdė atvažiavo” ir
gi rodėsi, kad tai ne Vaidmi
nas o tikras gyvas atsitiki
mas.

Visgi žengiame pirmyn. 
Musų lošimai dabar ir kele
tas metų tam atgal jau ne
palyginami. Taipgi galima 
sakyti kad ir publika jau ne 
be ta pati, ką būdavo, taigi 
"Varpo" veikimas tokiame 
musų kultūriniame kilime 
begalo yra svarbiu ir geisti
na, kad jo veikimas neštų 
kuogeriausių pasekmių.

Vasario 16 d. "Varpas" 
stato scenoje veikalą "Geno
vaitė." "Varpo" rėmėjas.

nėra.

ir mulkintojai.” 
regis, iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Aktoriams, i._ 
žinau kaip kam, bet iš ma
no pusės užmetimų
Kad darbininkai taip išsila
vinę, tai visgi reikia daug 
pasišventimo, didelės ener
gijos ir išlavinto gabumo. 
Abelnai iš dailės atžvilgio 
rastųsi ir trukumų, bet tai 
niekis—lašas jūrėse. Mir-
tiečiai ir dainomis atsižymė
jo. Šiuo kartu sudainuota 
diktas pluoštas dainelių ir 
visos neblogiausia. Ypač ge
rai sudainuota laisvos Rusi
jos himnas: "Sveika Rusi
ja jaunoji.” Už tokias dai
nas mirtiečiams kreditas. 
Iš dalies ir kitos gana tinka
mai sudainuota. Tai visa 
parodo, kad mirtiečiai pro
gresuoja ir eina pirmyn 
Tarpais buvo sakoma dek
lamacijos ir monologai. Ge
riausi savo rųšies 
nologą pasakė tūlas vyriškis, 
man nežinomos pavardės. 
Tiesa sakant, jo monologas 
galėjo ir niurkiausį pesimis
tą išgydyt ir paleist namo 
linksmiausiame upe. Pa
skui išėjo Maikis su tėvu 
(pasikalbėjimas imta iš "Ke
leivio" num l.-mo šių me
tų). Maikio pusėj stovėjo 
l>-lė Ivanauskiutė, gi tėvo p. 
•J. Tupčauskas. Publika tu
rėjo daug juoko. Reikia pa
sakyti, kad abiejų, kaip Mai
kio taip ir tėvo typai buvo 
puikiai pritaikyta ir patį jų 
iškalba padarė į publiką di
delį, entuziastišką įspūdi, 
treksmingi aplodismentai 
skambėjo po visą salę, 
lošimui buvo šokiai.

mo-

Po

Negražus užsipuolimas.
Rodos, bus du metai atgal, 

kuomet mane užpuolė vyčių 
armijos nariai. -Tų užsipuo
limo tikslas buvo uždrausti 
man pardavinėti "bedieivš- 
kus” laikraščius bei knygas. 
Neistabu, kad tamsunai apie 
kelis kartus išsivvjo iš susi
rinkimų, net nesigailėdami

VVATERBURY, CONN. 
LSS. 34 kuopos vakaras.
Sausio 30 d. š. m. buvo 

LSS. 34 kuopos surengtas 
vakaras-spektaklis. Sceno- 
ie statė veikalą "Krvžius.” t f

Veikalas atvaidintą gerai. 
-Jeigu kiti lošėjai butų darę 
tiek įspūdžio, kiek Birbilas 
(A. V. Bartulis) savo patrio
tizmu, tai beabejonės, bai
sus karės paveikslai butų iš- 
sispaudę ant žmonių sielos 
kaip nenusitrinančios ant- 
spaudos. Birbilo komišku
mas tečiaus perdaug naiki
no kitų veikalo paveikslų 
tragiškumą. Abelnai imant 
visgi sulošta gerai. Po vai
dinimo Vilijos choras sudai
navo keletą dainų.

"Varpas” darbuojasi.
Lietuvių Dailės Draugija 

"Varpas” savo susirinkime.

NASHUA, N. H.
Pranešimas LSS. 192 kuopos 

nariams.
LSS. 192 kuopos mitingai 

atsibuna kas pirmą ir trečią 
nedėldienį kiekvieno mėne
sio. O’Donnell svetainėje, 
1:30 po pietų. Visi nariai 
privalote ateiti ir naujų na
rių atsivesti. J. Senkus sekr.

HUDSON, MASS. 
Lietuvis katalikas 

skundikas.
Sausio 10 čionai kalbėjo iš Į 

Worcesterio drg. Neviackas. 
Kalbėtojas aiškino draugys
čių reikalingumą organizuo
ti lietuvius.

Da prieš prakalbas buvo 
įskųsta policijai buk čia kaU 
bes priešais Suv. Valstijų' 
valdžią. Iš policijos tapo at
siųstas policmanas dėl išty- 
rimo. Rengėjai ir salės pri
žiūrėtojas išaiškino, kad čia 
bus kalbama tik apie pašel- 
pinės draugystės reikalus.

Tūlas vyčių kamandieras, 
kurį čia visi žino, pamatęs 
policmaną užbėgo už akių ir 
viešai skundžia, buk kalbė
tojas norįs kalbėt prieš val
džią ir kunigus.

Policmanas persitikrinęs, 
kame dalykas, pasergėjo 
valdybai, kad jeigu tas žmo
gus nerymautų.reikalinga jį 
prašalinti iš svetainės. Pa
ti policija matė, kad su fa
natikais kitokios rodos ne
gausi, už pakarpos ir per du
ris.

Bet kaip žemai pasirodo 
tokie žmonės, donosčikai, 
melagiai? Tokie išgamos 
žemina visą musų visuo
menę ir bereikalo kamuoja 
policiją. Preskys.

UEIRGOR. MTSCONSIN. 
Lietuvio tragedija.

Drg. F. Inčauskas, "Kelei
vio” skaitytojas iš Weirgor, 
Wis., rašo mums apie toki 
atsitikimą:

Susirgo mano 12-kos metų 
luktė ir 23 gruodžio turė- 
au vežti į šv. Juozapo ligon- 

butį Marshfield, Wis., ant o- 
peracijos. Ligonbutin pri
buvau apie 12 valandą nak
ties, taigi nakvynę gauti bu
vo jau pervėlu. Mano duk- 
erį paguldė ant antrų lubų, 

> man norsė leido pernakvo
ti ligonbučio ofise. Kadan
gi nakvynė buvo nelabai pa
ranki, tai apie 4-tą valandą 
iš atsikėliau ir apsidairęs 
aukiau dienos, manydamas, 
kad po dukters operacijos 
meisiu į miestą pasijieškoti 
■,au darbo ir dirbti čionai, 
jakol duktė pasveiks, o pas
kui parsivežti ją namo. Ir 
štai, kuomet aš taip sau pie
nus darydamas rėdėjau, 
staiga pasigirdo šauksmas 
ir greitas bėgimas. Pažiū
rėjęs į koridorių pamačiau, 
kad bėga moteriškė, visa 
liepsnų apsiausta. Tai buvo 
igonbučio norsė. Freda 
Hoerl vardu. Ji užsidegė 
įuo aliejinio pečiaus. Aš 
šokaus ją gelbėt. Nuplėšiau 
legančius drabužius ir nu
mečiau juos į šalį. Į pusę 
minutos drabužiai taip sude
gė. kad liko vien tik pelenai. 
Nors išgelbėjau norsės gy
vastį ir visą ligonbutį, kur 
gulėjo daug silpnų ligonių, 
bet užtai savo rankas taip 
apdeginau, kad per kelias 
dienas negalėjau pats pa
valgyt, norsės turėjo mane 
maitinti. Daugiau kaip dvi 
sąvaites išgulėjau ligonbū
tyje ir šiandien bus jau dau
giau kaip mėnuo nuo to lai
ko. o dirbti vis dar negaliu. 
Duktė irgi po operacijos 
dirbti dar nieko negali, nors 
jau sugrįžo namo ir vaikš
čioja.

Šitas ligonbutis priguli 
vokiečių Rymo katalikams; 
nors už manęs gydymą nie
ko noėmė. bet už dukterį pa
skaitė $80. Marshfieldo 
miestelio žmonės susimylė
ję ant manęs sudėjo kelis 
dėsėtkus dolerių ir pasiuntė 
mano šeimynai, nes turiu 
šešetą vaikų ir visi dar maži.

i

AUKOS
NASHUA. N. H.

Sausio 26 d. per vestuves W. Brie
džio svečiams besilinksminant suma
nyta paaukauti Lietuviams nukentė
jusioms nuo karės. Aukavo: M. Brie
dis. W. Briedis, P. Garjonis. A. Munis, 
B. Briedienė po Sl.OO; E. Korsaką, L. 
Korsakienė—po 50c.; J. Garjonis, M. 
Garjonienė, J. Žabu kas, M. Znbukic- 
nė— po 25c. Pinigai pasiųsti per 
"Keleivį” L. š. F. Kasieriui.

M Briedis.
$7.09 priėmėm ir perdavėm JAF. 

kasininkui. J. G. Gegužis.

"KEL.” SKAITYTOJU ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

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

"Keleivio” Aduun.

Pajieškau savo moteries, J ievos 
Stasko, po tėvais Trunčiutė, 30 metų 
amžiaus. Ji pasiėmė su savim 7 me
tų dukterį Katariną ir 9 sausio pra
sišalino. Moteris juodų plaukų, ru
domis akimis, apskritaus veido, apie 
5 pėdų 4 colių didumo. Vyras su ku
riu išvažiavo Juozas Kanuševičia, 
mažo ūgio, pailgo veido, nosis ilga. 
5 pėdų ir apie 4 colių, sveria 150 sva
rų, kalba gerai lietuviškai, bet galima 
suprast, kad lenkas. Abudu Vilniaus 
gub.tikietas pirktas į Boston. Mass 
Kas juos suras gaus $25.00.

Antanas J. Stasko (9)
Box 335. Franklin Mine, Mich.

Pajieškau brolio Leono Tolvaišos 
1915 m. gyveno Minneapolis, Minn. 
Bet laiškai adresuojami į ten atgal su 
grįžta. Jis pats malonės atsišaukti 
ar kas jį žino teiksis pranešti.

Antanas Rimkus,
BON 74, Benld, III

Pajieškau brolio Julijono Sirečiaus. 
iš Lūkės parap, Šiaulių pav.. Kauno 
gub, gyveno Bostone. Meldžiu jo 
paties ar žinančiųju atsiliepti.

Bronislava Kosiauskienė.
209 Water str, Bath, Mt

pav.. Su 
V.’orcester 
ar kas ži

i

Pajieškau draugo Jono Kolo. iš Vid- 
girių kaimo, Naumiesčio 
valkų gub., gyvena bene 
Mass. Meldžiu atsišaukti 
no pranešti.

Antanas Urbaitis 
1323 Carsell st..

N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Antano Jankevi«;aus. 
Sauketo miestelio. Šiaulių pav.. Kau 
no gub. Turiu svarbą reikalą ir mel
džiu jo paties atsišaukti ar kas jį ži
no pranešti. Jis gyveno Pennsylva- 
nijoj, dirbo kasyklose.

V. Brazaitis, (10)
1672 Rhonc st.. Scranton. Pa

Pajieškau brolių Antano ir Alek 
sandro Gediminų, iš Pavandenės pa
rap.. Šiaulių pav., Kauno gub.. gyve
no Chcicagoje. Jų Dačių atsisaukt' 
ar kas juos žino meldžiu pranešti.

St. Gedman, (10).
Cosmopolis. Wasl>.

Pajieškau draugo Ramulio Galva, 
nausko, iš Čedasų parap., Zarasų pav 
Kaune gub., girdėjau gyvena St 
Louise. Mo. Jo paties ar kas jį ži
no meldžiu atsiliepti.

Jonas Kalnietis,
149 Millburv st, VVorcester, Mass.

Pajieškau savo tėvo Motiejaus Ta- 
cionio, gyvenusio Londone, ir Antani 
Rinkevičiaus, gyvenančio Amerikoj 
jie iš Suvalkų gub:. Mariampolės pa
vieto. Prienų miestelio. Kas juos ži
no me'džiu pranešti.

Ona Tacioniukė-Austrą
BOX 503, South Fork, Pa

Pajieškau draugo Antano Kizlaičio 
nrieš du metu gyveno Fayette, North 
Dakota. Jo pates atsišaukti ar ka: 
žino malonės pranešti.

Ch?.s Melnis (10)
1 Orr str, Pittsburgh, Pa

Pajieškau seserų Anelijos Pakštai 
tės po vyru Klimienčs, iš Kauno gub 
Vilkmergės pav.. Svėdasu parapijos 
Malonėkit atsišaukti ar kas žino a 
pie ją pranešti, už ką busiu iabai dė 
kintra. Uršulė Pakštaitč.

616 Josehp avė., Rochester, N. Y

Pajieškau brolio Juozo Šinkausko 
gvvena kur nors Pennsylvanijos vai 
stijoje. Luzernės apskrityje. Iš Lie 
tuvos---Suvalkų gub.. Vaisėjų parap. 
Kailinių sodžiaus. Maloniai prašau 
jo paties, ar kas ii žino atsišaukti.

Stasys šinkauskas.
15 Rrook st, Lawrence, Mass

Pajieškau A. Bliekaičios po vyrr 
A. Armalavičienės, gyveno Detroite 
Mich. Meldžiu atsišaukti ar kas j» 
žino meldžiu nranešti. (10)

K. Blieka.
264 First st, Elizaliethport, N. J

Pajieškau savo pačios Onos And 
riušaitienės po tėvų .lurgaičiutės, iš 
Šaulių parap.. užaugus Šauliuose 
Amerikon atvažiavus 1913 m., girdė- 
jau. apsigyvenus Brooklyne. Meldžiu 
atsišaukti, ar kas žino malonės duot 
man žinią.

Mr. Domininkas Andrušaitis,
1 Crown pi., Haverhill, Mass

Pajieškau Jono ir Povilo Juzėnų. 
Kauno gub., Panevėžio pavieto. Su
bačiaus parapijos. Skvarbų sodžiaus 
Turiu labai svarbu reikalą ir meldžiu 
atsišaukti. Alizas Starkus.

P. O. BOK 265, Lewiston. Me

Pajieškau draugo Joe. Mileraus, iš 
Kauno gub., Telšių pav. du metai 
atgal, gyveno Hudson, Mass. Kas j: 
žinote, praneškite ar pats lai atsi
šaukia.

K. Urbanavičius
1 Mason str., Hudson, Mass.

Pajieškau Antano Valinčio iš Su. 
valkų gub., Gulbinavo kaimo. Luba- 
vo parap. šeši metai atgal išvažia
vo iš Richmond, Va. j l’ortland. Ore. 
Kas anie jį žino arba jis pats lai at
sišaukia • (10*

Jurgis Valinčius,
101 Oak str., I^wrcnce, Mass.

Pajieškau draugų Juozapo Griga
liūno, šermunio sod. Šimonių parap.. 
Jono Adomėlio Juodpanių sod., Ska
piškio parap., <r Marijonos Janeničios, 
Druskių sodž. Svėdasų parap. Mel
džiu visų dėl svarbaus reikalo atsi
šaukti.

Napolis Kavaliūnas,
314 Franklin str., Joliet, III. 

f Pajieškau Jono Mažuko, iš Tauniu- 
nų kaimo, Papilės parap, Kauno gu_ 
bernijos. Meldžiu atsišaukti.

Povilas Krikščius
147 Mechanic st G arti ne r, Mass.

Pajieškau Felikso Gedvilo, iš Sur
vilų kaimo. Jonapoiiaus parap. Kau
no gub, gyveno apie Bostoną. Jo pa
ties atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti.

Ona Kupekaitė,
30 Cliarter Oak avė, Hartford, Ct

Adolfas ir Vincentas Šukiai pajieš- 
kome savo tėvo, kuris mus paliko jau 
antri metai prasišalindamas nuo mu
sų mamos. Mama serga ir mes esa
me dideliame varge, meldžiame, tėve
lį, pasigailėk musų vargo ir suteik 
mums savo tėvišką pagalbą. Musų 
tėvo vardas Dominikas Šukys, Rau- 
iėnų parapijos, Kauno gub. Jei kas 
apie jį nors žinot malonėkit pranešti. 

Adolfas Šukys,
53 Camden st, W. Lynn, Mass.

Pajieškau Petro Baranausko, gy
veno Philadelphijoj; Petro Varčiuno, 
gyveno Kenosha, Wis.; Jono Dani- 
sevičiaus, gyveno Hartforde ir Ka
zio Danisevičiaus, gyveno Clevelan 
le. Meldžiu visų atsišaukti.

John Saltinski
706 Mihvaukee avė, Detroit, Mich.

Pajieškau draugi*: Adomo Krukev- 
kos, Kazimiero Gariiausko ir Alberto 
Juodžiuko, visi Kalvarijos pav, Su
valkų gub. Taipgi sesers Magdale. 
įos Draugeliutės-Naujaiienės meldžiu 
įtsišaukti.

Juozas Magevičius
78 N. Bank Alley, Akron, Ohio.

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

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

ai
Turiu 
paties

O)
Mass.

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

John Glebauskas, 
1062 Hashington st., Norwood,

Pjieškau tetos Liudvikos Dzimidav- 
■įos, girdėjau ištekėjusi, paeina iš 
$idlavos parap. Raseinių pav, Kauno 
gub, prieš 8 metus gyveno Scrantone. 
Pa. Turiu svarbi* reikalą ir meldžiu 
jos pačios atsišaukti ar kas žino pra
tęsti. (8)

Antanas Dzimidas,
S66 Bank st. VValerbuiy, Conn.

Pajieškau Jono Šimkaus, iš Vilkų 
kaimo, šviekšnių parap., Raseinių pa
lieto, Kauno gub. Taipgi Adolfo ir 
3oleslavo Maržijansko iš Stemplių 
odžiaus. Meldžiu atsišaukti. 

Stepanija Maržijanska-Savickienė (8)
236 Market st., Campello, Mass.

Pajieškau Juozo Pečiulio iš Vizaid*> 
sodžiaus Gižų valsčiaus, Vilkaviškio 
>av„ Suvalkų gub. Jo paties ar ži
bančiųjų meldžiu atsišaukti.

Ona Stadalnikaitė, (8)
34 Sheldon st, liartford, Conn.

Pajieškau pusbrolio Antano Dirsės, 
iš Dvarčėnų kaimo, Daugų, parap. 
Trakų pav., Vilniaus gub. gyvena 
New Yorko ar Massachusetts valsti
jose. Meldžiu jo paties atsišaukti ar 
kas žino pranešti.

A. DIXON.
Swansia. via. Bouse,

(9)
Arizona.

F. Ta 
namus,

Kas kur patėmysite Juozą Geležių 
,Joe Geli vadinasi.) kuris kelios sk
aitės atgal su kitu vagišių 

nu parsivedė mane į savo 
'rievarta atėmė $540.00 ir pabėgo. 
Vmžiaus turi 24 metus, 5 pėdų 7 co- 
ių augščio, apskritaus veido, švie- 
iai geltonų plaukų, labai lipnus prie 
moniu, mėgsta lošti kortom ir bolė- 
.iis; užsiregistravęs. Priežodį var- 
oja: ”Kad dėsiu” ir tt. Kas sugau- 
ite jį, praneškite man, o aš prisių- 
iu jo paveikslą dėl pertikrinimo. Už 
ugavimą duosiu $50.00 dovanų. Ad- 
esuokite: (9)

Juozas Tinpavičius,
1643 St. Clair avė., Cleveland, Ohio.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 18 iki 35 metų amžiaus, pado
raus gyvenimo ir meilaus budo. Mcl- 
ižiu dėl platesnių žinių kreiptis šiuo 
įdresu:

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 26 metų, aš esmi 24 me
tų, iš amato kalvis, kur gyvenu nėra 
ietuvaičiu, o svetimtautės nenoriu. 
Meldžiu atsišaukti prisiunčiant savo 
paveiksią. Platesnes žinias ir atsa 
'tyma duosiu kožnai. (8)

J. A. S„
BOX 1, Peeksville, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvi; 
pažiūrų, sutinkančios imti civilišką 
šliuba, aš esu 25 metų turiu gerą 
darbą, su nirmu laišku meldžiu pri- 
sųsti savo paveikslą. Atsakymą duo
siu kiekvienai. (8)

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
■ įuo 2'* iki 30 metų amžiaus nesiki- 
■iant tikėjimo. Aš turiu gera darbą, 
uždirbu po $.’t0 Į sąvaitę. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiusi savo paveikslą. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (7) 

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

SAVININKAS MIRĖ.
Parsiduoda puikiai įtaisyta groser- 

nė ir hučernė. 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 Broad*ay, So. Boston, Mass.

VYRAS MIRĖ. Palikau viena ir no
riu parduoti forniėius 4 r u imama, 
t'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.

ŠTUKA l'z DYKA!
Kiekvienam, kas prisius 10 ar dau

giau savo pažįstamų lietuvių adresų, 
tani pasiųsime vieną stuką pilnai ap
rašytą visai už dyką. Rašyk dabar.

J. Yaruševičius,
15 Millbury st, VVorcester, Mass.

PARSIDUODA BARBERNĖ. Wa- 
terbyryje. apgyventoj 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. Bartkųvienė,
787 Bank st, NVaterbury, Conn.________________________________

KARMOS 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 
namas pirmos klesos, tvartas vištinis, 
malkinė, mašinos, vežimai, mašina 
malkoms piauti, 9 karvės, 1 arklys, 
60 vištų. Parsiduoda už $3,400, $2090 
įmokant 60 akrų žemės larma, pu
sė dirbamos, kita dalis ganyklos ir 
miškas, 11 ruimų namas, didelis 
tvartas ir kiti budinka; arti miestelio 
parsiduoda už $1,700, $1,200 įmokant 

Jonas Burokas, (8)
12VĮ Millbury st VVorcester, Mass.

PARSIDUODA forničiai 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.

PROGA AGENTAMS.
41 DAIKTAS PARSIDUODA

UŽ $25.75.
12 Pustu pustimui britvos $1.20. 6 

Elegantni peiliukai, kožnas perlinėm 
kriaunom, su trimis geležtėmis $2.49. 
7 Auksuoti retežėliai, gvarant. ant 
>0 metų $5.25. 13 Britvų ”Crown”
kiekvieno kaina $3.00 viso $6.00. 4
Automatiškos sierčikinės 69c. 4 Kon- 
taninės pluksnos su automatiškais 
paišiukais 80c. 1 Laikrodėlis H. Mil- 
on sistem. 21 ak. $3.50. 4 Nikeliniai 

laikrodėliai atviri $6.00. Viso sykiu— 
$25.75.

Agentai reikalingi visur. (10)
I. K. MATCHULIS.

BOK 313, Klint, Mich.

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

Karė kodėlei— ..................................75c.
Prancūzų Revoliucija ...................75c.
Rasputinas ...................................... 40e.
Jeigu kurie norite, galite reikalaut 

tik vien knygų, pinigus galit siųst 
kaip parankiau. (3)

. M. ZIZAS.
1.38 Millbury st, VVoreestaą, Mass.

Pajieškau sau vietos geruose na
muose. Reikalaujanti atsakančios 
tarnaitės, malonėkite kreipties šiuo 
antrašu:

L. .1
238 E. 3-rd str., Chester, Pa.

REIK ALING AS G ASPADORIUS 
Kooperacijos Bučernėje, geram ir tei
singam žmogui darbas ant visados 
ir gera mokestis. Atsišaukite greitai 
šiuo adresu:

J Sutkus (9)
56 Oak st.. Middleboro, Mass.

REIK AIJ NG AS D A R Bi NINK AS 
ant farmų, geram vyrui gera mokes
tis ir darbas ant visados. Atsišaukit 
tuojaus po šiuo adresu:

John Bloom
233 Highland avė., Rxbury, Mass.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERJS.

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

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

Nebūk piktas ir nemalonus
Tas pagelbsti jūsų Diznvje ir jo 

vedime kada jūsų apsukrumas ir 
sumanumas kenčia, pavartokite 
stiklą

BORDEN’S 
Malted. Mffiž 

IN THE SQUARC PACKAGC

Jus nusistebėsit urna pagalba ir 
geromis pasekmėmis. Jis grą
žins jums minties gyvumą ir dva_ 
šią.

PIRK PAKELI ŠIANDIEN
Pasiduoda visose aptiekose.

Išpildyk šitą kuponą ir pasiųsk 
Maltcd Milk Dept.. K 

Borden's Condensed Milk C< 
New York.

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

Address ......................................
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ilr vaikų nuomonės keičias.
—Pasakyk, mažyti, ko 

nori?—jausmingai klausia 
j tėvas sergančio vaiko.—Gal 
•nori kendžių, pasakyk, tuo- 
jjaus bėgsiu nupirksiu.

—šalta—sako vaikas.— 
Nupirk, tetuk anglių.

—Anglių? Tiktų vaikų ir 
kapryzai nesvietiški. Kad 
tu kur prasmegtum, ir tu 
man užsimanyk nebūtų dai

li ktų!—murma suerzintas tė- 
■: vas.

j

iI

I
Į

nTii
Musų vaikai.

—Mariuk’—tarė 
savo šešių metų 
dukteriai.—? 
pi* visokius

Nesusipratimas.
Duktė apsakinėdama mo

tinai apie savo pošliubinęį 
kelionę, sako:

| —Kuomet Jonukas lipei 
;anf Raudono kaino, o aš jo-i 
i jau paskui, kątik neatsitiko i 
didžiausia nelaimė, asilas! 
užsispyrė neit.

—Ką. jau tuojaus po šliu-:

tėvas 
amžiaus

Esi pliuškė, ple- 
j nereikalingus 

plepalus, žinok, vaikeli, j 
kad yra tūlos šeimyniškos bu1' užsispyrė? Kasgi busi 
paslaptis, apie kurias kai-į toliau?. Kibą jis man nepa-j 
bėti nepritinka. Prižadėk1 
man, kad kada ateis pas mus 
svečiai, užsilaikytum - man
dagiai ir nieko nesakytum 
tokio, kas sarmata yra sa
kyt.
' Mariutė iš prigimimo pa
klusni ir gana išmintinga 
prižadėjo.

Tą dieną atėjus svečiam, 
Mariutės motina pasisodino 
prie stalo ir gražią Mariutę 
kad nasigyrus 
gražia 
tus su 
Mariutė 
si raukė 
pilvo, 
klausia, kas jai yra.

—Kad 
pasakot 
paslaptis.

Kibą jis man nepa- į
reis.
— Ale, mama, ne Jonukas ■ 
tik asilas—apgynė Jonuką 
Onutė.

Pažine jos darbą. •
Jos vyras:—Kodėl man 

pirma to nepasakei, kad esi 
pačia to agento Bastinsko?

Pati:—O iš kur tu žinai, 
kad aš esu Bastinsko pati? 

į Arba jis tau tai pasakė? 
i Jis:—Nereik ir sakyti. Su- 

kaimynamsįtikęs jį šiandien gatvėj, tuo;
jo

!

Į “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurię pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnau jintu nes suiyg kru
šos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo lik 
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininkę rei
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
ta-.it priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJA Jį adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už- 
enka parašyt atvirutę, nes 
as pigiau ir parankiau.

Daugelis skaitytojų mainy- 
lami adresą arba klausdami 

, io-nors. parašę laišką aeužkii- 
iaoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokiu laiškų niekados ne
siusto. nes Amerikoj ar ’uiš- 
<cas už’ipytas ar neežlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c.. 
kitaip tą 
reikia už 
tai

”Kel.”

su

laišką numeta arba 
jj primokėt adresa

Administraciją.

i

kentėk tų baisių skausmų kitos dienos—i. 
lyje žinomos ir "erai sutaisytos gyduolės.

OFISAI:
M AX

<506 Postai & Teiegraph
DUWE & CO., Ine.

Building, Chicago. III.

PA!N-EXPELLER £ 
kiekvienos šeimynos geria;:sis draugas, kuris 
ai pageli nuo visokių kentėjunų ir skausian.
Dabartinės gyvenimo aplinkybės tz.vertė mtt 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki (>į ce 
čidei;.
l':!nai tikėkite, kad gausite v. ada tą senai isi'a'K 
gy lu 'lę tok’o put gerumo ir papciningumo. 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šią -esą tikrą gyduolę gausite vU’.iomet tokiame 
pakeije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
..LOXOL.” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PA)N-EXPEI.l.ERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
p;rkt buteliuką už 6? centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-30 Washington Street, New York

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganedinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. .Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ: nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
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 mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kaino.
Fishleigh & Co„ B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, III.

Išgydyk

REUMATIZMĄ
ir buk pilnai sveikas.

Reumatizmas nepadaro žmogaus gyvenimą nepanešamu? Ne- 
,—įgyk bonĮyj OPA, visam pašau- 

-- ” * ■=». ——la gyduolė pagelbėjo tūk
stančiams ir atgavo sveiku;, grvarantuojama, kad panarins stau^ma

OPA 
Stebuklinga Europiška Gyduolė.

La*. j*, privatiška forniula Dr. Akerboom, pagarsėjusio 
Holandijos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Europoje 
per metų metus; bet čionai tik pirmu kartu perstatoma 
lietuviams.

Kiekvienas kenčiantis turi išbandyti ta stebuklinga Eurcpišką gy
duolę Kam kentėt kitą dieną, jeigu jum užtikrinanti pagelba nurodo
ma. Jeigu tu bandei kokias lytas gyduoles ir jos tau nieKo nepagelbė
jo—neiiuhųsk. |dek popierinį doleri ar .Vlcney Orderi sykiu su laišku 
šiandien reikalaudamas pilno saizo bonkos OPA—persitikrink anie ios 
pesekmingumą ir beabejonės užmuš visą skausmą Reumatizmo ir i>ri 
duos nauja spėka gyvenime. 1

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

BR ANČIŲ
MAN DU5VE <& CO„ Ine.

12 Bartlott Street,
Grand Rapids, Mich.

Rusijos Revoliucijos 
Paveikslas.
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. nevoliucijoiiie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Brisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 

popierą ir pasiųst prastame 
•išrašydami aiškiai adresa.

„KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass.

8. S. Stone, Oph.D., 
... i Akių

Specijalistas. į

iSiutus, Overkotus 
ir kitokius Kubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

n
Tokiu atgalviu dabar išėjo iš spau

dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Loweliio debatai, kuriuose 
derikalų debatoriai "kolegijos stu- 
lentai" socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo "forni- 
:ius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
kaitymo ir labai parankaus fvrnia- 
o kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
reriausi klerikalu argumentai prieš 
ocializ.mą, visa jų išmintis, visas jų 
'mokslas'*, ir ten pat seka socialistų 
.tsakymai, kurie ant kiekvieno žod- 
io sukerta tuos klerikalų argumen- 
,us ir visą jų "mokslą" i skutus.

Susipratę darbininkai turėtą pasi- 
upinti, 
riausia 
■.ios. Gaunama "Keleivio” 
ioj, kaina tik 10c.

Jtevyniok 10<*. i popierą ir 
Į prastam laiške. Norintiems 
i rnt duodame nuošimti.

—c?------- —----- v— ---------- I • ^KELEIVIS”
darni perkant tabako? Štai >55 rroadway, so. boston, 
man vienas čia kur iškrito, mass.
reikia surasti.

—Ir dėlto visus kitus deg- į 
tukus sudeginti?—pastebi’ 
gaspadinė.

savo dukteria. Pie- i pamačiau tavo darbus 
svečiais bevalgant,: 
labai negražiai su- 
susigriebdama už 
Motina patėmijus

paakėse.
Taip tik apie kunigėli

laiške

! 10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

I!

tėvelis uždraudė 
apie šeimyniškas

Ubagas.
Šidlavoj pakeliui i bažny

čią sėdėjo visa eilė ubagų, 
visaip garbindami einančius 
ir rodant jiems bukas kojas 
bei susuktas i špygas ran
kas. Viens jų garsiausiai 
šaukė, nes buvo aklas ir ma
nė savo šauksmu atkreipsiąs 
praeivių atvdą. Į jo išties
tą ranką Įdėjo dvyleki praei
nanti šykšti gaspadinė, no
rinti savo kaiminkai paro
dyt savo duosnumą, sakyda
ma: ,

—Pasimelsk nelaimingas 
vargše, kad po smert Į dan
gų nueičiau.

Ubagas gaspadinei nuė
jus pažiurėjo i pinigą ir ra
dęs ji sudilusiu, piktai sušu
ko:

—Kad tave velniai pagau
tų, išpurpėle! Už sudilusį 
dvyleki, ragana, nori i dan
gų nueiti... O, susimylėkite 
ant manęs nelaimingo nere
gio, gaspadinėlės, šaunios, 
malonios, atkreipki! savo a- 
ki- ir širdį. Į biedną kolieką 
tamsybėj paskendusį žmo
gų, neikite keliu į amžiną 
tamsybę, pažvelgkitc Į mane 
nela i rn i n gą—šau k ė toiiaus 
ubagas.

galima sakyti.
—Sei, misis, ar ištikrųjų 

jusu vyras toks latras pijo
kas?

—Klausyk, tamsta. Taip 
sakyt, tai nemandagu ir ne
gražu. Žinok su kuo kalbi, 
dėlto 
taip: 
n i ute 
ku?”

—Kogi čia jau tu ir rei
kalauji. Nesvietiškai. Aną 
nedėldieni musų karnendo- 
rius bažnytėlėj liej>ė pasi
melst už kleboną, kad nega
lėjo ateit mišių laikyti, sako, 
kad jis jau iš prigimimo al- 
golikas. Tamsta nori kad 
aš apie tamstos vyrą taip 
sakyčiau, kaip tik apie ku- 
nigč\i sakoma, kad tu nesu
lauktum !

Žinok su kuo kalbi, 
gali man sakyt tik 
”Ar ištikro jūsų po- 
vyras yra alkoholi

Pas dentistą.
Pacijantas atėjęs pas den

tistą ir klausia: kaip tamsta 
traukdamas man dantį, ar 
vartosite ir gesą?

Dentistas:—Tai kaip! Tu 
manai, kad aš monkisiuoš 
pa tamsoj?

Gaila degtuko.
—Kogi tu jieškai tamsoj, 

braižydamas degtukus ir 
mėtydamas juos ant grin
dų?

—Ar nežinai, kad dabar; 
degtukai dykai jau neduo-^

kad tos knygutės kuo dau- 
paskleldus tarp tamsios mi- ----- j-edakej.

pasiųsk < 
daugiau

i

I 
t

X

Mes užtikrinant, kad Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėi musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna - • •
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUTAM
TAIPGI IšVALOM

: i

ntvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PIGIAI IR GERAI. 
IR IšPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ RIJBUS 
Darbas geras ir užtikrintas, kaina 

prieinama.
Tikrąs Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—2101B

* 
¥Pabaigt’kur*ą .Medical

Colfege, Baitimore, Vid.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

grimuvtr.o. ta:txr- šutei-. 3 visokia* rodąs ir 
p*r«-»bą invairiuse moterų

H
<>• >APTIEKA

Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di

džiausia atvda. nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap- 
tiekorius.
EDVARD DALY, Savinoikas

18 B?2adw3y, So. Ei s sn.
Galite reikalauti ir per laiš

kas. o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

į

HK 
h n $
H

I
I Dr. David W.8osen j

Kalba Li«tuviskai, Lankižkai, 
Rusiškai Ir Vokišml.

GYDO VISOKIAS LIGA8. 1
Valanda*. 'jį

Ngo 8 iki ryta. N» į!
9 Ski 3 dieną. 7 e
8 vakare.

HANOVER STRERT, 
BOSTON. MASS. »

Ant
akmens

Geižkelio laikro- 
dis sriubelių už- 
sukamas, vyriš- 
ko didumo, ant 

įgį 20 metų auksuo-
1 tas su išrašytais 

d u bei tavais vir- 
5? šais. Labai tei

singas, ypatingai 
gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
tas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me- 
ų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes įs
iusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
-eso už $5.95 C. O.' D. ir persiuntimo 
:aštus, su teise jums viską peržiūrėt, 
’ei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
ento. Atsiminkite jus užmekėtu- 

■nėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
iei pirktumėt kitur. Puikus auk 
uotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
iekvienu laikrodėliu. (?)

EKCELSIOR WATCH CO.
•06 Athenaeum BIdg. CHICAGO, TTA

žino, bet griešija.
—Praleidau šiandien 

trečdaliu mano "pėdės” 
kaip manai, ar ženotas žmo
gus tur teisę tai daryt?

—Hm... Apie tai daug ga
lima butų pasakyt..

—Daug pasakys man ma
no pati, bet kągi tu pasaky
si.

—Kad jeigu žinai bausmę, 
pritaikyk prie jos irnusidė-i

du 
tai

s

Įima.

Gera p kareivis.
Tūlas sportas išėjęs iš sa 

liūno atsišliejo stulpo ir žak- 
si.

Priėjęs policmanas. bakst 
jam Į šoną:—Eik šalin iš čia 
—sako policmanas.

Sportas:—Mister 
man, me gud šolder. me gat 
kard, me kil germans, me 
no cicilist!

Policmanas:—Koman, ko- 
man!

polic-

Redakcijos Atsakymai.
J. J. Tenai buvusiam.— 

Kadangi tamsta nepasira
šote pilnu savo vardu po at
sakymu, tai jo nedėsime. 
Plakatuose šaukiama tik 
publika,rengėjais to susirin
kimo tokiu budu pasilieka 
vien tautininkai ir jeigu tū
las socialistas po rezoliucija 
ir pasirašė, tai jis negalėjo 
to daryt socialistų vardu, 
vien tik kaipo asmuo.

Draugystės nariui.— Ko
respondenciją iš Hudsono 
įdėjime kito musų korespon
dento.

l^imužiui.—Tau apie tai 
ouvo rašyta pereitame "Ke
leivio’’ numeryje.

Bostoniškiui.—Apie lan
kymąsi aniuolo Gabrieliaus 
nedėsime.

.J. A. Ma-tečiui.— Įdėjo
me kito musų koresponden
to.

Motcjunni.—Žinią iš ka
reivių kempių negalime dė
ti, nes jas reikalinga verst 
anglų kalhon.

FURORE CO

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLŲ, 

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

į Telephone: Grecnpoint 2372

i MACYS BROS-

Ui

t

EknpertM 
Laikrodžių 
Taikytojas.

3 C1C. £
c<j- '

. prade- 
j Išryti

mane išgelbėjo 
žiu ligų? Sulutaras 
per praeitus 4 metus 
gyva.

Alena Kostovska, paširs 
dau visai publikai akyse

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

AR NORI, KAD MERGINOS,: 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai ntuipirk ll

f-
■
$1.00 ^aait?s

Pristatom į namus visokius 
daiktus į visą apielinkę Jersey, 
NewYcrk, South ir Centrai 
Brn'tklyną, Maspeth ir kitur. 
Vvažiunkit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (?)

198-200 Srand Street

I
 tarpe Driggs ir Bedford are. 

BROOKLYN, N. Y.

iš-Paskui pats priėjęs prie žmogaus 
trauki tą boję iš jo nosies. Prisiųski- 
te 25c. gausite ta bolę ir katalio- 
gą. ' - (51)

The Magic Shop.
IWlX 399. Holbrook, Mass.

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nes- 
kenežių gardumas priverčia ją?; 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir'į 
-.:»<:••< Lonney's Crest Ken-lj 
džių. Jeigu negali gaut kitur,? 
tai nri i įsk mums dolerį, oįh 
gausi vienų svarą geriausių.; 
A oer>k<»> išdirbtų kendžių. i;

Geriausias agentas Bostone,v 
K. ŠIDLAUSKAS

226 BR0ADWAY.

rno vnrginan 
Bitteriš. Aš 
buvau vos tik 

Aš kentėjau nuo nevirinirac 
pilvo ir dispen: įjos, r-lažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas r..aiSL..s su
teikdavo daug man nesrr-.t- 
'iliepdavo skilvyj sk’u&mtri. r? ’r 
gurgimas vidurių. Diegliai r.'..'r.'.da- 
vo po kratine, šenttese ir c'.;' vr.o 
Niekur aš negavau jr;. . 
sveikatos. Bet kadr. a L u; 
calauti Salntarac F ■ :-
-as, Regulatna. dėl mote 
iau gerai jausties, gerai 
Jirbti, pasidarė smagu 

6 mėnesius aš savo pavri 
■iu pažint ir palikau lak. 
lamn Salntaras i. ri'tla. 

Galima gauti geresnicos 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHUMIOAL IKST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted SU Tel. Canal C417.
P. J. EAt Fl-oNAS, Prcf.

C. C££C, III.
Šitą apgarsinimą turėtu perskaityt 

kiekvienas, iški-pt ir pasilikt. 
i-*-* iot;r:;

E. J. Mažeika
GERIAUSIU LAIKRODĖLIŲ 

LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 
KRAUTUVĖ

f Taipgi užlaiko visokius

I
fMlJZIKALISKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDVS 

LIETUVIŠKUS. ANGLIŠKUS. LENKIŠKUS, RU81SKUS ir tL

Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausit* 
teisingą ir gerą patarnavimą.

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

((«

NAVATNIAUSIA

KARE IR LIGOS!
__ __________________________  I

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- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros 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.

visame sviete knyga

SAUJA PIPIRŲ.
SENBERNIAMS ir 

SENMERGĖMS.
Knygoje telpa begalo navatni, 

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

Ar jaunos merginos myli senber
nius?

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kodėl mergi
nos tampa senmergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už jaunų vaikinų.

Knyga papuošta labai puikiais- 
artistiškais paveikslais.

Kaina tik 35 centai.
Knygos reikalaukite pas:

A. PIPIRNINKAS
2023 ST. PAUL AVE_ 

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

Agentams duodu didelį nuošimtį-
(komišiną).
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Flameno pareiga buvo kurstyt ugnį ant' 
aukuro ir tvarkyti aukų deginimą. Didis'
Romos flamėnas buvo vyriausis Jupiterio Balutis gavo iš Stokholmo 
kunigas. Jis vadinosi Dialis ir buvo laiko- nuo Augštuolio šitokią tele

gramą :
"Kapsukas eksprnpriavo 

Centralinį Komitetą. Keliai 
pabėgėlių šelpimui uždary
ti. šliupui greitai reikia tūk
stančio dolerių.”

Šita telegrama pasirem
dama, "Lietuva” sako, kad 
Certfralinio Komiteto jau 
nebėsą. Ir ji lieja graudžias 
ašaras, kad su tokiu vargu 
Komitetas sutvertas likos 
bolševikų sunaikintas.

Bet mums šita telegrama 
parodo visai ką kitą. Ji pa
rodo, kad socialistai paėmė 
Centralį Komitetą Į savo 
rankas ir tokie rveikėjai,” 
kaip Aukštuolis ir kiti, da- ■ 
bar jau nebegauna riebių 
algų iš to Komiteto. Čia tai, 
ir yra tai baisi ”ekspropria-! i 
sija.” Negaudami pinigų iš*

KAPSUKAS PADARĖ
’EKSPROPRIJACIJĄ.”

1E 1G H K ][

I "I Betvarkė Virškinime
J£^

■tai dievu dauginimasis. Tam buvo,

Senovės Roma.
Šiandien žmonės žino Romą ar Rymą vien 

tik karpo vyriausi Italijos miestą, italų sos
tinę. Senovėj-gi, da keli šimtai metų Kris
tui negimus, buvo ir šalis tuo vardu—Ro
mos Imperija.

Savo laiku Romos Imperija buvo pasie
kus gana augšto civilizacijos laipsnio. Ro
mėnų dailės, literatūros ir teisių da ir šian
dien visose šalise augštesnė mokyklose mo
kinama.

Iš pradžių tą šąli valdydavo karaliai, bet 
ir tuomet jie neturėjo teisės pavesti sosto 
savo vaikams; ir tuomet jau buvo senatas 
ir žmonių seimas, kuris vadinosi Comitia. 
Vėliaus gi, apie 510 m. prieš Kristų, žmonės 
karalius visai išvijo ir Įsteigė Romos res
publiką, kuri gyvavo apie 200 metų. Tur
čių klesa tuomet respubliką panaikino.

Per kares Roma buvo savo rubežius labai 
išplėtus ir daug tautų pavergus. Bet per 
kares ji ir nupuolė.

Romėnai kalbėjo lotinų kalba. Tečiaus 
paprastų žmonių kalba daug' skyrėsi nuo 
taip vadinamos ”klesiškos” kalbos. Iš pa
prastos lotinų kalbos išsivystė dabartinė 
italų kalba, kuomet klesiškoji kalba užsili
ko tik knygose.

Romėnų vardas paeina nuo miesto Ro
mos, kuri 753 metais prieš Kristų Įkūręs 
pasakiškas Romulas, dievo Marso sūnūs, 
kuris paskui gyvas buvęs paimtas ugningoj 
karietoj Į dangti.

Pasakėm keletą žodžių apie romėnus, kad 
skaitytojas turėtų nors paviršutini suprati
mą, kas tai buvo per tauta ir kada ji gyveno. 
Dabar eisime prie romėnų tikėjimo ir dievų.

Tikėjimas ir dievai.
Romėnų tikėjimo vystymąsi reikia daly

ti Į tris tarplaikius. Pirmutiniam tarplai- 
kiui priguli primitivis lotinų tikėjimas; an
tras tarptlaikis, tai jau graikų-italų tikėji
mo sistema, o trečias tarplaikis, tai refor
muota stabmeldystė, kurios vietą užėmė 
jau krikščionybė.

Pradėdami nuo lotinų tikėjimo, mes at
randam, kad pirmutinis jo vystymosi laip
snis-
žinoma, kelios priežastis. Visų pirmiausia, 
senovės romėnai toleruodavo svetimus die
vus. Jie velydavo geriau pasiskolinti sau 
dievą iš kaimynų, negu patiems ji tverti 
(kiekvienas dievas yra pačių žmonių prasi
manytas). Todėl kuomet Roma užkariavo 
daug kaimyniškų tautų, visus jų dievais ro
mėnai paėmė savo bažnyčiosna ir su laiku 
juos visai pasisavino. Kita dievų daugini
mosi priežastis buvo tame, l^ad romėnų fan
tazija negalėjG sau Įsivaizdinti, kaip vie
nas dievas galėtų pildyti kelias pareigas.

Todėl iš 30 pirmutinių lotinų dievų laikui 
bėgant jų tiek priviso, kad pilna buvo žemė, 
oras ir jūrės. Kuomet viskas, kas tik buvo 
neapčiuopiama bet jaučiama, likos imper- 
sonuota, tuomet romėnai pradėjo dievinti 
žmones. Tankiai altoriai ir šventnamiai bu
vo statomi karaliams garbinti jiems da gy
viems esant.

šitokia teogonijos sistema priėjo prie to, 
kad kiekviena organizacija, pradedant nuo 
valstybės ir baigiant paprastu pasikalbėji
mų rateliu, turėjo savo dievus ir juos gar
bino. Kiekviena šeimyna, kiekvienas asmuo 
pasirinkdavo sau toki dievaiti, koks jam ar 
jai išrodė geresnis ar galingesnis. Tokiu 
budu senovės Italijoj priviso tiek pat dievų, 
kiek buvo gyventojų.

Beto da pas romėnus buvo namų dievai, 
kurie saugodavo šventą židinį. Jie buvo va
dinami penatais. Po penatų buvo larai. Tai 
buvo mirusių tėvų ir šiaip gerų žmonių dva
sios. Jos visuomet laikėsi apie židinį. Be 
to da namuose gyvendavo ir blogų žmonių 
dvasios. Jos vadindavosi lemurais ir lervo
mis.

Tr taip visą romėnų žemę buvo užgyvenę 
visokie dievai ir dvasios. Jų skaičiaus nie
kas nežino.

Romos dievai turėjo kiekvienas sau kuni
gų kuopą. Buvo tenai ir kunigų kolegija, 
kurios nariai buvo vadinami p<|ntifexais. 
Tie pontifexai prižiūrėdavo visas miesto 
ceremonijas.

Kiekvienas dievas turėjo sau vyresnį ku
nigą, kuris buvo žinomas kaipo flamen. 1

Romėnų Dievai.!
mas švenčiausiu žmogumi ant žemės. Jo
šventumas buvo taip didelis, kad ant nešva
rių daiktų jam nepritikdavo žiūrėti; kuomet 
jis pro darbininkus praeidavo, tai darbas 
būdavo pertraukiamas pakol jisai nueis iš 
akių. Didžiausis prasikaltėlis, jei tik jis at
silankė į dialio namą, buvo paliuosuojamas 
nuo bausmės.

Po kunigų kolegijos sekė moteriškos ku- 
nigės vestalės. Jos priguli namų dievei Ves
tai. Jų pareiga buvo prižiūrėti Vestos au
kurą ir nešti jai aukų. Vestalės buvo ren
kamos ant 30 metų ir turėdavo užlaikyti 
mergystę nekaltybėje. Įžeisti vestalę būda
vo tokia nuodėme, už kurią kaltininkas bū
davo baudžiamas mirties bausme.

Reikia tečiaus pasakyti, kad šviesesnioji 
romėnų klesa į visus tuos kunigus ir dievus 
žiurėjo su pajuoka. Tikėjimas tvirtai lai
kėsi tik tamsių žmonių tarpe. Ir juo to
liau, tuo daugiau šitas romėnų šviesunijos 
skepticizmas tvirtėjo. Jų filozofai ir šiaip 
”augštesnioji” klesa pradėjo jieškoti kito
kių dievų. Šitoj žmonių klesoj ir pradėjo 
graikų tikėjimas leisti savo šaknis. Savuo
sius dievus pradėta versti žemėn, o jų vieton 
statyti svetimus. Tokiu budu romėnų baž
nyčion likos atgabenta frvgų ”dievų moti
na” Kybėlė. Tokiu pat budu iš Egipte at
gabenta dievai Izis ir Serapis, o iš rytų— 
Astarta ir Mitras.

Vėliaus tečiaus prieš šitą senovės dievų 
paniekinimą prasidėjo reakcija. Paprasti 
žmonės pradėjo gaivinti ir garbinti pirmuo
sius savo dievus iš naujo.

Vyriausieji romėnų dievai buvo sugru
puoti sekančiai:

1. Jupiteris, Juno ir Minerva—tai vyriau
si dievai ir dievės meilės, išminties ir spėkos.

2. Sol, Luna *ir Tellus—tai žvaigždės bei 
planetos.

3. Orkus. Dive ir Libitina—t^i požeminio 
pasaulio bei pragaro valdonai.

4. Vulkanas, Ugnis, Vesta—tai namų sar
gai, ugnies dievai.

5. Saturnas ir Opsas—žemdirbystės die
vai. '

6. Faunas, Saturno sūnūs, piemenų ir gy
vulių globėjas. Jis yra su ragais, pusė ožio, 
pusė žmogaus.

7. Parcėr, tris seseris, likimo, mirties ir 
gyvasties dievaitės.

8. Fortūna, laimės dievaitė.
9. Larai—namų ir židinio dievai. Manai 

—mirtis, ir Penatai—mirusių dvasios, visi 
namų gyventojai.

10. Jupiteris—vyriausis romėnų dievas. 
Jis yra dievų ii žmonių tėvas, dangaus vieš
pats, audrų ir perkūnų valdytojas, o taipgi 
vpatingas Romos globėjas ir sargas. Prie 
įo vaikų priguli Valandos. Gracijos. Mūzos 
ir Fatos. Ištikrųjų jis yra graikų Zeus, tik 
Jupiterio vardu romėnai jį pavadino.

11. Marsas—tai karių dievas. Jis Yra Ju
piterio ir Junos sūnūs ir Romos įkūrėjo Ro- 
nulaus tėvas.

12. Neptūnas—tai jūrių dievas. Jis buvo 
Saturno sūnūs ir Jupiterio brolis. Savo 
Ypatybėmis jis labai primena graikų dievą 
Poseidoną. Kaip Poseidonas, taip ir Nep
tūnas važinėjasi aukso žirgais vandenų pa
viršium ir viešpatauja ant jų gelmių. Pože
minei jo galybei romėnai priskaitydavo ir 
žemės drebėjimus.

13. Venera (Venus)—pavasario dieve, o 
vėliau, ir meilės apaštale. Ji, rodos, bus iš
sivysčiusi iš graikų Afroditės.

14. —Racchus—vyno ir linksmyvių die
vaitis, dievo Jupiterio ir Semelės sūnūs. Jis 
taipgi paimtas iš graikų dievų kataliogo.

šito dievaičio garbinimas-liebavimas pas 
romėnus buvo taip išsiplėtojęs ir tokio laip
snio pasiekęs, kad 186 metais prieš Kristų 
senatas turėjo ji uždrausti.

v •
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ugduticum pinigu ib 
Sentralio Komiteto, tie poli- { 
kiečiai reikalauja jau šliu- ___kieriai reikalauja jau Šliu
pui tukstahčio dolerių.

Cambridge’aus tautinin
kai nutarė netik patįs kleri
kalų suvažiaviman delegatų 
nesiųsti, bet dar pareikala
vo, kad ir tautininkų ”San- 
daros” valdyba tame suva
žiavime nedalyvautų. Nes 
sautininkams dalyvaujant 
klerikalai galės girtis, kad 
jų mitingas buvo ”visuoti- 
ias seimas.”

žuvis netyras iro būt užleista. Jeigu pasiimama greituž reikalo, ta betvarkė tuojaus gali 
gji nevllkinkite.kitaip pasilieka chroniška liga ir reikalauja ilgo ir kantraus gydymu. Tai- 
but prašalinta, Jeigu turite blogą valgymui ne,ra, jeigu burnoje jaučiate ne>Ėa. urną. 
niekad neprival stinga energijos, jeigu kenčiate nuo viduriu užkietėjimo a.' nerviškumo 
imkite _ . - <

EVERA’S
Stomach Bitters

(Severos Skilvio Kartybė). Yra tai ideale gyduolė s/ilvUi ir sustiprinanti virškinimą. 
Jos vartojimas pasiūlomas visiems, kurių virškinimo organai yra betvarkėj, o ypatingai 
tiems, kurie yra nusilpnėjo arba pasenę. Toji gyduolė laba tinka gydymui chroniško vi
durių užkietėjimo, dispepsijos, abelno nusilpnėjimo, drugio krėtimo, ir apsireiškimams iš 
priežasties tos ligos. Priimant reikia imt nuo pusės iki vienam staliniam šaukštukui 
prieš valgymą, tris kartus į dieną. Nėra lai gėralas, bet vertas pasitikėjimo skilvio vai -

Pabandykite. Kaina 75 centai ii $1.50.
Aptiekoriai visur laiko Severos vaistus nuo skilvio ir noriai jums jų duos. Reikalaukite Severos Ski: 
vio Kartybės savo aptiekoje ir reikalaukit, kad jums būtinai duotų Severcs. Jeigu jūsų aptieksiu;.- 
nepristaiys jums,-rašykite tnums.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

---------—H„.

TĖMYKIT! Vyrus ir 
merginas niukina m Bar
beno amato. Išmokus 
parupinam vietą. Rei
kalaukit informacijų, 
šmaikštis, (

GLOBĖ BARBĖK SCHOOL, 
139—3-rd avė..__ BITTSBURGH, PA.

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

F r. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINTUS.
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NASHUA, N. II.
Vasario-3 d. šių metų lai

kytame susirinkime likos 
(6) vienbalsiai nutarta praša

lint iš LSS. 192 kuopos na- 
i rys J. R. Pušinis. Priežastis 
prašalinimo iš kuopos drau- 
stinas jo pasielgimas.

LSS. 192 kuopos valdyba.
$ 

!

i
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Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Boa 36, . lioibrook, Mass.
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NĖRA ATLEIDIMO.
Negal būt atleidimo už 

kentėjimus nuo skilvio skan
inio, nes galite gaut Trine- 
•io amerikonišką Karčiojo 
Vyno Elixrį visose arti
miausiose aptiekose ir berei- 
calineą skausmą prašalin
ti. Tas tikras vaistas pra- 
ialina vidurių užkietėjimą, 
jalengvina virškinimą, pa.- j 
naikina galvos skaudėjimą, Įj 
oemiegę, nerviškumą ir t c. 
Kaina ŠI. 10 aptiekose. Tri- j 
tirio Linimentas ir Trine- i 
■io Kosulio Sedativas, už- 
aikomi namuose, reiškia 
geriausi prisirengimą sutik- 
i visas blogybes, kurias tei
sia dabartinio laiko oro be- 
ikeitimas. Trinerio Lini- 
nentas yra puikiausias vais
as nuo nušalimo, ištinimo", 
įeuralgijcs ir reumatiškų 
skausmų. Trinerio kosulio 
Sedativas suteikia tikrą 
lagalbą užsišaldžius ir ko
sulį gavus. Kaina Linimen- 
;o 35 ir 65c. aptiekose. Išsi
pašant—45 ir 75c. Sedati- 
;as 25 ir 50c. aptiekose, išsi- 
’ašant 35 ir 60c. Joseph 
Friner Co. Manufacturing 
"hemists, 1343—1343 So. 
Ashland avė., Chicago, UI.

• (Apgarsinimas).
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Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną. 

Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON. MA88.

į Jonas A. Katkus
1 UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Arce - 

“ rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 
iki 12 vidurnakčio.

Tol i aus gyvenantieji 
keiptis lašku šuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes st., Pittsburgh, Pa.

čt>

iš ryto

galit 
(?)

Nepakeliama 
kainą ūz'sį 

PASEKMINGĄ VAISTĄ.

CASCARAMOVININE

Priprasta nuo šalčio gyduolė per 20 
lėtą—žirnelių pavidale—saugi, tik- 

’a, be svaigalo, šaltį išgydo į 24 va
landas. gripą ; 3 dienas. Gauk tikrą 
audonu viršelių su p. Hill paveikslu 

dėžutę. Lėšuoja mažiau, sutaupini 
pinigus, o nau-

Ųv;ij..y 21 žirneliai už 25c. 
t įsose a pliekose.
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ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

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

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

KAINA SSe.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS Me.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
' ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS.._ 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITĮ NUO ŽILOS SENOVĖS.

Is jos sužinosi, kada musų nratėviai vogdavo sau 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi
Tai viena knyga lietuvių kaitroje, kuri taip smulkiai 
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių paa 
pačius žmones.

KAINA SU.
AUDIMO APDARAIS 16c.

z
Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne. 

Siunčiant pinigus adresą užrašykit tapi:

”KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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KELEIVIO”
SPAUSTUVE

3E1EJ (:=■==—

Viena iš didžiausiu lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir goriausiai.. įtaisymias.

SPAUSDINAM:

KNYGAS.
KONSTITUf IJAS, 
PROGR* AMUS, 
APGARSINIMUS ir
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Reiškia, spausdiname visokius spausdintus 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio til »et<>.

Darbą atliekame *

GRAŽI AI. PIGIAI ir GREITAI

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO" 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir gerą 
patarnavimą.

1USILMEII, KMlŠII, IEIIŽTEITH1I IUUJO TUREITI HRU R MTERES 

įgauna Stipruma, Tvir- ^4 
tuma, ir S"

Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
lipomos, jeigu turite skausmą 
galvos, užkereiimo vidurių, ne
galėto mieguoti. neturite giaro 
apetito; jeigu iusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją. nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu iaustate vi -ii 
nuvargis ir jeigu iusu protiškos 
ir kūniškos pa-iegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone — 
tą Stebuklingą Kraujo Valy
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

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

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Motercs.
Tie svarbus gyduolei. Nuga-Tone. įšmeta nuodas iš kūno ir padara 

jįjį stiprij ir sveikų. Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarbam stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketejimo 
skilves, bjaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptina širdę. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuesą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje. ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą. jog 
jausies keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantaoti 
kad sugraži* sveikata ir busite tiiganMirti. arba m«F sugražisma pinigus. Gvarantija 
yra Įdėta j kožną pundulj. Pilnas vieno mėnesi gydymas tik $1.00. ar ant menesių
už $5.00 Siuskirtc sava pasv’.i.tvimo indėną ir atjaukite savą pirmutini sveikatą, 
Stiprumą ir spiekas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dėl vyrų kaip ir dėl moterių.
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41 kunigas "mokina’’ kurčius ir neto
lius.” Jie mokina juos kalbėti rąžančiu ir 
spaviedoties pirštų ženklais. Mat nekurie 
turtingi katalikiški šikštuoliai atsisako duot 
aukiuvargdieniui popiežiui, kunigo automobi
liui, pataisymui kokios nors beluštančios ita- 
Ijoniškos katedros arba atvertimui "prie tik
ros vienos” eskimų ar’oa hotentotų,
pasigailės kurčių ir nebylių. Kunigai 
daug būdų doleriu pilimui.

SIUSKIT TA KUPONA_
Nailonai Laboratory L101 123 W. Madison st., Chicago, III.

TdMu čionai S..............L.......... Ir meldžia prisiųsti .. .....................   rr.fneslc fy'lytno,
gyduolių Nuga-Tone.

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

ADRESAS ..............................................................................................................................’

“KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston M?ss.
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8 KELEIVIS.

Vietines Žinios
šv. Kazimiero Dr-ja protes

tuoja prieš klerikalų 
sauvaliavimą.

Pereitą nedėldieni, 10 d. 
vasario, didžiojoj Lietuvių 
svetainėj buvo viešas susi
rinkimas, sušauktas Šv. Ka
zimiero Draugijos. Kalbėjo 
"Ateities” redaktorius J. 
Strimaitis, "Atgimimo” re 
daktorius Norkus ir J. B. 
Smelstorius. Pirmininkas 
Mockus atidarydamas susi
rinkimą paaiškino draugi
jos stovi. Pasirodo, kad Šv. 
Kazimiero Dr-ja skaitlin
giausia nariais ir turtin
giausia savo kasa iš visų 
Bostono lietuviškų draugi
jų. Strimaitis savo kalboje 
aiškino naudingumą ir rei
kalingumą pašalpinių drau
gijų : Smeltorius apibudino 
svarbumą pergyvenamo 
momento ir išaiškino, kode1 
sveikai manantjs Amerikos 
lietuviai ne tik savo atstovų 
j klerikalų ir konservatyvių 
tautininkų tarybos šaukia
mąjį suvažiavimą neprivalo 
siųsti, bet griežtai protes
tuoti prieš klerikalų ir kon
servatyvų uzurpatišką sa- 
vinimąsi teisės antmesti vi
suomenei savo valią. Vi
suotinas seimas tik tuomet 
gali būt visuotinu, kada ji 
šauks jo reikalingumą ap
kalbėjusios visos musų vi
suomenės srovės. Norkus 
padavė susirinkimui paruo
štą protesto rezoliuciją,kuri 
vienbalsiai likos užgirta. 
Sulyg susirinkimo padaryto 
pataisymo, rezoliucijoj dag: 
protestuojama prieš klerika
lų vadinamą savo tarybos 
"Amerikos liet, taryba,” rei
kalaujama. kad ji ir vadin
tųsi tų vardu, keno vardu 
įsteigta ir ką atstovauja.

Prie draugijos šiame susi
rinkime prisirašė 16 naujų

Liet. Kriaučių Unijos 
prakalbos.

Vasario 10 d. vakare Lie
tuvių salėje buvo Liet. 
Kriaučių unijos paregntos 
prakalbos. Kalbėjo Z. M. 
’uišiutė.

Žadėjo būti ir dainų, bet 
•horistams nesusirinkus, 
lainos neįvyko.

Aukų politiškų prasikaltė- 
ių fondan surinkta $28.50.

Naujas Veikalas Lietuvių 
scenoje.

Kovo 9 d. Dudley Opera 
iouse teatre bus pirmu syk 

LSS. 60-tos kuopos sce
noje statomas naujas veika- 
’as "Kryžeivis,” kuris da 
niekur nebuvo loštas. Vei
kalas vaizdiną istorinį nuo- 
iki iš 9-to amžiaus Prusų- 
ietuvių gyvenimo, gyvenu- 
ių ant Rugijos salos, at- 
■kleidžia priežastį rugėnų 
įuolimo ir išnykimo. Be to 
veikalas yra podraug klesi- 
’:os veikalu, apibudinan
čiu žmogaus gyvenimo am
žinai besikartojančią trage
diją. Taipgi scenerijos ir 
latrinio meno žvilgsniu 
eikalas begalo gražus ir ti

kimasi padarys giliausi įs
pūdi publikoje. Tikietus 
geriausiai nusipirkti iškal- 
10.

21 žmogus gazu užtroško.
Nuo 1 d. sausio iki šios 

sąvaitės Bostono įvairiose 
dalyse deginamuoju gazu 
užsinuodijo virs 50 žmonių, 
iš tų 21 nepasisekė atgaivin
ti. Paskutinę sąvaitę į 36 
valandas buvo net 15 atsiti
kimų užtroškimo gazu. še
šios ypatos nebeatgijo, 9 gi 
atgaivinta. Šitie atsitiki
mai yra lig nepaprastas 
apsireiškimas. Manoma, 
kad daugiausiai atsukama 
gazas, kad nusižudžius, bet 
gal būt daugelyje atsitiki
mų kalta ir gazo kompanija,

Kunigo vyskupo S. B. Mic
kevičiaus prakalbos.

Vasario 11 d. vakare Lie
tuvių salėje buvo turbut pa
ties kunigo vyskupo S. B 
Mickevičiaus iš Lawrenc’o 
surengtas prakalbos. Kal
bėjo pats vyskupas. Sve
tainėn prisigrūdo publikos 
tiek, kiek sutilpt galėjo. Mat 
ir ištikimiausi kunigo Žilin
sko parapijonįs ėjo paklau
syt prakalbos to eretiko, ku
rį musų klebonas pereito ne- 
dėldienio savo pamoksle iš
keikė ir draudė žmonėms ei
ti klausvties jo prakalbų. 
Matomai ir tie patįs katali
kai persitikrino, kad ereti
kas nėra tap baisus, kaip ji 
jiems klebonas buvo nupie
šęs, visi prakalbos atydžiai 
klausėsi ir matoma buvo, 
kad prakalba darė neblogą 
įspūdį.

Kalbėtojas pirmoj savo 
kalboj aiškino mokslo reika
lingumą, nes tik tamsius 
žmones gali išnaudoti kuni
gai ir visi kiti liaudies triū
so vaisais besipenianti dyka
duoniai.

Antru atveju, kalbėjo apie 
tikėjimą ir bažnyčias, aiš
kindamas, kiek turto lietu
viai yra atidavę airiams, 
statant savo Rymo kataliki
škas bažnyčias. Vienu žo
džiu prakalba buvo ne vien
pusiška. bet grynas teisybės 
žodis. Prisižadėjo da ir kitu
syk čia kalbėti.

Suėmė banditų saiką.
Middleboros policistui pa- 

isekė suimti visą banditų 
aiką, kuri nuo tūlo laiko 
pač Bostone rubavojo są- 
rovas. Suimti padavė sa- 
o vardus ir adresus, sekan- 
iai: James Edvvard Con- 

i.ors, iš Syracuse, N. Y. • 
:eorge Williams (tikrai 
rhomas F. Connors) iš Bos- 
ono: James Hoimes. šiau
dus, benamis; John F’. Mur- 
>hy iš Bostono. Da vienas 
aikos narys manoma esąs 
?rank. Whalen iš pietinės 
>ostono dalies, laikomas jis 
>o 40,000 belos. Keturi au

gščiau minėti banditai už
daryti East Cambridge’aus 
alėjime. Jie pastatyti po 
0.000 kaucijos kiekvienas, 
et nieks už juos neima pa- 
ankos.
Kaip iš paduotų vardų ma

nsi—jie visi yra airiais, be- 
'bejonės. kad tai kunigijos 
uklėtiniai—katalikai.

Negavę algos pakėlimo 
darbininkai sustreikavo.
Darbininkai Condit Elec- 

ric Mfg. Co. fabrikos sto
vinčios kertėj E First ir 
Summer gatvių, So. Bosto
ne, pereitą sąvaitę padavė 
firmai savo reikalavimą, 
;ad jiems butų pakelta al- 
;a 15 procentų ir sutrum- 
lintas darbo laikas iš 9,/L^nt 
> valandų Į dieną. Atmetus 
firmai darbininkų reikalavi- 
ną, jie tuoj susiorganizavo, 
ušaukė susirinkimą ir nuta- 
ė sustreikuoti. Fabriko j 
lirbama valdžios darbai, 
larbininkai tikisi savo strei
ką greit laimėti.

buvo

Sako, reiks uždaryt 
gelžkdius.

Naujosios Anglijos kuro 
administratorius J. J. Stor- 
row šį pereitą panedėlį mu
šė iš Washingtono Bosto
nan telegramą, kad panedė- 
lių šventimas turi tęstis to
liaus. Dėl stokos anglių rei
kalaujama ir net jau mano
ma uždaryti Boston & Mai
ne Centrai gelžkelius. Sa- 

• koma, kad gelžkelio judėji
mas galima bus tęsti neil
giau vienos sąvaitės laiko.

Socialistai nepatenkinti Pil
domojo Komiteto nu- 

atarimais.
Pereitoj nedėlioj 

Cambridge’aus LSS. 71 kuo
jos mitingas, kur d. J. P. 
Rauilnaitis, kaipo Pildomo
jo Komiteto narys, buvo pa
kviestas duoti raportą iš pa- 
kutinių Pildomojo Komite

to konferencijos. Raportą 
šklausę, didžiuma narių iš
reiškė dideli nepasitenkini
mą Pildomojo Komiteto 
darbais, o ypač jo nutari
mais apie "Kovą.”

Vakare buvo tos pačios 
kuopos diskusijos temoje: 
"Kaip lietuviams, kaipo dar
bo žmonėms, butų geriau?" 
Po diskusijų veik vienbalsiai 
ori pažinta, kad geriausia 
butų susidėjus federacijos 
ryšiais su laisvaja rusų res
publika.

71 kp. korespondentas.

Ką-tik nepriėjo prie riaušių.
Pereitą sąvaitę prie anglių 

sandėlių 1-st gatvėj, netoli 
F gatvės, susirinko apie 300 
vyrų, moterų ir vaikų, kad 
^avus anglų. Žmonės ne
jaudami anglių, pradėjo ju
dėti ir siūbuoti, prisiėjo šau
kti net iš kelių policijos nuo
vadų policistus pagalbon. 
Kažin ar nebūtų Įvykęs di
delis kraujo praliejimas, nes 
minia įniršo ir nepaisant po- 
:icistų veržėsi anglių jar- 
dan, tik ant laimės atsirado 
en airių kunigas O’Rourke, 
kuris savo prakalba minią.______
tpmalšino ir tuo budu neda- neprižiurintfgazo pervadų. 
eido kilt riaušėm. Miniai 
įusiraminus ir žmonėms su
stojus i eiles greit visi pa
davė savo "orderius” ir an- ______ _______
glių pristatymo kompanijos .7:30 vai. vakare. L. L. Dr-ja 
viršininkas prižadėjo kaip SVet. 309 E. st.. So. Boston. 
jalima kuoveikiausiai parū
pinti anglių reiklaujantiems.

Brighton, Mass. Nedėliojo 
: 7 vasario. Kooperacijos 
Varne nuo 2 po pietų bus vie- 
as Lietuvių susirinkimas 
Lietuvos laisvės reikale. 
Rengia LSS. 67 kp. ir Dr-stė 
Vienybė; kam tik tas reika- 
’as rupi, malonėkit atsilan
kytu Komitetas.

Koncertas. Nedėlioj nuo 
> vai. vak. Brightono koop. 
alėje bus gražus koncertas, 
žanga dykai, rengia LSS. 

>7 kp. Meldžiam visus atsi- 
’ankyt.

lietuviai skaito "New York
Call."

Pradėjus So. Bostone po 
ir. 300 Broadvvay, kertėje 
D st., pardavinėti tarp kitų 
lieninių laikraščių ir vienin- 
elĮ šiuo laiku Rytinėse Val- 
ti.iose socialistišką dienraš- 
Į ”New York Call," pasiro- 
’o. kad lietuviai darbinin
kai. kurie tik kiek angliš
kai suskaito, perkasi sau tik 
”New York Call,” o ne ka
pitalistiškus didlapius. Tas 
pagirtina ir linksma, kad lie
tuviai klesiniu savo suripra- 
imu pralenkia kitas tautas.
Pereitą sąvaitę pagautas 

ant karšto darbo Winthrop 
Juilding name, kertėj Wa- 
er ir Spring Lane gatvių, 
Jėšikas Alfred Lvnch, kad 
^pasprukus iššoko per langą 
tuo trečių lubų, bet visgi li
kos pagautas.

Anądien Hvde Parke Gas 
md Electric Co., užimamo 
namo skiepe ištiko smarki 
ekspliozija, nuo kurios nu
kentėjo keletas artimesnių 
namų. Nuostoliai apskaity
ta ant 20,000 dolerių.

SVARBUS SUSIRINKI
MAS M. L. S. D. K. G. K. bus 
panedėlyje vas. 18 d. 1918 m.

'•y

Į šitą susirinkimą privalo 
atsilankyti visi draugai, da
lyvavusieji pirmuose susi
rinkimuose, todėl dabar ma
lonėkite susirinkti, nes bus 
galutinai priimami Įstaty
mai virš minėtos organiza
cijos ir taipgi bus aptartas 
veikimo programas.

J. M. Pečiulis.

MONTELLO. MASS.

Teatras
Lietuviai MONTELLOS ir apie!:n- 

kės ar norite pamatyt komediją Au
dra Giedroje ir dramą Nastutč Mi
nėtu veikalu perstatys Norvoodiečiai 
22 Vasario 1918 m. prasidės 
3 vai. po pietų Lietuvių Tau
tiškam Name Montello, 
Mass.

Gerbiamieji:—Atsilankykite visi be 
skirtumo, o persitikrinsite ką išgalės 
atlikti Nomvoodo aktoriai. Įžanga 25c. 
ypatai. RENGĖJAI.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVI.”

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.t

Žiema jau Atėjusi
su savo kosuliais, peršalimais ir 
influenza. Nepareiyk kosuliui iš
siplėtoti. Tuojaus jį sulaikyk ir ( 
tokiu budu išvengsi bereikalingų 
komplikacijų. Imkie

Severa’s
Balsam fofor Lungs <

(Severos Baisamą Plaučiams), o ( 
netrukus patyrsi, kad tatai yra 
puikus vaistas gydimui nuo 1 
kosulio, užkimimoir spazmodiško . 
smaugulio. Jis yra tvirtai reko
menduojamas. kaip vaikams I 
taip ir suaugusiems. Pilnus nu- , 
rodymus rasite prie kiekvienos 
bonkutės. Kaštuoja 25 ir 53 et. I 

Parsiduoda visose aptiekose. ..

Ar turi kopiją Severos Lietuviško T 
Kalendoriaus 1918 metams? ( į

I 
I W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIDS, IOWA

i

U. S. Protected Jums daug reiškia
Tas reiškia šiltas, sausas kojas, nežiūrint koks butų 

oras. Tas užtikrina jums, kad ilgai šitą avalą devėsit, ir 
daugiau ir geriau atliksit darbą. Tas parodo, kaip jus ga
lit sutaupyt pinigą, nes

U. S. Robo Avalines
Padarytos taip stipriai, kad nešiojasi kuoilgiausia.y Ant 
kiekvienos poros batų, padarytų iš šito geresnio robtf žmo
nėms, kurie dirba lauke, yra U. S. antspajida, ženkįs di
džiausio robo išdirbėjo pasaulyje.

Unites Statės Robber Company
New Y$rk

Šitas ženklas yra jūsų apsauga. Parsiduoda visur. Gaii gauti pas 
Žiūrėk, kad jis butų ant kožnos poros savo krautuvninką, o jei jis neturi, tai 
robinių batų, kokius tik pirksi. pasistoros.

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

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

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Hajmarkct Sq. kampas Croes Str
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq

BOSTON. MASS.

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

JOSEPH A. M AYNAR_—PREZIDENTAS

SAUGIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Hass.

1 2 procento
už padėtus Taupinimo skyriuje. 

Pinigus į Banką galite prisiųst ir per laišką.

EILIŲ KNYGA
Ki. 4 1Gražiausių Painu ir Najausių
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Telephone: Back Bay 4200 >>

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
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Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną. 

Nuo 7 iki 9 vai vakare.
419 BOYLSTON STR.

Suite 419. 420 ir 421-oIIITv '< I II

Į), Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MA88.
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Papuošta daugeliu apalnutų paikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų ryšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausi* ir turtingiausi* eilių knyga beturiu kalboj*. 

Kiekvienas turėtų papuošti mvo knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — 11.90.

SIELOS BALSAI

DAKTARAS

I ALKA POCIUS j
LIETUVYS DENTISTAS. ) 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.}

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

Geriausia 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

irapieiinkej
Gyduoles sutaisome 

ir prisiunčiame 
visokias, B

kurios tik pasaulyje ; 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Ypatingai geros šios gyduolės:
25e
5Oc
25c
50c
20c
2bc 

1.00 
1.00
50c

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkę* tų kaygų pasidžiaugs. Pinigus gerian
ti* i siųst ”Money Orderin,”popierinius galima siųst tiesiog pa

tai konverte, užrašine aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
priUpy* už 2c. markų.

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.
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Nuo 2 iki 9 vak. ;
NEDĖLIOMIS į 

iki 1 v. po pietų. ;
Ofisas "Keleivio” name. ' 
Broadway, tarpe C ir D Sts.;

SO. BOSTON, MASS;

i s

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu

1 donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 

I siųst ir stampoms.
J. RIMKUS

P. O. Bos 36, .Holbrook, Maaa.

Tikra IJetuviška Trajanka 35c 
Mostis ir -kyščiai nuo niežų 1.0'1 
Gyduol. patai ymui apetito 1.00 
Gyd. suvalnir.imui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ..
Gydu. nuo "komų” 15, 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 
Proškos r.uo nerviško galvos 

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

liški muilai .... 10, 15 ir 25c
| Blakėms ir taiakon. nuedų 25c

.... 1.03
20 ir 25c 

, 50c
_ ___ >

. . 10 ir 25c

i

Nuo prakaitavimo kojų ..
Gydanti mostis nuo pučkų
Nuo viduriavimo mažiems
Nuo viduriavimo suaugus.
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo ....
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

Pęrfumos visokių gėlių. 25c.. 50c„ 75c., $!.•■ '. $2. .O ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išr.uf no, nuo visokių 

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, a mes prisiųsim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

X Mlaiisfcas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. Bostt ųass>
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