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TROCKIS REIKALAUJA ARNUOS 
KOVAI UŽ LAISVĄ EUROPĄ.

SOVIETAS PRITARIA 
750,000 VYRŲ 

ARMIJAI. • •

i

kels milionus darbininkų 
prieš imperialistus. Musų 
pareiga bus pasiųsti jiems 
Į pagalbą Sovietų respubli
kos armiją, tik anaiptol ne 
tam. kad sustiprinus vienos 
ar kitos buržuazijos frontą, 
kaip imperialistai tikisi, bet 
tam, kad visą pasaulio ka
rės frontą pavertus į darbi
ninkų ir kareivių revoliuci
jos frontą.”
Trockis prašo Amerikos 
10 oficierių rusų 
kariumenei lavint

Bolševikų skarės komisa
ras Trockis kreipėsi į ameri
konų karinę misiją Rusijoj 
su prašymu, kad ši parūpin
tų 10 Amerikos oficierių 
naujai rusų liuosanorių ar
mijai lavint.

Be to da jis prašo Ameri
kos geležinkelių inžinierių 
ir transportacijos ekspertų 
padėti reorganizuoti Rusi
jos geležinkelius, kuriems 
jis taipgi prašo garvežių, 
vagonų ir kitokių dalykų iš 
Amerikos.
Sąjungininkų atsinešimas 
link Rusijos mainosi.

Ačiū įtekmingų karės ko
respondentų nurodymams, 
kad vien tik Sovietų valdžia 
stovi už pastovią taiką su 
Vokietija, sąjungininkų at
sinešimas linkui bolševikų 
valdžios pradeda mainytis. 
Viskas rodo, kad sątikiai 
tarp jų ir Rusijos pradeda 
eiti jau geryn. Įvairių val
džių militarės misijos, ku
rios nesenai rengėsi Rusiją 
jau apleisti, dabar pasiėmė 
Maskvoje butus ir išrodo, 
kad tenai jau pasiliks.
51,000,000,000 liuBLIŲ RU

SIJAI LĖŠAVO KARĖ.
Rusijos užsienio ministe

ris čičerin, pranešdamas 
Centraliniam Vykdomam 
Komitetui, kad taika likos 
užgirta, kartu pranešė, kad 
karė Rusijai lėšavo 51,000,- 
000,000 rublių ($26,265,000,- 
000).

CHERSONAS PAIMTAS.
Vokiečių karės ministeri

ja praneša, kad Chersono 
miestas su uostu taipgi jau 
paimti.

Chersonas yra svarbus ja
vai pirklybos centras, guli 
apie 100 mylių į rytus nuo 
Odesos, prie pat Dniepro u- 
uės. Gyventojų turi apie 
70,000.

RUSIJA ATMETĖ BAŽ
NYTINI ŠLIUBĄ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad nuo šiol Rusijoj bažny
tinis šliubas bus jau nerei
kalingas ir neturės jokios 
svarbos, taip kaip ir Ameri
koj. Tiktai civilis apsivedi- 
mas bus pripažintas.

Apsivedimo amžius pa
skirtas vyrui 18 metų, o 
mergina? 16 metų. Norėda
mi apsivesti, jaunieji turi 
padaryti raštišką ar žodiš
ką sutartį ir pranešti apie 
tai apsivedimų registracijos 
departamentam Užkauka
zėj vyras gali vesti nuo 16 
metų, o mergina nuo 13 me
tų.
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Rusijos proletariatas turi 
rengtis į karę su visa im* 
perialistiškai-kapitalistiš- 

ka Europa.
Karės ministeris Trockis 

buvo karštai sveikinamas, 
kuomet kalbėdamas Mas
kvos Soviete 21 kovo jis pa
sakė, kad Rusija turi tuo
jaus organizuoti naują dide
lę armiją.

”Sulyg užsienio žinių, 
200,000 austrų-vokiečių be
laisvių esą apsiginklavę ir 
gatavi užimti Sibirą,” sakė 
jisai.

”Japonai platina šitas ži
nias po visą pasaulį, kad pa
teisinus savo užpuolimą ant 
Siberijos.

”Aš nei kiek nebabejoju, 
kad francuzų birža parduo
tų Rusiją, jeigu jai butų pa
siūlyta užtai AIzas-Lotarin- 
gija.

”Jei vakarų proletariatas 
neateis mums į pagalbą, tai 
mes pražūsime.

”Mės gerai suprantame, 
kaip ] mus žiuri Europos 
buržuazija. Mums reikalin
ga armija kovai prieš visą 
kapitalistiškai- imperialisti- 
šką Europą.

”Senoji musų kariumenė 
buvo sunaikinta trijų metų 
karėj—ji negalėjo išlaikyti 
karės su armijomis tų šalių, 
kur pramonė išvystyta.

”Mes turime pradėti or
ganizuoti naują 750,000 vy
rų armiją ir ekspertams va
dovaujant sutverti kolekty- 
vę kariumenės discipliną, 
taip kad Europos proletari
atui sukilus mes galėtume 
pasakyti: ’Mesčia’I”

Principialiai tas reiškia 
Lenino teoriją: Rusijos re
voliucionieriai turi laikytis 
patol, pakol Europos kapi
talo grupės tarp savęs be- 
kariaudamos pavargs ir vi
sose šalįse kils revoliucija. 
Kas del oficierių rinkimo, 
tai Trockis sutinka, kad jie 
butų renkami, bet sako, kad 
jie bus verčiami prirodyt 
tinkamumą savo pareigoms 
pildyt.
Karė tęsis patol, 
pakol visoj Europoj 
kils revoliucija.

Bolševikų "Pravda” įžan
giniame straipsny nurodo 
visą eilę priežasčių, del ku
rių dabartinė karė turės 
tęstis per neaprubežiuotą 
laiką. Ji tęsis dėlto, kad Vo
kietija dabar galinti gauti 
iš Rytų maisto,metalų,o rei
kalui esant ji galės da u- 
krainiečiais ir lenkais savo 
armijas dapildvt. "Todėl to
limesnis karės bėgis tarp 
imperialistų turės krypti 
taip, kokią poziciją linkui 
jo užims Rusija.”

Vokiečiai tikisi galėsią pa
sinaudoti Rusijos silpnumu. 
Anglai ir francuzai mano, 
kad šiokiu ar tokiu budu 
rusai tęs karę toliaus.

"Iki šiol,” sako tas laik
raštis, "revoliucija naudojo
si iš karės; dabar gi karė ti
kisi naudotis iš revoliucijos.

"Bti begalinė kare su

I

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on March 
27, 1918, as reąuired by the Act of
October 6, 1917.

JAPONIJA SUSILAIKO 
NUO SIBERIJOS.

Associated Press’sos ko
respondentas praneša iš To
kios, kad klausimas apie 
siuntimą Siberijon kariume
nės netik užtemdęs viską 
kitą, bet iškėlęs tokią svar
bią šalies problemą, kokios 
nuo rusų-japonų karės da 
nebuvę.

Vadovaujanti nuomonė 
japonuose esanti tokia, kad 
situacija yra labai rimta ir 
pilna pavojų kaip Japonijos, 
taip ir sąjungiečių apsaugai. 
Chaosas Siberijoj ir mūšiai 
tarpe kariaujančių frakcijų 
ant Mandžiurijos rubežiaus 
skaitomi tuo pavojingesni, 
kad tenai esą apie 140,000 
vokiečių ir austrų karės be
laisvių, kurie esą visai liuo
bi ir pastaruoju laiku buvę 
patėmyta, jog vokiečių ofi
cieriai vadovauja bolševikų 
kariumenei.

Sakoma, kad japonų lai
vynai uoliai rengiasi pasi
tikti vokiečių submarinus, 
kurie gali būt atsiųsti į Ra
mųjį Vandenyną. Prie Vla- 
■livostokb: stovį du kariški 
iaponų laivai, kurie galėtų 
bile valanda iškelti tenai sa
vo jurininkus, jeigu japonų 
turtams ir gyvybei pasiro
dytų koks pavojus.

Tas faktas, kad paskuti
niuose mūšiuose Siberijoj 
buvo užmušta ir sužeista ke
liatas japonų, duoda Japo
nijos spaudai progos karš
tai agituoti, kad valdžia 
siųstų tenai savo kariume
nę.

Japonijoj del karės pasi
darė sunkus padėjimas; 
maisto kainos nuolatos kįla 
:r žmonių skurdas darosi vis 
didesnis.

Nors Siberijos situacija 
esanti labai rimta, tečiaus ji 
nesnati kritiška ir Japonija 
veikiausia pasiliksianti pri
sirengusi ir budriai lauk
sianti tolimesnių nuotikių. 
Jeigu butų nutarta įsikišti, 
tai sąjungininkai veikiausia 
’jaliktų visą reikalą vienai 
Japonijai. Tuo tarpu svar
biausis šiame reikale klausi
mas yra, kaip žiūrėtų rusų 
žmonės, jei Japonijos armi
ja įsiveržtų Siberijon ?

AMERIKA GAILĖSIS DEL 
JAPONIJOS. SAKO 

TROCKIS.
Bolševikių karės ministe

ris Leonas Trockis pasakė 
Petrograde .koresi>onden- 
dentams, kad Vokietija su 
Japonija padariusios "su
tartį pasidalyti Rusiją ben
driems savo reikalams."

Toliaus Trockis pasakė, 
kad sąjungininkai daro di
džiausią klaidą padėdami 
Japonijai užimti Siberiją. 
"Amerika pirmutinė turės 
gailėtis del sąjungininkų 
politikos." pasakė jisai.

VOKIEČIAI NUŽUDĖ I)U 
KUNIGU.

Londone gauta žinių, kad 
Briuselyje vokiečiai sušau
dę du Rymo katalikų kuni
gu už šnipinėjimą. Be to da 
8 kunigai buvę nuteisti iki 
gyvos galvos prie sunkių 
darbų.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on March 
27, 1918, as reąuired by the Act of
October 6, 1917.

SO-tis Bolševiką Vadą 
reikalauja darbininkams

Nepatenkintos mažumos re
zoliucija reikalauja suvieny

tų pastangų prieš "tarp
tautinio kapitalizmo" 

užpuolimą.
Vokiečių spėkos užėmė 

iau Bachmačą, Konotopą ir 
Vorožbą. Saksonų kariu
menė, sakoma, traukianti 
ant Kursko ir Charkovo. Į 
šitą vokiečių judėjimą žiūri
ma kaipo kampaniją "už- 
dengmui" Ukrainos.

Iš Odesos rusai pasitrau
kę tvarkoj. Juodųjų Jūrių 
laivynas susilaikė nuo bom
bardavimo miesto, kuomet 
teutonai jį užėmė, nes gailė
jo jį sunaikinti. Dabar šitas 
laivynas laukia atvažiuojant 
socialistų revoliucionierių 
vadų, kurie nesutiko Mask
voj užgirti taikos išlygas ir 
kurie dabar keliauja iš Mas
kvos į pietus.

Rusų viršininkai, tų tarpe 
daug bolševikų ir socialistų 
revoliučiohierių komisarų, 
kurie buvb priešingi Lietu
vos Brastos taikos išlygoms, 
labar organizuoja atspirtį 
prieš vokiečius pietuose.

Prie tų viršininkų priguli 
kairieji socialistai revoliuci
onieriai Šteinberg, Aigosov, 
Šreider, Trutovskij, Kala- 
gajev ir Karelin, kurie kar
tu su Dibenko ir kitais bol
ševikais rezignavo iš minis
terijos, kuomet Maskvoj li
kos užgirtos vokiečių išly
gos.

Penkiasdešimts bolševikų 
kurie nesutiko su Maskvos 
kongreso didžiuma, išnešė 
mažumos rezoliuciją, užrei- 
kšdami, kad—

"Tarptautinis kapitaliz
mas eina ant Rusijos su vo 
kiečiais iš vakarų, su japo
nais iš rytų, o su anglais ir 
francuzais iš šiaurės.

. ’ "Todėl Visuotinas Sovie
tų Kongresas turėtų įsakyti 
visomis jiegomis organizuo
ti Rusij.os apgynėjus, gink
luodamas kaimiečius ir dar
bininkus."

SUKILĘ BELAISVIAI PA
ĖMĖ IRKUTSKĄ.

International News Servi- 
ce korespondentas King 
praneša iš Tokio, buk užsie
nio japonų ministerija 
gavusi žinių, jog 80,000 vo
kiečių ir austrų belaisvių po 
smarkaus mūšio su raudo
nom gvardijom ir kazokais 
paėmę didelį fortifikuotą Si
berijoj miestą Irkutską.

Ta pati žinia sako, kad iš 
viso Siberijoj organizuojasi 

(100,000 vokiečių ir austrų. 
Armija, kuri užėmė Irkuts
ką, susidėjo iš dviejų divizi
jų, po 40,000 vyrų kiekviena.

BALTIMORĖN ATVEŽĖ 
SUŽEISTŲ KAREIVIŲ.

I Fort McHenry ligonbu- 
tį Baltimorėj atvežė 101 ser
gančių ir sužeistų kareivių, 
65 jų tiesiog iš Francuzi
jos. Kiek yra žinoma, tie 
65 buvo francuzų fronte ir 
buvo susidūrę su vokiečiais.

; True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on March 

i 27, 1918, as reąuired by the Act of
j October 6, 1917.

| SIBERIJOJ UŽMUŠTA 
‘TIK 1 JAPONAS, O NE 150.

Kelios dienos atgal pa
sklydo žinios, kad Blago- 
vieščenske, Siberijoj, bolše
vikai išžudę 150 japonų. Da
bar gi gautos Londone ži
nios iš Tien-Tsin parodo, 
kad laike susirėmimo tarp 
bolševikų ir japonų 
norių tenai buvo tik 
japonas užmuštas ir 
žeisti.

liuosa- 
vienas 
du su-

UŽMUŠĖ DU ŽMOGŲ Už 
PRITARIMĄ VOKIETIJAI

Tulsa, Okla.— Pereitoj 
nedėlioj policija čia nušovė 
du žmogų užtai, kad jie bu
vo Vokietijos šalininkai. ’

Bulgaras Ivanovas buvo 
nušautas už pasipriešinimą 
policijai, kuomet ši nuėjo jį 
areštuoti už pasakymą, buk 
jam esą gaila, kad dabar ji
sai negalįs padėt vokiečiams 
amerikonų mušti.

Joseph String, veitorius, 
išreiškęs džiaugsmą, kad vo
kiečiams sekasi sąjunginin
kus mušti. Del to išsireiški
mo policija paėmė jį ištiri- 
mui ir laike to tyrinėjimo jis 
taipgi buvo užmuštas.

"PATRIOTAI” IšSMALA- 
VO KUNIGĄ IR 3 KITUS.

Christopher, III.— Gauja 
žmonių pereitos pėtnyčios 
vakarą pasigavo čia tris 
menamus Vokietijos šalinin
kus, ištepė juos smala, api
barstė plunksnomis ir išvijo 
’š miestelio.

Paskui tie patįs "ištikimy
bės vyčiai” paėmė Rymo ka
talikų kunigą Kovalskį, iš
vedė jį ant skvero ir taip pat 
:štepė smala, apibarstė plun
ksnomis, bet iš miestelio ne
varė.

STREIKŲ BANGA UŽLIE- 
JO ST. LOUIS’Ą.

Pragyvenimui trigubai 
□abrangus, St. Louiso dar
bininkai pradėjo reikalauti 
daugiau algos ir vienoj in- 
iustrijoj paskui kitos pra
dėjo kilti streikai. Nelabai 
senai tenai metė darbą gat
vekarių darbininkai; šian
dien gi St. Louise streikuoja 
iau 12-kos dirbtuvių rubsiu
viai, tabako darbininkai, 
krautuvių patarnautojai ir 
kiti.

NENORI GATVIŲ SU 
VOKIEČIŲ VARDAIS
VVorcester, Mass.—Alder- 

manas Lavigne įnešė miesto 
Tarvbon sumanymą, kad 
Hamburg, Dresden ir Ha
nover gatvių vardai butų 
pakeisti kitokiais vardais. 
Berlin st. likos jau perkrik
štytas į Homer Wheaton st.. 
kad pagerbus pirmutinį 
Worcesterio kareivį užmuš
tą karėj: o Bismark st. li
kos pavadintas Bliss stree- 
tu.

KUNIGAS GAVO 15 ME
TŲ KALĖJIMO.

Burlington, Vt.— Kun. 
Clarence H. Waldren, bap
tistų bažnyčios VVindsor, 
Vt., pastorius, likos nuteis
tas 15-kai metų į federalį ka-
Įėjimą Atlantoj, Ga., už mai- jkias nors oru skrendančias 
što kėlimą.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on March 
27, 1918,• as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

PRASIDĖJO KRUVINIAUSI 
KARES MŪŠIAI.

VOK1EČIAI PAĖMĖ JAU
45,000 ANGLŲ IR 600 

KANUOLIŲ.

šoviniai siekia Paryžių, o 
armotų baubimas girdėt net 

Anglijoj.
Francuzijoj dabar siaučia 

baisus mušis, per kurį į pen
kias dienas, kaip sako ofi- 
cialis Berlyno pranešimas, ’ 
vokiečiai paėmė 45,000 be
laisvių. Vokiečių praneši-j 
mas taipgi tvirtina, kad jie 
paėmę Bapaume, strategiš
ką sąjungininkų punktą, 18 
mylios į vakarus nuo Cam- 
brai ir Nesle.

Pranešimas skamba:
"Vakarų fronte mušis ties 

Monchy, Čambrai, St. Quen- 
tln ir La Ferre buvo musų 
laimėtas.

"Anglų trečioji ir ketvir
toji armijos ir franeuzų-a- 
merikonų rezervų dalįs, at
siųstos į pagalbą,likos sumu
štos, o ant Bapaume-Bucha- 
vesnes linijos ir kitoj pusėj 
Sommos, tarp Peronų ir He
mo, kaip lygiai ir ties Chau- 
ny, buvo atremtos su di
džiausiais nuostoliais.

"Nuo 21 kovo mes paė
mėm tiek grobio, kad visko 
negalima da ir suskaityt. 
Paviršium tik apskaityta, 
kad belaisvių paimta dau
giau kaip 45,000. Skaičius 
paimtų kanuolių viršija 600. 
Be to mes paėmėm tūkstan
tius kulkosvaidžių, didžiau
sias galybes amunicijos, vi
sokių karės prietaisų, dide
lius sandėlius maisto ir dra
panų."

I

VOKIEČIŲ KANUOLĖS 
SIEKIA PARYŽIŲ.

Vokiečiai pradėjo bombar
duoti Paryžių iš tolišaujamų 
savo kanuolių. Nuo 8-tos 
valandos ryto pereitoj suba- 
toj 240 milimetrų šoviniai 
a radėjo kristi į Francuzų 
sostinę ir priemiestį kas 
penkiolika minutų. Tuojaus 
buvo 10 žmonių užmušta ir 
15 sužeista. Nuo karės fron
to iki Paryžiaus 72 mylios.

VOKIEČIAI TURBUT TU
RI NAUJĄ IŠRADIMĄ.
Washington.— žinia apie 

bombardavimą Paryžiaus 
per 72 mylias nustebino A- 
merikos oficierius iki di
džiausio laipsnio. Iki šiol da 
niekas apie tokias kanuoles 
ir sapnuoti nesapnavo,jie sa
ko. Didžiausi pasaulyje tolu
mo rekordą vokiečiai buvo 
padarę andai.kuomet jie kar 
tas nuo karto paleisdavo šo
vinių |>er 22 mylias į francu
zų miestą Dun kirki

Didžiausia toli š* noji 
amerikonų kanuolė yra 16 
colių armota, kuri prie ge
riausių aplinkybių muša tik
tai per apie 19 mylių.

Amerikos oficieriai mano, 
kad vokiečiai bus turbut iš
radę koki nepaprastą pasau
lyje ginklą, nors galimai 
daiktas, kad jie vartoja ko-
-   — — — — — • vav,N. 

'torpedas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
London.— Vokiečių nuos

toliai baisus; ekspertai ap
skaito, kad iki pereitos nedė
lios vakaro krito 200,000 vo
kiečių. Kiti sako, kad vo
kiečių kas diena krinta po 
100,000, kas į penkias dienas 
padaro 500,000 nuostolių.

Paryžius.— Mušis siaučia 
pašėlusiu smarkumu, o ties 
Noyori ir Chaulnes vokiečiai 
daro vis didesnes pastangas. 
Nakties laiku francuzai iš 
Noyono pasitraukė. Fran
cuzai drūčiai laiko kairiajį 
Oise krantą.

London.— Artilerijos 
baubimas aiškiai girdėt Do- 
very ir kituose Anglijos 
miestuose ant rytų pakraš
čio. Dovery nuolatos dreba 
durįs ir langai.

AMERIKONAI UŽPIRKO 
VISUS LAIVUS SIBERI- 

JOS PAKRAŠTY.
I/mdono "Daily Mail,” pa

siremdamas Tokios laikraš
čio "Kokumin Šimbun” ži
niomis, praneša, kad Suvie
nytų Valstijų admirolas Au- 
stin M. Knight užpirkęs vi
sus laivais Rusijos pakrašty. 
Išviso jų esą 650,000 tonų 
italpo«. Dabar admirolas 
esąs Vladivostoke.

ITALIJOS SOCIALISTAI 
NEDALYVAUSIĄ KON

FERENCIJOJ.
Iš Romos oficialiai prane

šama, kad Italijos socialis
tai nutarę sąjungininkų so
cialistų konferencijoj New- 
Yorke nedalyvauti.

VOKIEČIAI KONTRO
LIUOS PETROGRADĄ.
Rusu valdžia oficialiai už

ginčyto tą žinią, buk ji su- 
įkusi, kad vokiečiai kontro- 

’iuotų visą kraš^. Ji sako, 
kad "bendras veikimas” bū
dąs tik Petrograde, kur ne
didelė vokiečių komisija kas 
kartas vis daugiau plėto
sianti savo darbą.

ANT BRIUSELIO UŽDĖ
TA 2,000,000 MARKIŲ 

PABAUDOS.
Iš I/mdono pranešama, 

kad ant Belgijos sostinės 
Briuselio vokiečiai uždėję 
1,000,000 markių pabaudos 
iž priešingą vokiečiams de- 
nonstraciją.

30,000 DARBININKŲ 
STREIKUOS KAN- 

SAS CITY.
Kansas City, Mo.—Unijos 

arybos pirmininkas prane
šė. kad 25 kovo čionai su- 
treikuos 30.000 darbininkų, 
protestuodami prieš šio 
niesto skalbyklų savinin
kus, kurie atmetė savo dar
bininkų reikalavimus ir vi- 
ai atsisakė su jais tartis.

Kanados giriose, netoli 
Almin Siding. N. S., sudegė 
tempė ir 20 grios darbinin
kų žuvo gaisre. Tarp sudė
jusių randasi vieno girinin
ko pati ir šešetas vaikų.

t
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True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on March 
27. 1918, as re<. uired by the Act of 
October «, 1917.

LENINAS ESĄS "GRY
NIAUSIO VANDENS 

ANARCHISTAS.”
"Naujoji Lietuva" paduo

da pluoštą žinių apie bolše
vikų vadą Leniną, kurios 
charakterizuoja jį kaipo tik
rą anarchistą. Ji sako:

"...didžiumiečiai visur save 
vadina revoliuciniais socialis
tais, tikrais socialistais.nes visi 
kiti socialistai, tai, jų išmany
mu, socialistai kabelėse.

"Tada reikėtų manyti, kad 
Lenino ir jo draugų iš masių 
Išgriebtieji lozungai ir pa
versti Į dienos reikalavimus— 
tai revoliucinė socialistinė va
lia, ir kad Leninas yra tobu
liausia socialistų socialistas.

"Bet toli gražu taip' nėra.
"B. Kamkov’as karinės kai

riųjų socialistų-revoliucionie- 
rių organizacijos konferenci
joje, kalbėdamas dėl kairiųjų 
social-revoliucionierių nuolati
nio stengimosi sudaryti 'svei
ką socialistinių partijų susita-Į 
rimą,’ taip atsiliepia apie Leni
ną ir, žinoma, jo vienminčius: 
'Mes stengiamės daryti įtakos 
j didžiumiečius. kad jie izoliuo
tu (išskirtų) savo EKSTRE
MISTUS... Lenino kalbos dėl 
spaudos laissės. dėl socialisti> 
nlą pagrindų įvedimo—tai NE 
SOCIALISTO kalbos, bet ko- 
kio-tai ANACHISTO-IND1VI- 
DUALISTO. arba stačiai KLE- 
JOJIMAS.' ”
Šitus savo žodžius Kam- 

kovas patvirtinęs ir nepap
rastajame Ūkininkų Tarybų 
Suvažiavime, kur ir pats 
Leninas dalyvavęs. Lenino 
taktiką jisai pavadinęs te
nai "gryniausio vandens a- 
narchizmu.” Esą:

"Ginčai, mano išmanymu, 
eina ne tarp dviejų revoliuci
nio socializmo sparnų, bet tarp 
REVOLIUCINIO SOCIALIZ
MO IR KARTAIS, .GRYNIAU
SIO VANDENS ANARCHIZ
MO.

” 'Visgi neatskirtinai susi
vienijusių anarchistų organas 
"Bureviestnik” skaito drg. Le- 
nin'a geriausiu SAVO VEI
KIME ANARCHISTINIO KO
MUNIZMO IDĖJŲ IŠREIŠKĖ- 
JU.’

"Taigi, pasak vieno žymiau
sių veikėjo kairiųjų socialistų- 
revoliucionierių. kurie visą lai
ką, smerkdami netikusius di- 
džiumiečių vadų darbus, neša 
ant savo pečių tikrąjį revoliu
cinio gyvenimo statymo sun
kumą, Leninas yra ekstremis
tas, anarchistas-individualis- 
tas; jis skelbia savo darbais a- 
narchistinio komunizmo idė
jas, delko jo politinėms 'dekla
macijoms' anarchistai karštai 
ploja.

"Ir ištiesų. Jei pažiūrėti, 
sako tas-pats Kamkov’as, Į Le- 
nin’o kabineto darbus, tai šita 
visai aišku. Daugelis doktrinų 
grynai anarchistiškai riša val
stybinės svarbos uždavinius. 
Senas Lenin’o pamokslas 'im
kite žemę’—tai anarchistinis 
obalsis. Jisai žadino ir tebe- 
žadina pilietinę suirutę pačiuo
se darbo žmonėse—ūkininkuo
se. Tas obalsis ne vieną šau
kė grobti žemės. kad įsigyti 
nuosavybės. šitas anarchis
tinis 'imkite žemę’ yra priešin
gas revoliucinio socializmo rei
kalavimui. kad žemė organi
zuotai pereitų žemės komitetų 
žinion.

"Kad šitokis didžiumiečių' 
vadų apibudinimas yra teisin-

politiniais Įsitikinimais toliau 
Į kairę, tai rasime visokio plau
ko anarchistus. Lenin’as ir jo 
'proletariato diktatūra,’ kuri 
remiasi durtuvais, kuri dei 
naujo režimo palaikymo imasi 
represijų, be ne peržengė revo
liucinio socializmo ribas, ir Įė
jo Į dešiniųjų anarchistų kelio 
vagą ?”

Kad bolševikai daro klai
dą, tai jie ir patįs pradeda 
jau prisipažinti, sako "Nau
joji Lietuva.” Taip pavyz
džiui, jie persitikrinę, kad 
jų žemės klausimo rišimas 
yra netikęs ir atsižadėję jo. 
Dabar bolševikai priėmę so- 
cial-revohucionierrų žemės 
rišimo sumanymą.

nas pats išlaikyti negalėda
mas, užleido laikraštį būreliui 
pajininkų, kurie rūpinosi toli
mesniu 'L. Balso’ likimu. Da
bar, pradėdami vėl leisti po il
gokos dėl tam tikrų priežasčių 
pertraukos, žinome, kad ima
mės sunkią naštą... Supranta
me gerai, kad vieni patys šio 
darbo neatliksime, jei musų 
visuomenė nepadės. Iki šiol ne
klabenome dėl lėšų į platesnes 
visuomenės duris, 
priversti
Todėl kreipiamės į visus tuos, 
kurie mato 'Lietuvių Balso’ 
reikalingumą, jjr kviečiame 
talkon—prisidėti savo skati
ku."

Sulyg vėlesnių gi žinių, 
bolševikai norį "Lietuvių 
Balso" ir spaustuvę konfis
kuoti, nes manoma, kad 
Yčas jų įkūręs iš surinktų 
nukentėjusiems nuo karės 
šelpti aukų.

bet dabar
esame tą daryti...

GAVOME LAIKRAŠČIŲ 
Iš RUSIJOS.

Jau ilgas laikas, kaip iš 
Rusijos .neturėjome jokio 
lietuvių laikrašio. Manėm, 
kad visi jie tenai jau liovėsi 
ėję. Šiomis dienomis tečiaus 
ant syk atėjo tris pluoštai— 
"Naujosios Lietuvos,” "Lie
tuviu Balso” ir "Laisvo žo
džio.”

"Laisvas Žodis,” tai visai 
naujas laikraštis, Lietuvių 
Karininkų Sąjungos orga
nas, leidžiamas Petrograde 
kas sąvaitė, nedidelio for
mato, keturių puslapių, kai
na metams 10 rublių, atski
ro numerio—25 kapeikos.

Lietuvių Karininkų Są
junga dabar esanti didžiau
sia ir stipriausia lietuvių or
ganizacija. Apie jos augimą 
"Laisvas Žodis” rašo taip: 

"Paskutiniu du mėnesiu lie
tuvių karininkų organizavi
mas, visur eidamas sutartinai, 
pilname kontakte su Centro 
Komitetu, žymiai pašoko pir
myn. šiandieną lietuvių tar
pe nerasit nei vienos taip skait 
lingos. savo vienybe galingos 
partijos arba draugijos, kaip 
Karininkų Sąjunga.’’

Šitos sąjungos tikslas te
čiaus nelabai aiškus. Bolše
vikai jai, matyt, nepritaria, 
nes "Laisvas Žodis^vadina 
juos "demagogais” ir sako, 
kad Z. Aleksa kaltinąs juos 
”Tiesoj" bičiuoliavimesi su 
rusų juodašimčiais. "Lais
vas žodis” ginčijasi netik 
sū bolševikų "Tiesa," bet ir 
liaudininkų-socialistų "Nau
jajai Lietuvai" jis priešin
gas. Jam labai nepatinka, 
kad tie laikraščiai atranda 
lietuviuose "buržuaziją." 
Karininkų organas tečiaus 
užtikrina, kad prieš revoliu
ciją jie nekovosią.

Yčo "Lietuvių Balsas" 
jau persikėlęs iš Petrogrado 
į Voronežą, nes, mat—

”čia dvi M. Yčo gimnazijos, 
'Saulės' draugijos ^mokytojų 
kursai su kitomis savo mokyk
lomis, čia Vilkaviškio gimnazi
ja, čia ir augščiausia lietuvių 
mokslo įstaiga—pirmas Lietu
vių Mokytojų Institutas, C. K. 
kultūros bei švietimo sekcijos 
laikomas, čia ir pats Lietuvių 
Draugijos Centro Komitetas 
su savo įstaigomis atsikėlęs. 
Aplink šias visas įstaigas su
sispietė nemaža musų inteli
gentų ir toks didelis mokinių 
būrys, kokio neturėjo prieš ka
rę jokis Lietuvos miestas. Aiš
ku, kad keliant 'Liet. Balsą’ 
iš Petrapilio, niekur kitur, kaip 
tik į Voronežą tegalėjome kel
ti. Iš čia tat jis lankys skaity
tojus, kurie tiek jo pasiilgę 
laukia.”

Bet nežiūrint, kad Voro
neže ir Alšausko "Saulė"

kas, rodo ir patys didžiumię- šviečia, ir Yčo gimnazijos 
čiai. kada iš to traukinio, ku- apšvietą skleidžia, o "Lietu- 
riuo Lenin’as 'visu garu’ lekia vių Balsui"’ vistiek prastai 
į socializmą, skubino išsėsti klojasi. Apie savo vargus 
Kamenev’as, Zinoviev'as. Riko- jįs taip nusiskundžia: 
vas, Riazanov’as ir kiti. su-> 
prantantieji leninizmo kelio! 

pragaištingumą.”
Toliaus "Naujoji Lietu

va” sako:
"Juk visi žinome, kad jei eiti

”Nuo pat pradžios iki šių (19- 
17) metų pavasario 'Lietuvių 
Balsas' buvo leidžiamas paties 
vieno leidėjo atsakomybe ir lė
šomis. Gegužes mėnesį 
(1917) dėl kainų pakilimo vie-

ŠLIUPO IR BULOTOS 
IŠLAIDOS.

"Tėvynė” nepatenkinta, 
kam "Keleivis*’ skelbia, kiek 
šliupo "diplomatijoms” tau
tininkai išleidžia pinigų. 
Tečiaus "Tėvynė” neturi 
kuo Šliupo išlaidų pateisinti. 
Vietoj to. ji nurodo, kad Bu- 
’.otai taip pat buvo mokama 
jž pragyvenimą, ir sako:

”Ar jis nemalonėtų paskelb
ti, kiek p. A. Bulota čia suval
gė lietuvišku pinigų, o juk jis 
mums brangiau atsiėjo, negu 
užlaikymas D-ro J. šliupo Eu- 
rt/poje. O juk visi gana gerai 
matome, ką Dr. J. šliupas vei
kia musu reikaluose, o ką p. 
Bulota čia veikė.

"Tėvynės” pasiteisinimas 
abai nevykęs. Jeigu ji ma
to, kad p. Bulota perdaug 
Ha "suvalgė lietuviškų pini
gų”, tai tas da nereiškia, 
kad ir d-ras Šliupas turi 
'lietuviškus pinigus valgyt" 
Bet "Tėvynė" niekus kalba, 
kad p. Bulotos užlaikymas 
itsiėjo brangiau, negu Šliu
po diplomatijos. Da dides
nis absurdas, buk šliupo 
darbus visi matą, o ką Bulo- 
a veikęs, niekas nežinąs.
Ką gi Šliupas per tuos 10 

mėnesių, kaip jis išvažiavo 
š Amerikos, yra nuveikęs? 
Kur tie jo "darbai?” Ar gal 
tuose laiškuose, ką jis raši
nėja "Tėvjmei?” Bet tai juk 
paprastos korespondenci
jos, kurios gal tik redakto
riui palengvina darbą, bet 
ne Lietuvą liuosuoja. O per 
tą laiką jisai išleido jau arti 
55,000. Taigi ar gali visuo- 
menr aukauti tiek pinigų 
paprastoms korespondenci
joms?

Kas kita buvo su Bulotos 
užlaikymu. Jeigu jis ”valgė 
iietuviškus pinigus,” tai ji
sai ir dirbo už tuos pinigus. 
Jis surinko nukentėjusiems 
nuo karės šelpti apie $12,- 
000. Vadinasi, Bulotos dar
bas galima matyt, o kur 
Šliupo?

:n*
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priklauso. "Tėvynė” yra lei
džiama ne "vidurinės sro
vės” pinigais, bet visų narių 
lygiai palaikoma, todėl ji 
neturi jokios teisės tarnau
ti tautininkų politikai.

[ Susivienijimo nariai, ma
tomai, tatai pradėjo jau su
prasti, nes iš nominacijos 
pasirodo, kad daugiausia 
balsų gauna progresyvus 
kandidatai. D-rė Baltrušai
tienė Į vice-prezidentus ir 
d-ras Matulaitis i daktarus 
kvotėjus tiek gavo balsų no
minacijoj, kad jų išrinkimas 
gali būt jau užtikrintas.

Ant prezidento, tiesa, St. 
Gegužis .gavo daugiau bal
ių, bet po jo tuojaus seka 
Kl. Jurgelionis ir labai gali
nas daiktas, kad Jurgelio
nis bus išrinktas, nes tai 
žmogus veiklus ir gabus: 
gali kas reikia parašyt, gali 
gerą prakalbą pasakyt ir 
orie to da gerai nusimano 
įpie apdraudos reikalus, 
lies nieko neturim ir prieš 
). St. Geguži; jis yra geras 
čmogus ir stengiasi gerai 
Susivienijimui dirbti, bet 
/isgi Jurgelionis yra apsuk
resnis, mokytesnis ir suma- 
įingesnis. Pasistačius toki 
čmogų savo priešakyje, or
ganizacijai rausti nereikės.

Taip pat reikalas stovi 
r su SLA. kasierium. Sena- 
;is kasierius šitoj nominaci- 
bj gavo daugiau balsų už 
eitus kandidatus, bet sekan- 
is po jo tuojaus eina advo
katas K. Gugis iš Chicagos, 
turis taipgi yra stiprus kan- 
iidatas ir gali būt išrinktas. 
Kaipo advokatas, jis galėtų 
įetik Susivienijimo finansus 
geriau sutvarkyti, bet po- 
iraug galėtų būt organiza
cijai ir teisių patarėju. Taigi 
/ra viltis, kad nauja SLA. 
zaldyba susidės iš kompe- 
entiškų ir progresyvių 
amonių.

VYČIAI NORI KARA
LIAUS.

Klerikalų "Draugas” pa
skelbė \savo skaitytojams 
inkietą, kurioj tarp kita ko 
mvo klausiama, kokios vy
nai nori Lietuvos—respub- 
ikos, ar monarchijos su ka- 
•alium ?

Ir 27 vyčiai atsakė, kad 
ie norį karaliaus; 150z nuo 
/alsavimo susilaikė (turbut 
armatijosi).

Šitą ankietą "Draugas" 
ouvo paskelbęs prieš pat 
Seimą. Nors jos tikslo jisai 
tepaaiškino, bet mes girdė
sim, kad jeigu daug katali
kų butų balsavę už monar
chiją, tai kunigai tuo pasi
remdami butų Įnešę Seiman 
•ezoliuciją, reikalaudami 
Lietuvai karaliaus.

-

True translation filed with the post- 
inanter at Boston, Mass., on March 
27, 191K, as required by the Act of
October 8, 1917.

GELBEKIN TANA MOOMEY Seimo Vakaras

SLA. RENKASI NAUJĄ 
VALDYBĄ.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje dabar renkasi 
naują Pildomąją Tarybą. 
"TėvynėT jau paskelbė no
minacijos pasekmes, iš ku
rių matyt, kad naujoj SLA. 
valdyboj bus žymios per
mainos. Susivienijimo na
riai, matomai, nelabai pa
tenkinti senais savo virši
ninkais, kurie grynai / neu- 
tralę organizaciją buvo pa
vertę tautininkų partijos 
Įrankiu. Kaip žinia, prie 
Susivienijimo priguli viso
kių politinių Įsitikinimų 
žmonų, o vienok ”Tėvynė” 
tarnauja vien tik "vidurinės 
srovės” reikalams, kitas 
partijas arba ignoruoda
ma, arba net ir smerkdama 
jas.

Šitokia SLA. organo tak
tika, žinoma, labai užgau
na socialistus, kurie dau
giausia tai organizacijai 
dirba; ji lygiai užgauna ir 
katalikus, kurių prie Susi
vienijimo taip pat nemaža

MOONEY DRAUGAS 
PALEISTAS.

Israel Weinberg, kuris bu
vo areštuotas San Francis
coj kartu su Mooney ir iš
sėdėjo 20 mėnesių be kauci
jos kalėjime, dabar likos pa
leistas už $15,000 parankos.

Sakoma, kad VVeinberg 
buvo suimtas vien tik dėlto, 
kad jis atsisakė kapitalis
tams parsiduoti. Negalė
dami teisme prirodyt, kad 
Mooney padėjo "prisirengi
mo'’ parodoj bombą, San 
Franciscos kapitalistų a- 
gentai '"pasiūlę Weinbergui 
$5,000, kad jis prisiektų ma
tęs Mooney su bomba. Wein- 
berg su pasipiktinimu šitą 
pasiūlymą atmetęs. Tuomet 
detektivai jį areštavę ir pa
sakę, kad jis taipgi prigulįs 
prie "bombos suokalbio."

Vėliaus prisaikintųjų suo
las atrado, kad šitas kalti
nimas neturi jokio pamato 
ir Weinbergą išteisino, te
čiaus San Franciscos kapi
talistų organizacija tuojaus 
sufabrikavusi kitų apkalti* 
nimų ir Weinbergo iš kalė
jimo nepaleido, šeši tų ap
kaltinimų dabar tečiaus li
kos atmesti ir vyriausis tei
smas sutiko jau po kaucija 
Weinbergą išleisti. Prieš jį 
yra dar du apkaltinimai.

Paties Seimo aprašymas 
po jau pereitam "Kelei

vio" numeryje. Reikia da 
pasakyti keliatą žodžių ir 

i apie Seimo vakarą, kuris bu
vo 13 kovo.

Vakaro vedėju buvo V. F. 
Jankauskas. Vyrukas gana 
gražus, su fraku, bet bal
tos pančiakos. paprasti au
luoti čeverykai ir tie patįs 
da nešveisti, darė pirminin
ko ypatoj tragi-kuriozišką 
kombinaciją.

Mišrus choras, vedamas 
Šimkaus, padainavo dešimtį 
kaimietiškų dainelių. Dai
nos išėję gana gerai, o teat
ras, prisikimšęs iki paskuti
nei sėdynei, skambėjo melo
dijomis, kokias tik šienapju- 
čio, rugiapjaučio arba mėš
lavežio laiku Lietuvoj tega
lima girdėti.

Tarpe dainų buvo ir pra
kalbos.

Pirmutinis kalbėjo koks 
tai McEIroy iš National Se- 
euritv League. Iškalbus ir 
matyt pamokytas vyras, tik 
labai apsileidęs, kelinės rau
kšlėtos, neprosyti drabužiai, 
ir nekalbėtojas, nes rankų 
iš kelinių kištnių neišsi
traukė. Kalbėjo patriotiš
kai apie moderniškos Ame
rikos idealus ir reikalingu
mą sutarties šioj karėj. Jis 
nurodė, kad kaip praėjo lai
kai, kuomet buvo asmenįs- 
valdonai ir asmenįs-vergai, 
taip dabar atėjo paskutinės 
dienos epochai, kada ant že
mės buvo tautos-valdovės 
ir tautos-vergės. Įspūdį pali
ko gerą.

Poni Čižauskienė puikiai 
sudainavo "Kur bakūžė sa
manota" ir "O varge, varge, 
vargeli mano."

Antras kalbėjo prof. Izao
kas Hurwitz, žydas, gimęs 
Vilniuj, ir atstovaująs Ame
rikos žydų Kongresą. Pa
pasakojo apie žydų judėji
mą, kaip 750,000 žydu ir žy
džių išrinkę 300. delegatų, 
kurie susirinksią taikos lai
ku aptarti savo reikalus, etc. 
Jis stovis už Lietuvos res
publiką. Kalba su žydišku 
akcentu ir. kas darė labai 
nemalonų įspūdį, tai pono 
profesoriaus neužsagstytos 
kelinės...
• Toliau kalbėjo latvių bap
tistų kunigas, Jonas Kwee- 
tin. Papasakojo apie lietu
vių-latvių giminingumą, jų 
kalbų panašumą, ir išreiš
kė pageidavimą, kad įvyktų 

i Lietuvių-Latvių arba Lat
vių-Lietuvių respublika. Už
baigė sakydamas: "Dievas 
nori. Amerikonai nori ir pa
deda Lietuvių-Latvių res
publikai—o! mes turėsime 
puikią Lietuvių-Latvių res- 

■ publiką."
Sekantis kalba kun. Jonas 

Žilinskas: "Dainos musų, 
i ščvros lietuviškos dainos, 
sudėtos kada musų, protė
viai Europos šiaurėj kultu- 

1 ra platino. Pergyveno jos 
laikus Gedemino ir Keistu
čio... Puolus lietuvių galy
bei ir lietuviui likus bajorų 
baudžiauninku, jis jas niū
niavo ir nuplaktas, ir iš*tė- 

' viškės išgintas savo lietuviš- 
Ikas dainas dainavo. Grįžda- 
imas iš svetur per ašaras 
'liūliavo: Vai eisiu, eisiu, aš 

as governor of the čia nebusiu, čion ne mano

Ištikimas darbininkų kle-Į tilpo jau pereitam 
sos sūnūs šiandien sėdi —• ”--------- --
Californijos kalėjime.ir lau
kia mirties. Baisus giltinės 
šešėlis kasdiena slenka vis 
arčiau prie jo durų. Tamsios 
reakcijos spėkos, kurios nu
kankino ant Kalvarijos kry- j 
žiaus Kristų, rengiasi pa-į 
karti ir Mooney už tai kad. 
jis drįso ginti darbininkų! 
reikalus.

Amerikos darbininkai jau 
žino apie Mooney bylą, to
dėl mes čia nekartosime tų 
faktų,kaip visas tas "frame- 
up” buvo prieš darbinin
kų vadus sufabrikuotas, 
kuomet 1915 metais San 
Franciscoj per "prisirengi
mo” parodą sprogo bomba.

Tuos faktus tyrinėjo pa
ties prezidento Wilsono pa
skirta federalė komisija ir 
jos raportas buvo už Moo
ney. Net ir pats . teismas, 
kuris nuteisė ji piktadario 
kapan, prisipažįsta, kad 
Mooney nekaltas tame pra
sižengime, už kuri jis pa
smerktas.

Visi ir kievienas, kas gerai 
į dalyką žiurėjo, priėjo vis 
prie to paties išvedimo, kad 
Mooney nekaltas.

Vyriausis Californijos 
teismas peržiurėjo prirody
mus ir sako, kad "techniš
kai” nebuvę nieko nepapras
ta tame, jog teismo mašine
rija darė visas pastangas, 
kad išspaudas to žmogaus 
gyvastį, o jo kūną atida- 
bus varnams.

Bet kas darbininkams gal
voj tie "techniški” vyriau
siojo teismo argumentai? 
Kas jiems galvoj visas tas 
teismas? Tarnas Mooney 
vra nekaltas! To darbinin
kams ir užtenka. Dabar 
VIooney likimas esąs Cali
fornijos gubernatoriaus 
Stephenso rankose. Todėl 
rašykime protesto rezoliu
cijas ir siųskime jas tam gu
bernatoriui, reikalaudami, 
kad Mooney butų paliuosuo- 
tas.

Rezoliucijos formą—gali
ma vartoti tokią: 
Hon. William Stephens, Go- 

vernor of the Statė of Ca- 
lifornia, Saeramento, Ca- 
lifornia.

Dear Sir: '
The Lithuanian workers 

and citizens of (miesto ir 
valstijos vardas) assembled 
in a mass-meeting recently 
adopted the following reso- 
lution:

Whereas the workers of 
the United Statės are con- 
vinced that the trial and 
eonvietion of Thomas J. 
Mooney is nothing more 
than a ”frame-up,” judging 
by the evidence tbus f ar 
produced; and

Whereas the committee 
appointed by Woodrow Wil- 
son, President of the United 
Statės, as well as all impar- 
tial investigations of the ca- 
se, are of the opinion that 
Thomas J. Mooney is inno- 
cent of the charges brought 
against him; and

Whereas a eonvietion se- 
eured under such circums- 
tances looks likę are judicial 
murder;

Therefore, we reąuest

great statė of California, Šalelė!..." Papasakojo apie 
not to permit this foul plot Lietuvių Seimą PhiladeL 
to be inscribed on the histo- phijoj, kuriame daugelis šio 
ry of this country or on your! Seimo delegatų dalyvavę, 
own name, as a party to it. j kurio tikslas buvo caro ir 

"The vvorkers of the‘biurokratijos nuvertimas, ir 
world have their eyes upon sako: "štai, po trylikos metų 
California today. Freeing'mes vėl susirenkame, jau 
Thomas J. Mooney is būt a caro ir biurokratijos nėra, 
simple act of justice, an act ir tariamės aj)ie Lietuvos 
that would place the statė,; laisvę.” Papeikė Rusijos
the nation, and you as go-: partijas už brolžudišką karę 
vernor, higher in the esti-'dėlei savųjų ambicijų,kurios 
mation of all lovers of jus- privedė prie to, jog "štai gu- 
tice than any other act ever ii Rusijos meškinas, kuriam 
recorded in the history oU gyvam tebesant jau dalys 
this great republic. kūno pjaustomos.”

• •

"Partijos ir principai yra 
mums būtinai reikalingi— 
tęsė toliau,—bet žmogišku
mas neturi apleisti parti- 
zantų. Žiūrėkite Į Rusiją: 
partijos savo vaiduose veli
ja geriau svetimžemĮ prie
šą užleisti ir visus revoliuci
jos laimėjimus ant pavojaus 
išstatyti, negu savo parti- 
viškus užsivarinėjimus su- 
švelnvti ir pritaikyt prie 
naujai iškilusių aplinkybių.” 
Jis stojo už vienybę šelpimo 
darbe ir išgavime laisvės. 
Kalbėjo gana užimančiai, 
atvirai ir nuoširdžiai.

Julius Kaupas buvo se
kantis kalbėtojas. Vaikėzas 
mažai težinąs, neiškalbus ir 
per kokias penkias minutas 
virė "tautišką’’ šiupinį ir lai
žės. Tas laižymos, kartu su 
liežuvio po nosia kištelėji- 
mu prie kiekvieno užbaigto 
sakynio, baisiai nervavo žiū
rėtojus. Augštas, plonas 
vyrukas, su ilga nosia, po 
kuria keli nususę plaukai 
jieškojo saulės šviesos; va
karinės drapanos (fui i 
dress), bet per angštos, 
trumpos kelnaitės, darė ko
mišką Įspūdį. Anot jo kal
bos. Dievas pripažinęs, kad 
visos tautos turinčios būt 
laisvos. Bet neišaiškino, 
kodėl tas "pripažinimas” li
kos "suspoilytas.” "Musų 
žemelė pažįsta mus—kalbė
jo "Garso” redaktorius—ir 
verks musų žemelė, jei mus 
lietuviškos davatkėlės turės 
visados stacijas ir kalvari- 
jos kalnus svetur vaikščio- 
vi.

Toliau dainavo Sodeika: 
"Kur vėjai pučia” ir "Pamy
lėjau vakar.” Puikus, malo
nus balsas, atitaisė ir nura
mino Kaupo sukiršintus 
žmonių nervus.

Išeina Šimkus. Atsikosėjo 
kelis kartus, tartum bulve 
butų' užspringęs, ir nagi 
rėkt ne savu balsu! Rėkia, 
skerečiojasi, bet jo žodžiai 
jokios prasmės neturi: ”Ro- 
dos. kalbėtum viską ir su 
Dilna krutinę, kad tik patai
kius... šaukia, visi šaukia, 
nieko negirdėjome ir, rodos, 
kad taip ir reikia.... šešėlis 
sutraukė mus iš visų kraštų 
ir sušuko ten, už jūrių: Bro
liai, liuosybės norim! Mes 
pagavom tą garsą ir štai 
čionai jo atbalsiai... mes prie 
šio pu rimo rengėmės kad tik 
jus priimti... Keliais žodžiais 
viską pasakai... Rezoliucijas 
perleisime,bet uždegkime sa
vo krutinės, kad viskas ant 
nieko nenueitų... Vokiečiai 
•ako. kad mes nekulturiški. 
Bet žiūrėkite, kaip mes kul
tūriški: suvažiavome ir vis
ką nutarėme, reikalaujame, 
sutinkame...”

Šimkus yra geras chorų 
vedėjas, gal būt kad neblo
gas ir kompozitorius, bet 
kaipo kalbėtojas, jis tik sa
ve ant pašaipos išstato. Jis 
yra artistas ir jo gestikulia
cijos artistui tinka, bet ora
toriui—ne.

Čižauskai sudainavo: 
"Musų tėvynė, Lietuva 
brangi”—labai gražiai.

Einant iš koncerto namo, 
kun. Milukas pusbalsiai sako 
kun. Kemešiui apie kun. Ži
linsko prakalbas: "Tas vel
nias Žilinskas visus mus pie
nus sugadino.” Kemėšis ty
lėjo.

Vakaras užsibaigė ramiai.
Reporteris.

DOLERINIAI PATRIOTAI 
UŽDARO KASYKLAS.
Colorados senatorius Tho- 

mas pranešė Washingtone, 
kad sumažinus valdžiai kai
ną ant anglies, kasyklų sa
vininkai pradėjo uždarinėti 
kasyklas. Jisai sako, kad ga
vę pranešimą apie kainos 
sumažinimą, Colorados an
glies baronai tuojaus užda
rė 27 kasyklas.
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Te niekas nepeikia

CEEVELAND, OHIO. 
Rrgės K. Petrikienės 

prakalbos.
Kovo 13 ir 14 dd. pas mus 

kalbėjo drgė K. Petrikienė, 
buvusi ”M. B.” redaktorė. 
Prakalbas surengė LMPS. 
24 ir LSS. 3 kuopos. Svetai
nė ant viršaus saliuno— 
daugumui žmonių buvo ne
žinoma, bet vienok publikos 
atsilankė per abu vakaru 
gana skaitlingai, ypač pas
kutini vakarą.

Pirmą vakarą drgė Petri
kienė kalbėjo iš abelno dar
bininkų ir darbininkių gy
venimo. Prakalba gera.

Kovo 14 d. drgė Petrikie
nė kalbėjo jau tik apie mo
terų padėjimą. Prakalba bu
vo sujudinanti. Moteris su
siorganizavusios, kalbėtojos 
nuomone, galės daug nu
veikti ; nesiklaus kapitalis
to bei kunigėlių, kiek mo
tina turi gimdyti, o kiek ne. 
ir tt.

Kap kas supranta drgės 
Petrikienės prakalbų 
hą, nežinau, tečiaus tokios 
urakalbos yra musų 
rims labai naudingos.

Pirmą vakarą i Apsigyni
mo Fondą auku surinkta 
$52.05; antrą vak. (taipgi 
i Apsig. Fondą) buvo rink
ta aukos, bet neteko sužino
ti kiek surinkta.

Per abu prakalbų vakaru 
"Mirtos” choras pertraukas 
ušpildė dainomis. Taipgi L. 
M. P. S. narės pasakė kelias 
deklamacijas.

LJS. Ly gos 4-tos kuopos 
diskusijų susirinkimas.
Sausio 16-tą d. Jaitės na

muose turėjome paprastą 
diskusijų vakarėli. Buvo,

svar-

mote-

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
AKRON, OHIO. 

Drgės K. Petrikienės 
prakabos.

Kovo 10 ir 11 čionai buvo 
kelių progresyvių vietos lie
tuvių organizacijų bendrai 
surengtos dr-gės K. Petri
kienės prakalbos. Prie pra
kalbų surengimo be Lietu
vių socialistų kuopos ir L. 
D. L D. kuopos prisidėjo pa- 
šalpinė draugija laisvė ir 
SLA. vietinė kuopa.

Pirmą vakarą kalbėtoja 
nušvietė darbininkų padėji
mą Amerikoje, kaip kapita
listų klesa netik kad nežmo
niškai darbininkus išnaudo
ja, bet atima jiems laisvę ir 
ant gyvasties kėsinasi, o val
džia prieš šituos razbainin- 
kus pasirodo persilpna, kad 
neleidus sauvaliauti.

Taipgi-prisiminė apie a- 
reštavimą LSS. Sąjungos 
centro viršininkų: dd. Stil- 
sono ir Šukio, ir prašė, kad 
darbininkai gelbėtų tuos 
draugus. Są-gos apsigyni
mo fondan surinkta aukų 43 
dolerius.

Antrą vakarą kalbėjo a- 
pie moterų organizacijos 
reikalingumą.

Norėta atgaivinti čia jau 
mirusią LMPS. kuopą, bet 
susirinkiman mažai moterų 
atsilankius tatai padaryt ne- 

Jau.g tesisirinko. ..
_ _ ____ -i Pokol čia

ninku vadas liktų gyvas... 
Po drg. Daubaro kalbėjo d. 
Karalius. Jo prakalba taip
gi buvo karšta.

Po prakalbų drg. Petraus
kas perskaitė rezoliuciją, 
susirinkimas priėmė vien- 
halsiai. Protesto rezoliuci
ja pasiųsta prezidentui Wil- 
sonui ir Cal. gubernatoriui. • 

žemės žiedas.

t

MONTELLO, MASS.
Kovo 16 d. LMPS. 22 kuo

pa surengė vakarą si. teat
ru ir koncertu. Sulošta tra
gedija "Kerštinga Meilė” ir 
komedija "Piršlybos.” Pir
mas veikalas sulošta pusėti
nai gerai, tik kai kurie ak
toriai lošdami tragedija, 
daugiau nudavė komedijan- 
tus, negu dramatikus. Ko- 
medija-gi atlikta pagirtinai. 
Aktoriai prie veikalo gana 
gerai buvo pritaikyti ir ma- 
ltyt savo roles gerai mokėjo, 
j Tik pats veikalas biskį per 
‘ilgas, nors jame ir gana 
(daug juokų, bet ir ilgas juo- 
! kas ne juoku palieka.

Tarpe aktų V. Putvinskai- 
tė solo sudainavo kelias dai
neles, pianu palydint E. 

iStankiutei. Tarpais aktų 
i taipgi piano solo skambino 
į E. Stankiutė. Vakaras gal 
į atneš kiek pelno, nors žmo
nių neperdaug tesisirinko.

’ t- j u t eo i-' RoKol čia gyveno g. A.
, Kovo u d.buvo LSS.^ D Zab]ackienė,gyvavo ir mote

rų progresisčių kuopa. Su 
įjos išvažiavimu iš čionai de- 
Jei darbo, mirė netik mini
ma kuopa, liet ir kitos drau
gijos neteko veikliausios sa- 
įvo narės.
į Aukų antru vakaru su
brinkta $15.00, vadinas, pra
kalbos davė nemaža naudos.

kuopos surengtos prakalbos, ii 
paminėjimui metinių sukak
tuvių nuo Rusijos caro nu
vertimo. Kalbėjo d. J. B. 
Smelstorius. Pirmoj savo 

įkalboj gvildeno Rusijos re
voliucijos nuotikius, ir aiški- 

jiio kokią rolę ateityje turi 
sulošt revoliucija, kad su
teikus žmonijai jos teises. Į

i

apart to, keliūtas svarbiu Antru atveju kalbėjo dau-■ Rusijos išeivijos tarptauti-
reikalų—galutinai nutarta giausia apie d. T. Mooney ■ 

Lygos vardu su bylą, ir tas sąlygas, 
programo parnar- čia <’ 

pasilinksminimo susidaro, kapitalistams be- 
valdant šalį.

Žmonių buvo pilna svetai- • 
j nė. Aukų padengimui lėšų, 
i surinkta virš 7 dol.

Beje, buvau pamiršęs pa- 
I minėti, 
■špiclius buvo atėjęs klausyt 
šitų prakalbų, bet sugėdin
tas publikos, turėjo apleisti 
svetainę.

H. K. Mažiukas.

surengti 
Įvairiais 
ginimais 
vakarėli, 
ta diskusijai buvo: "Ar yra 
apsaugojama piliečių gy
vastis kapitalistiškam surė
dyme?” ”Kuriuom keliu 
darbininkai prieis prie issi- 
liuosavimo?—politiškos ko
vas ar industrijinės kovos 
keliu?” "Kas daryti su Ru
sijos caru—uždėt mirties 
ar kitą bausmę?” ir "Ar 
verta Rusijos piliečiams va
žiuot ginti Rusijos revoliu
ciją?” Už pastarąjį klausi
mą buvo karštai ginčytasi. 
Tūli lygiečiai išsireiškė sa
vo nuomones, kad kito išėji
mo nėra, kaip tik važiuot i

Temos perstaty-

j

nes prakalbos.
, kokios Kovo 10 d. po pietų buvo 

darbininkų gyvenimui Rusijos išeivių (rusų, lietu
vių ir žydų) parengtos tarp- 
Įtinės prakalhos.

Publikos susirinko labai 
daug, bet lietuvių mažai. 

| Lietuvių kalboje kalbėjo 
.......-- i drg. R. Grigaliūnas ir d. P. 

kad ir lietuviškas: Tumas.
į Šiame susirinkime sutver
ia Raudonos Gvardijos kuo- 
jpa, kurion susirašė 60 narių. 
Nutarta reikalauti iš Wa- 
shingtono leidimo veikti.

Aukų Raudonos Gvardijos 
organizavimui suaukauta 
$53.00.

Km skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

TORRINGTON, CONN. 
Skandalas Torringtone.
Šv. Vincento Draugija, 

kuri čionai yra viena Įžy
miausių lietuvių organiza- 
cijų tarpe, turi pasistačiusi 
puikų namą-svetainę, 13 d. 
kovo parengė prakalbas ne-

vienas narys atsistojęs mė
gino atsiliepti, jog draugija 
labai gerai padarė,aukauda
ma tokiems prakilniems tik
slams, vienas tų patriotų 
griebęs ji už sprando, par- 
plėšė žemėn, liepdamas ty
lėti, jei nori sveikus kaulus__ j___
išsinešti. Triukšmui augant prigulmingos lietuvių baž-

kimą, norėdamas eit šaukt Mickevičiui.
policiją. Policijos musų did- Vyskupas atvažiavo su ki
vynai matyt pabūgo ir apri- tu kunigu, kuris perstatė 
mo. Pradėta prašyti pirmi- vyskupą kalbėti. AŲckevi- 
ninką, kad atidarytų susi- čiaus prakalba pirmu atvė- 

^omos kunigi
jos trustą, apie jų nešvarią 
!politiką ir tarnavimą ne die
vui. bet carams. Kalbėtojas 
sako: "Gerai žinote, kad ka
da musų Lietuvoje viešpata
vo budelis caras, kunigai 
suplikacijas už jį giedodavo, 
o dabar, kada razbaininkas 
^Vilhelmas paglemžė Lietu
vą. tie patįs kunigai jau už- 
kaizeri maldas dangun siun
čia.” Tolesp.iai nurodinėjo 
žmonių tamsumo kenksmin
gumą. Kaip tas tamsumas 
pažemina net ir gerą,dievui 
dūšią kaltą, žmogų, kun. 
Mickevičius priminė, kad 
būdavo Lietuvoje vyskupui 
parapijGn atvažiavus, tam
sus žmonelės ne tik vysku
pui kojas, bet jo vežimo pur
vinus ratus bučiuodavo. Tie 
patįs žmonės šiandiena, gir
di. jau visai kitaip žiuri da- 
Ivkan, nes supranta, kad

Tamsumą rūpestingai palai- 
jko Romos trusto kunigija, o 
tamsų žmogų ir kapitalis
tai nežmoniškiausiai išnau
dojai r už gyvulį skaito. Vie
nu žodžiu, atėmus tuos grau
džius atsišaukimus į Kristų 
ir religijinius žmonių jaus
mus, kun. Mickevičiaus pra-

pirmininkas uždarė susirin- nyčios vyskupui kun. S. B. kalba buvo gana gera.

Vyskupas atvažiavo su ki-

Pradėta prašyti pirmi- vyskupą kalbėti. IVŲckevi

rinkimą. "Patriotams” ža
dant triukšmo nekelti, susi
rinkimas atidaryta. Kaip 
tik atidaryta, tuojaus tų iš
kalno susiorganizavusių 
"patriotų” vienas sušunka: 
"Draugystė turi paaukaut 
keliatą dolerių Į Lietuvos ne- 
prigulmybės fondą. Aš pats 
dedu $10.00, draugystė tur 
duot ne mažiau.” Kad pirmi
ninkas paklausė susirinki
mo, ar kas patvirtina Įneši
mą, musų patriotai vėl šau
kia, kad čia jokių balsavimų 
negali būt, draugystė turi 
duoti ir atlikta. Juk tai 
prievartos darbas. Ar tai 
šitokiais keliais musu "pa
triotai” eina prie Lietuvos 
aisvės? Ar šitokios laisvės 
jie priverčia darbininkus 
lietuviams reikalaujanti. 
Tei taip, tai už tokią sau lai
svę kovokite, ponai, jus pa
lis. Darbininkai laisvę ki
taip supranta.

šv. Juozapo Dr-jos narys, čiuoti. Nurodė, kad žmonių

1
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žmonės yra lygus ir . viens 
*kitam kojų neprivalo bu-

i
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Rusiją, stot i Raudonosios- 
Gvardijos kovotojų eiies ir; 
ginti. Tečiaus dauguma 
laikėsi kitokios nuomonės. 
Tema visgi liko neiškriti
kuota—palikta, ant toliaus.

Panašios diskusijos labai 
geistinos jaunimui, bet turiu 
įžymėti, kad rengiant pro
tą lavinančias diskusijas, 
reikia vengt ypatiškumų, 
kurie dažnai priveda prie 
nemalonių rezultatų, 
draugai Įsikarščiavę ' « . • 1 . • • • 1

WEST HANOVER, MASS.
Iš šitos lietuvių kolonijos 

musų spaudoje sunku kokią 
nors žinutę patėmvti, nors 
čia nemažas būrelis lietuvių 
gyvena ir turi jau net L D. 
L. Dr-jos kuopą.

Vasario 24 d. ta kuopa sa
vo susirinkime nutarė pa
rengti balių su pamargini- 
mais. Vakaras Įvyks 6 d. ba
landžio š. m.

Tame susirinkime tūlas 
musų vytis, J. N., pradėjo 

.smerkt LSS. Sąjungą, bet i 
gavęs tinkamą atsakymą iš-,žai7Daugėii7 jaunu vvi*u dėl 
ruko pro duris. L. __

LDLD. 88 kuopos drau- įsijryventi ir važiuoja kitur.

Darbai.
Šiuo tarnu darbai čionai 

eina gerai. Merginų ypač 
daug reikalaujama prie Įvai
rių darbų. Fabrikose mergi
noms mokama po 25c. i va
landą. Daugiausia dirbama 
po 8 valandas Į dieną. Po 
namus tarnaujančioms mo
kama nuo 7.00 iki 10.00 sa
vaitei, tik drabužis savo reik 
turėti.

Lietuvaičiu čionai ma-

stokos merginu negal čia ap-
rr... . — — ------i' . ----- Nevienu n vaMuujd miui.

gai Sąjungos apsigynimo,:keistina butų, kad merginų 
j f?n(’an, suaukavo $5.50. Tai-j j £ja atvažiuotų. laimėtų.pykti, daryti vieni kitiems <rį darbininkiškas susipra- 

išmetinėji- timas jr čia jau matomas.bolševikiškus 
mus. Tai bloga.
Masinis darbininkų susirin

kimas; išnešė protesto 
rezoliuciją.

Kovo 18-tą d. C. L. Pro-

Žemės Dulkė.

i
T .a i mėtų.

K. J. Apušotas.

NASHUA, N. IL
I>SS. 192 kuopos prakalbos.

Kovo 3 d. čia buvo LSS. Į

LOMELE. MASS.
Musų "patriotai” geidžia 

darbininku judėjimui 
mirties.

Kovo 13 d. šv. Juozapo Dr-
gresyvių Draugysčių Sąry- 192 kuopos surengtos pra-:jos susirinkime sekretoriui 
švs sušaukė masini darbi- kalbos. Kalbėjo d. J. Neviac-• perskaičius protokolą ir tą 
ninku susirinkimą ir išnešė kas iš Worcesterio. Aiškino'nutarimą, kad šv. Juozapo 
prieš judošišką kapitalistų Lietuvos istoriją, išparody- j Dr-ja paaukavo LSS. Są- 
ant T. Mooney gyvasties damas, ?’"1‘ • • • *
suokalbi protesto rezoliuųi- buvo vyriausia priežastim 
ją. 'Lietuvos nupuolimo. Išparo-

' Susirinkimo pirmininkui dė. kad ir dabar kunigija 
drg. D. Petrauskui paaiški- Lietuvai tik pančius kala, 
nūs kokiuo tikslu sušauktas kaip parodo vyskupo Kare- 
susirinkimas, kalbėjo drg. vičiatts ir jo pasekėjų darbai 
Samsisi ir drg. Daubara. kaslink Lietuvos ateities. 
Pastarasis sako—T. Mooney. Aukų lėšų padengimui su- 
nužudymas reikštų dideli sirinkusi publika suaukavo 
darbininkų Riešai smūgi, apie $5.00, i ” * _ 
Užtat mes darbininkai turi- sieros reikia tart ačiū, 
me protestuoti, kad darbi- K. Barauskas.

kad’ krikščionybė; jungos apsigynimo fondan 
$10.00, mūsiškiai pagarsėju
sio kliubo nariai pasirodė 
susirinkime tikrais "patrio
tais”, sukėlė toki triukšmą 
prieš tai, kad darbininkiško
ji draugija gina nuo reakci- 
Ijos darbininkų laisvę ir ju
dėjimą, jog rodėsi kils tik
ras pogromas. Musų patri- 

už ką aukavu- otai dr-jos pirmininkui pra- 
zšant nusiraminti, pradėjo 

kumščiomis grąsinti: kad

I
Į

Jus esat' laimin
gi, kad galite Hel- 
mar rūkyt.

Jeigu neturit—Jūsų lai
mė gali ateit.

Puikiausi Turkiški Ciga
retei Pasauly.

Kaip "poeto” eilės— sudė
tos teisingai.

AR SUPRANTAT?

Pradėjus vyskupui skai
tyti šv. Vincento Dr-jos sek
retoriaus laiškus, porodan- 
čius, kaip tas sekretorius bu
vo priešingas surengimui 
Mickevičiui prakalbų, sekre
torius pradeda nerimauti ir 
bando kalbėti, bet 
jas humoristiškai ji 
na ir pradeda apie 
katalikų kunigus, 
kom pradeda būt 
Prasideda sujudimas, suiru
tė, triukšmas. Daugelis ap
imti baimės, kad kils muš
tynės, anleido svetaine. Tai- 
gi prakalbos gerai pradėtos 
užsibaigė skandalu. Kalti 
tame tūli šv. Vincento dr-jos 
nariai. Jie sukėlė suirutę ir 
draugija privalo tokius sa
vo narius pamokyti, kad ki
tu kartu viešuose susirinki
muose mandagesni butų.

Mažai mokantis.

kalbėto- 
nurami- 

Romos 
Davat
ka ršta.

LOWELL, MASS. 
___ Iš musų judėjimo.

Kovo 17 d. čionai buvo D. 
L. K. Algirdo draugijos pa
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
d. K. V. Žiurinskas iš Nor- 
woodo. Prakalba buvo Įspū
dinga. Prie draugijos prisi
rašė 19 naujų narių.

Šv. Juozapo draugija vie
toje prakalbas parengti ir iš 
to sau ir žmonėmis naudos 
padaryti, verčiau $10.00 pa
aukavo ant mišių. Tečiaus 
dievulis matyt nekalbėtojas 
ir draugystės reikalingumo 
žmonėms neaiškina, tai ir 
Juozapo draugystei iš tų mi
šių mažiausios naudos nėra.

Kovo 17 d. vakare LSS. 
203 kuopa turėjo draugišką 
vakarėli. Vakarėliu atsi
lankė apie 200 svečių ir ren
gėjams vakarėlis visais at
žvilgiais nusisekė.

Programas susidėjo iš d. 
a- 
iš 

deklamacijų ir 
Vaidinta

PITTSTON, PA. 
Račiūno agitacija.

Kovo 14 d. ponas Račiūnas 
čia rodė judomus paveiks
lus "iš karės fronto," kai n 
jis pats juos pavadino. Rei
kia pastebėti, kad paveiks
lai labai mažos vertės, dau
giausia iškarpos iš laikraš
čių ir magazinų. Tokius ir 
lar geresnius paveikslus ga- 
ima matyti paprastuose 
.eatrėliuose už 5 arba 10 
•entų. Gi ponas Račiūnas 
ima nuo savo brolių lietuvių 
aet ])o 25 centus. Gal tai vis 
įasidarbavimas ”del tautos 
abo.”

Apgarsinimuose p. R. la
bai daug visokių "stebuk- 
’ų” pripasakoja. Pav., jis 
.ako parodysiąs kaip vokie
čių zepelinai skrajoja ant 
Kauno ir daug kitų dalykų, 
kurių parodyt negalima. 1- 
ieina, kad rusai Kaune tik 
nufotografavo vokiečių ze- 
nelinus ir liepė jiems važiuo
ti namo. Paprasta sensaci
ja.

Tiesa, jis (p. R.) parodė 
sepeliną skrajojanti augš
čiau mic-sto, bet tai ne ant 
Kauno ir ne karės metu, nes 
is buvo visai žemai ir mies- 
as daugiaus panašus Į Ber- 
yną.
Gal tie paveikslai išeitų 

kiek geriaus. jei p. R. neaiš
kintų, arba jei aiškintų kiek 
geriaus. Bet dabar jis tur-,

•>

K. Žiurinsko paskaitos 
pie Rusijos revoliuciją, 
vaidinimo, 
monologų. Vaidinta "Tar
dymas mužiko Rusijos teis
me.” Sulošta neblogai. 
Draugai iš Lawrence’o pa
sakė keliatą monologų ir su
dainavo kelias revoliucines 
dainas. M. Karkutskiutei 
pianu palydint smuiką su
griežė keliatą meliodijų M. 
ĮMikulius. Be to, buvo dau
gybė deklamacijų.

Laikas praleista labai 
smagiai ir naudingai. Atsi
lankiusiems IjSS. 203 kuopa 
taria viešą ačiū.

Iki šiol LSS. Sąjungos ap
sigynimo fondan iš Lowel- 
lio surinkta aukų $46.65. 1).
L. K. Algirdo Dr-ja aukavo 
$10.00; šv. Juozapo Dr-ja 
-$10.00;’Finų socialistu kuo- 
}ia $5.00: LSS. 203 kuopa 
surinko ir pati aukavo— 
$21.65. Tuo budu išviso mi
nėtam reikalui suaukauta

i $46.65. Aukavusiems varde 
Iginamųjų musų draugų I 
iŠ. S. 203 kuopa taria nuo
širdų ačiū.

Kuopos korespondentas.

BRIDGEPCRT. CONN. 
Puikios Prakalbos.

Nedėlioję, kovo 17 dieną, 
buvo Bridgeporto lietuvių 
kooperatvvės bendrovės su
rengtos prakalbos, kąd iš
aiškinus bendrovės svarbą 
ir supažindinus žmones su 

I jos uždaviniais. Kal- 
Ibėjo gerbiamas Bagočius.

Prakalbos buvo diena: ta! *• 7 
■diena buvo labai graži ir 
į publikos atsilankė labai 
I skaitlingai, taip kad ir vie
tų pritruko.

Kadangi minėtasai kalbė
tojas yra žinomas ęrakalbi- 

but ir pats vargiai supran- minkąs ir teisių žinovas, tai 
ta. Pav., parodęs Rusų I„ 
vus sako: "Tai kokie dideli! 
Rusija butų sumušus visus, 
tik tie bolševikai ir kitoki .
•evoliucionieriai viską paga- politiką, tai daugelis ti- 
lino.” Čia išeina, kad revo- 
iucija neleido Rusijai karę 
aimėti. Toliaus ji^parodęs 
revoliucionierius Petrogra
de, gyrė kaip galėdamas, 
kad "numirę milionieriai ir 
biedni laidojami vienon du<>- 
hėn.”

Parodęs Kornilovą sako: 
"Jis pradėjo kontr-revoliu- 
ciją ir tada atsirado bolševi
kai ir menševikai, pirmiaus 
jų nebuvo.” Aiškino susi
rinkusiems. kad "Kaukazi- 
joj du kartu šalčiaus negu 
Amerikoj!” Mat, geografi-l

]ai_ žmonės labai interesavosi iš
girsti jo prakalbą. 0 ant- 

• ras dalykas, tai tas, kad vie
tinė valdžia neleidžia kalbėti

kėjosi, kad bus kalbama šis 
bei tas iš politikos.

Kalbėtojas kalbėjo vien 
tik apie koperaciją. Ilgoje 

I savo kalboje, kuri tęsėsi apie 
į trejetą valandų, gerb. kal
bėtojas išgvildeno ir suprari- 

: tarnai išaiškino reikalingu
mą ir naudą iš kooperacijos. 
Kalbėtojas nurodė faktais, 
kad Anglijos žmonės jau 
plačiai išvystė kooperaci
jas ir dabartinė jų apyvar
ta skaitliuojama milionais 
dolerių Į metus

Kalbėtojas padarė dideli 
ios žinovas! Abelnai, visoj įsnudi i klausytojus, kasliu- 
jo kalboj ("aiškinime”) pil- dija ramus ir rimtas užsi- 
na nesąmonių. Tiesą sakant,’laikymas, nes mat, kiekvie- 
ir pameluoti neturįs gabu-'nas žodis turėjo svarbą, 
liucionieriai butu pasilikę! Po prakalbų salėj par- 
mo, kitaip, tai Rusijos revo- duota 8 šėrai. daugelis pada- 
haisiausiais sutvėrimais vai-A’ė savo vardus ir prisižadė- 
dentuvėje 
žmonių. į

Beje, reikia pripažinti,; 
kad tuščių pasigyrimų ] 
tą poną nestokuoja.

PittMonietis.

neapsiskaičiusiu jo prie pirmos progos pirk- 
• ti. Užrašyta "Kardo” 4. 
"Keleivio” apie penkioliką 

pas prenumeratorių, vadinasi, 
j prakalbos pavyko.

11 kp. Korespondentas.



i KELEIVIS. *
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galim turėti pilną laisvę sta
tyti bažnyčias ir klioštorius 
ir lietuvišką vaiską didint. 
Kada turėsiu didelę vyčių 
armiją, kada ant kožno kam 

ipo stovės davatkų krepas- 
t tis. tada apskelbsime vi
siems bedieviams ir cicilis- 
tams vainą: visas jų gazie- 
tas uždarysime, organizaci
jas išardysime, o kalbėtojus 
į džėlą pasodinsime. Tada 
vaike, Lietuvoj bus tikra 
laisvė ir laimė.

—Gal būt, kad jus apie tai 
ir svajojat, tėve, tik jau su
laukti jus to niekad nesu
lauksite. Davatkų ir vyčių 
dienos jau praėjo. Dabar 
ateina socialistų gadynė. Ir 
tik prie socializmo bus tikra 
žmonėms laisvė ir laimė.

—Na jau tu. vaike, man 
nepasakok apie socialistų 
laimę. Ve, Rusijoj bus jau 
metai kaip socialistai vieš
patauja, o da monopolių ne
atidarė. Tai kurgi čia, vai
ke. jūsų ta laimė ir laisvė, 
jeigu žmogui nėra kur išsi
gerti?

—Tai reiškia, kad vy
čiams Lietuvoj užviešpata-

---------------- ...    —T IIII — - 

vus monopoliai butų atida
ryti?

—Šiur, Maike! Mes netik 
monopolius atidarysime, 
ale iš bravorų išvesime pai- 
pas tiesiog i kožną auzą, 
taip kad sinkoj eitų ne van
duo, ale regli byrąs.

—O ką daugiau jus manot 
padaryt?

—O paskui, vaike, mes 
manom pasodint Lietuvoj 
karalių. Aš jau ir New- 
Yorko seime turėjau kiše
niuje rezoliuciją, kad musų 
tėvynei reikalingas cieso
rius, bo kitaip musų vaiskas 
nieko negiliuos, ale neturė
jau atvogos ją ištraukti, o 
tai vis veluk to, kad perma- 
žai da buvau išsigėręs. To
dėl rezoliucija likos priimta, 
kad senam musų krajuje 
butų padaryta ripablik. Ale 
no mader ką seimas pada
rė, parvažiavę i seną kontrą 
mes trajysim pasodint ka
ralių.

—O ką jus manot tuo ka
ralium aprinkti?

—Aš pats, vaike, runysiu.
—Ar žinai ką, tėve? Eik 

geriau išsimiegot.

I

I KAIP ARDOMI STREIKAI I

i

Vergas Darbininkas ir Arklys

protas ima viršų. Vietoj 
I rišti didžiuosius gyvenimo 
klausimus, jus suklaupę kal- 

i bat poterius! Argi tai ne 
• pažeminimas, argi tai ne gė- 
ida? •
I —Šarap, Maike, ba duosiu 
per snukį !

—Nesikarščiuok, tėve, ne- 
sikarščiuok! Čia ne vyčių 
seimas, kur "per snukį” vie
ni kitiems muša. Su manim 
kalbėk rimtai ir buk manda
gus, nes kitaip aš tuojaus 
paliksiu tave vieną.

—Uskiuzmi, Maike, už 
žodį. Gali būt, kad aš nega- 
rai išvirožijau savo mislį. 
Ale tu. vaike, irgi užgauni 
mano jausmus, kada tu taip 
peizuoji musų seimą. Tu at
simink, kad tenai buvo labai 
mokytų žmonių: buvo za
kristijonų, davatkų, saliuni- 
ninkų, kunigų, na, o prie to 
da ir aš pats tenai buvau.

—Tas nesvarbu, tėve. Sei
mo darbai parodo, koks te
nai elementas viešpatavo.

—Liamentų, vaike, jokių 
nebuvo. Visi buvo linksmus 
ir niekas neliamentavojo. 
Pasimeldę ir paprašę Dievo, 
kad dvasia šventa apšviestų 
delegatų razumą, priėmėm 
rezoliuciją, kad Lietuva bu
tų neprigulminga, o paskui 
vienbalsiai nutarėm pasvei
kinti šventą tėvą.

—O ką jis turi bendra su 
lietuvių reikalais?

—Jis musų tėvas....
—Kaip jis gali būt tėvas.

—O ką, vaike, matai kaip 
mes jus sumušėm!

—Apie kokį sumušimą tu 
kalbi, tėve?

—Nagi New Yorko seime.! 
—Tai ką jus ten sumušėt? i 
—Nagi bedievius. Šliup- 

tarniai nenorėjo poteriauti, 
ale mes susiorganizavę pa
kelėm liarmą ir pradėjom 
rėkt, kad reikia prie pane
lės švenčiausios pasimelsti. 
Bedieviai norėjo da spirtis; 
vienas šliuptarnis sako: 
"Jeigu jus pradėsit garbint 
savo Dievą, tai mes pradė
sime šlovint Šliupo barzdą.” 
Katalikai buvo jau nusigan
dę. Kunigas Kemėšis buvo 
jau pradėjęs sakyt, kad ver
čiau nepoteriaut. Ale kitas 
kunigas tuojaus jam atšovė: 
'Tylėk, tu zdraica!” Bet ka
dangi velnio apsėsti laisva
maniai vis dar priešinosi 
augščiausio pagarbinimui, 
tai aš kaipo vyčių generolas, 
pašokau ant steičiaus ir už- 
kamandavojau davatkoms 
pradėt poterius. Bedieviai 
pamatę vajauną žmogų tuo
jaus nusigando ir nusirami
no. Aš jiems tuomet paaiš
kinau. kad musų vaiskas 
prieš maniebrus visuomet 
sukalba poterius, todėl ir jie, 
suvažiavę čionai kartu su 
vyčiais ir davatkomis savo 
tautą kelti, turi sykiu su 

■umis klaupti ir kalbėti po
lius. Aš da nepabaigiau 

. vo moksliškos prakalbos, 
kaip seimo prezidentas jau 
persižegnojo ir [ —J’'-
"Sveiką Mariją’’ kalbėti, 
paskui ji ir visas seimas. Tai 
matai, vaike, kaip mes jus 
sumušėm! Didžiausius be
dievius privertėm Dievą 
garbint. Jeigu dar kitą sy
kį jus atvažiuosit į musų 
seimą, tai mes priversime 
jus ir velykinę spaviednę at
likti. o trečią sykį ir prie vy
čių vaisko prirašysim.

—Ar tai viskas?
—Jes, vaike.
—Gerai, tėve; dabar pasi

klausyk, ką aš tau pasaky
siu. Visų pirma aš tau pa
aiškinsiu. kad socialistai, 
daugiausia susipratę lietu
vių darbininkai, tame seime 
visai nedalyvavo; todėl tavo 
džiaugsmas, kad jus mus 
sumušėt, yra visai be pama
to. Toliaus, tas faktas, kad 
suvažiavę į politišką seimą 
jus kalbėjot poterius, jums 
jokios garbės nei naudos ne
daro. Priešingai, kalbėda
mi poterius jus pažeminot 
patį seimą ir padarėt sau gė
dą. Jus parodėt, kad jus e- 
sat da ant tiek atsilikę nuo, — ~-----r-------T •—-
civilizuoto pasaulio, kad ir da pareikalavom Lietuvai 
politiškan seiman jums su- ir neprigulmybės, ba tik ne-

I

pradėjo kad jįs da nevedęs?
K5*’» o —Panelė švenčiausia

■ Hmm nDTOnntn /i haf on
irgi 
pa-

”The American Magazi- j be jokio pertraukimo ir visai 
’’ sausio mėnesio numery . be riaušių.”

patalpino labai įdomų; ”...suardėm streiką dirb- 
straipsnį apie streikų ardv- tuvėj, pristatydami reikalin- 
mą. Tame straipsny paro-’gus žmones i visus depart- 
doma, kokių nešvarių prie- i mentus. Aštuntą dieną uni- 
monių kapitalistai imasi ko-ja buvo priversta atšaukti 
vai su darbininkais, kur jie-streiką ir darbininkai grižo 
visuomet gauna taip ant fabrikanto išlygų.” 
erreit armijas skebų, kiek į visa litanija panašių dar
iems mokama ir tt. Manau. heliu prirašyta: da pridėta, 
kad bus įdomu ir Keleivio gap pristatyti ir paliu- 
skaitytojams apie tai žino- Gijimų apie savo tinkamu-

Aną vakarą aš ėjau iš dar
bo namon. Aš maršuoju sau 
šaly gatvių, o tūlas ‘bėris 
(arklys), su pakinktais ant 
nugaros, maklena stačiai 
gatve. Jis žingsniuoja pu
sėtinai sparčiai. Aš turiu ge
rai spirtis, kad neatlikus 
nuo jo. Man rupi žinot, kur 
ir kodėl tas keturkojis su
tvėrimas taip sparčiai dro
žia.

Neilgai tvėrė mano žin- 
geidavimas. Perėjus keliatą 
skersgatvių, bėris staiga pa
suko ant šaligatvio ir inėjo 
tiesiog kutėn. Well, manau 
sau, tai mat ir arklys žino, 
kaip padaryti "short eut,” 
kad greičiau įsmukus tvar
tam kur, žinoma, laukia jo 
avižos ir kelios valandos pa
silsiu.

Pasiekus Madison gatvę, 
kuri perkerta Statė gatvę, 
žiuriu, vyruti, ogi minios 
žmonių-darbininkų 
traukia tai traukia—netik 
per šaligatvį, bet ir per gat
vę, o vis tai, matote, kad 
padarius ”short eut”, kad 
greičiaus parėjus namon. 
Škubina, regis, prie šiltos

kad

ko stalą. Dideli, šviesus lan
gai. Minkštos, švarios lovos. 
Graži, puikiai pasipuošus 
moteris. Gražiai aprėdyti, 
sočiai pavalgidinti vaiku
čiai. Jų ne pusė tuzino, ži
noma,—viens, du, o trys, tai 
daugiausiai. Visi links
mus. viskuo patenkinti. Jie 
žaidžia juokiasi—laimingi!

Kas gyvena toj tvankioj 
lindynėj? Keno moteris ir 
vaikučiai vaikščioja pusnuo
giai ir alkani? Darbininkas 
ten gyvena; darbininko ten 
šeimyna. O kas gyvena tuo
se puikiuose rūmuose? Dy
kaduonis. Keno moteris ir 
vaikučiai yra gražiai aprė
dyti ir sotus? Dykaduonio.

Kaip tik atbulai! Dirban
čio žmogaus šeimyna skurs
ta, o dykaujančio kuopui- 
kiausiai gyvena. Tas, kuris 
viską pagamina, nieko pato 
neturi: o tas, kuris nieko ne
pagamina. visko turi ir net 
perdaug turi.

Kodėl taip yra? Todėl, 
kad darbininkas da nepro
tauja, o dykaduonis, beabe- 
jo, galvoja. Bet, daleiski

me, kas butų, jeigu dar
bininkas pradėtų mislyti? 
Kas butų su fabriką? Kam 
ji priklausytų? Kas butų 
su puikiais rūmais? Kas 
butų su jo moteria ir vaiku
čiais?

Darbininkams priklausy
tu fabrikos, jų darbo vai
siai; jie, todėl, gražiai gy- 

jventų ir savo šeimynas pri- 
! derančiai užlaikytų. Ir dy- 
! kaduonis, pirmiaus buvęs 
[jų ponas-kapitalistas, da- 
! bar turėtų jau sykiu su jais 
įdirbti ir pelnyti sau duoną.

Daleiskime, stovi puikus, 
augs tas budinkas, papuoš
tas augštais bokštais. Šalia 
jo stovi kitas gražus na
mas, be bokštų—tik su kry
žium. šitam name gyvena

i

kime pasakytų, jam kas, 
kad jis yra nuskriaustas, 
kad jis ir jo šeimyna turėtų 
būti taip soti, kaip jo ponas, 
tai jis stačiai iškoliotų tokį 
žmogų; išvadytų jį ištvir
kėliu, bedieviu, niekšu ir ki
tokiais žodžiais, kuriuos, ži
noma, jis išmokęs yra baž
nyčioj ar kitokioj minių 
tamsinimo įstaigoj.

Tai ve, kokis skirtumas 
yra tarp tamsaus, nemisli- 
jančio darbininko ir arklio. 
Arklys vergauja savo ponui 
ir užtai atsako tiktai jis vie
nas. Jis nepadaro daugiau 
vergų. Tuo tarpu tamsus 
darbininkas, netiktai pats 
vergauja savo ponui ir ken
čia skurdą, bet dar veda mo
terį ir apsikrauja vaikais; 
tokiu budu dėl jo tamsumo, 
dėl jo aklumo, neprotavimo 
ir moteris, ir pulkas nekaltų 
kūdikių turi kentėti alkį, 
šaltį, nepakenčiamą skurdą!

Skirtumas, kaip matote, 
yra labai apgailėtinas, ne
są tamsus darbininkas pasi-j 
rodo kartais aklesniu sutvė
rimu ir už arklį.

i Tečiaus...jau aušta aušre-

i 
t

vakarienes, paciules, vaiku- Gyvenimas atidaro dar- 
cių, na, ir minkštos lovos 
pasilsiui.

Prašvilpė pro mane dau
gybė puikių automobilių, 
kuriuose riogso šiltai apsi
taisę ponai ir ponios. Bet aš 
nenukreipiau juosna daug 
atvdos; mat šitie pagurk- 
liuoti sutvėrimai perdaug 
erzina mano jausmus. Juk 
aš žinau, kad jie yra dyka
duoniai, gyvena iš kitų dar
bo ir augina pagurklius, at
siprašant, kaip meitėliai.

Priėjau prie gatvekario 
ir šiaip taip įsispraudžiau 
vidun. Įsikybau diržan ir 
mislinu:. Koks čia dabar 
skirtumas tarp tamsaus, ne- 
mislijančio darbininko ir 
arklio? Arklys, per ilgą 
dieną vilkęs sunkų vežimą, 
tarnavęs savo ponui ištiki
mai ir kantriai, skubina 
tvartan, kad gavus paėsti ir 
pasilsėti. Gi žmogus-dar- 
bininkas, taipgi per ilgą die
ną sunkiai dirbęs savo po
nui, skubina lindynėn, kad 
nors sykį ant dienos šilto 
viralo prisisrėbus ir pasilsė
jus.

Ar arklys ras užtektinai 
ivižų ir šieno, ar ne, jis dėl
to revoliucijos prieš savo po- 
lą nekels; neigi jis pyks, 
jeigu anksti rytą reikės kel- 
i ir vėl eit vežimo traukti 

nėr ilgą dieną. O ne, jis ne
bus maištininkas. Juk jis ne- 
orotauja. Jis tik tiek žino, 
kad turi taip būti, kaip yra, 
—tai viskas. Pagaliaus, jei
gu arkliai butu maištinin
kais, tai juk kapitalistai jau 
senai butų suradę tarp jų 
’aidoblistus,” "anarchis
tus,” na, ir kitokius galus. 
Pečiaus to dar neužtinka; 
vadinasi, arkliai yra ištiki
mi savo ponams.

Dabar paimkime darbi
ninką. Tamsus darbininkas, 
neprotaujantis žmogus, pa
dėjęs iš darbo savo lindy
nėn. ar jis ras dorą vakarie
nę. ar ne, jis irgi nieko ne
sakys. Ar jo šeimyna bus 
priderančiai pavalgius, ap
sidengus, jis ir dėlto revo
liucijos nekels. Ne! Nueis 
kad ir pustuščiu pilvu lovon; 
kiek pasilsėjęs, anksti rytą 
atsikels, išgėręs kavos puo
duką, šaltos mėsos ir duo
nos įsikiš kišenėn ir vėl 
marš darban... Jis, matoe. 
kantrus. Jis neprotauja. Jis 
nesigaili nei savęs, nei savo 
moters, nei vaikučių. Jis 
paiso tik savo pono. Labai 
paiso. Stengiasi, kad dar
ban laiku pribuvus; dirba, 
skubina, kad tik geriau sa
vo ponui įtikus. Jis, žinoma, 
mislina tik tiek,kad turi būti 
taip, kaip yra. Jeigu, daleis-

M. Michclsonienė.

bo žmonėms akis; pajudina 
jų protą: jie pradeda jau 
mislyti ir pradeda reiklau- 
ti savo teisių, tų teisių, ku
rie 3 priguli kiekvienam 
žmogui. Rusijos darbininkai 
jau prabilo. Reiškia, jie pra
deda mislyti. Prabilo ir Bri
tanijos minios. Prabils, be- 
abejo, ir kitų šalių darbo 
žmonės.

Tariant visiems pripras
ta fraze—Dieve jiems pa
dėk!

«■ .

Kad pasekmingai strei
kus ir unijas ardžius, yra 
kapitalistų užlaikomas tam 
tikras biuras (Emergency 
Employment Bureau), ku
ris pristato streiklaužių ant 
nirmo pareikaiayimo. Nors rje ant pirmo paliepimo ga- 
P° teisybei tas biuras ture-!yra užimti streikierių 
tų vadintis. Streikų Ardy-j^į^ Streiklaužiams mo- 
mo Biuras, vienok sako-j neišnasakvtai dideles al
ma, kad jo menedžeris ' — - 
James A. Waddell labai įsi- 
žeidžiąs, jei kas taip jo biu
rą pavadina, nors kitokių 
darbininkų jis neturi, kaip 
tik streirlaužius.

Visi trustai ir fabrikan
tai, kurių darbininkai ren
giasi arba jau išėjo į streiką, 
kreipiasi prie minėto Wad- 
dell pagelbos, kurią jis. žino
ma už gražius pinigėlius, 
tuoj suteikia.

Waddell sakosi, buk jis 
visuomet stengiasi ramiu 
budu, be kraujo praliejimo 
treikus ardyti, vienok rei

kalui prisiėjus visuomet pa- . x ..................
vartoja spėką ir daio viską,; Jam buvo mokama 
Voo iir\4
kierius ir uniją. Unijų ar j streiklaužio, arba 
dymas, tai jo specialumas. [į dieną iš viso.

Tos "spėkos” 
budai ir unijų ardymo įran
kiai darbininkams jau ge-Aai J.’znį°Kejo šimtus tuKs- 
rai žinomi. Nevienas unijosdolerių. Streikui pra- 
vadovas buvo kaltinamas įdėjus jis paprastai ima 
riaušių kėlime, dinamito pa-i^esiiPvf. njOsl,,n^ ?Uo sl<e 
dėjime ir net žmogžudystės;^ darbo, arba pada-
oapiidyme. Nevienas n^fąttant
iistas sėdėjo ir sėdi dar šian- " ’' ~
diena ka’ėjime ir nevienas

mą tame amate nuo tų žmo
nių, kuriems jis, Waddell, 
jau pasitarnavo.

Waddell turi sutvėręs ga
linga streiklaužių organiza
ciją, kurioj priguli tūkstan
čiai visokių mechanikų, ku

Margelis.
visukuom aprūpintas, so- 

KAS BUS TADA? tus ponas—kunigas. Jis, bu-
_____  damas ir dievo ir velnio a-

Ištikrųjų, net baisu pa- gentas. įkalba darbo žmo- 
mąstyti, kas bus tada, ka- nėms klausyti ponų, klausy- 
da darbo žmonės pradės 
protauti? Kas bus su šiuo 
kapitalistų valdomu pasau
liu; kas bus su kapitalistų 
tvarka; kas bus su karėmis; 
kas bus su retežiais, ku
riais surakintos darbo žmo
nių mintys ir rankos; kas 
bus su gauja melagių ir 
veidmainių, kurie šinkuoja 
dangum ir pragaru,—kas 
bus su tuo viskuo, kuomet 
darho žmonės pradės gal
vot ?!

Kaip jausis frakuoti po
nai, kada darbo žmonės pra
dės mislyti ir palieps jiems 
pasidėti fraką ir baltas pir
štinaites ant žemės, o paim
ti "overauzes” ir dirbti?

Kaip jausis kapitalistų■ 
užlaikomi budeliai, kada1 
darbo žmonės pradės misly
ti ir pareikalaus iš jų pasi
aiškinimo, kodėl jie džiovino 
urvuose ir kankino retežiuo
se teisybės jieškotojus?

Kas bus su kunigais, ka
da darbo žmonės pradės 
mislyti ir pareikalaus priro- 
dvt, kur yra tas Dievas ir 
dangus, į kurį jie per tiek 
metų vedė žmones ir ėmė už 
tai pinigus?

Kas bus tuomet, kuomet 
darbo žmonės pradės mislv- 
ti?

Daleiskime, < 
fabrikoje keli tūkstančiai 
darbininkų. Apie fabriką 
riogso surukusios lindynės. 
Viduje jų nešvaru, tvanku. 
Ten triūsia išblyškusi, nus
kurusi moteris ir tuzinas ar 
daugiau išbadėjusių, pus
nuogių kūdikių. Ten nuola
tinis klyksmas, vaitojimas, 
ašaros... Bet štai už varsto, 
už kito, ant gražaus kalne
lio stovi balti, gražus namai. 
Medeliai aplinkui šlama, žo
lelė žaliuoja, saulutė vien- 
val šviečia, šildo. Rūmų vi
duje daugybė kambarių. 
Švarios sienos, puikiais pa
veikslais išpuoštos. Grindys 
daug puikesnės už darbinin-

ti savo darbdavių. Kentėti 
vargus ir bėdas kantriai; 
nedejuoti, nevaituoti, nesi- 
oriešinti. bet visas ”kan- 

įčias” apieravoti dievui. Jis, 
tas kunigas, ponų vergams, 

! paklusniems vergams, ski
ria dangaus linksmybes; gi 
nepaklusniems, reikalau
jantiems teisybės ir laisvės, 
skiria pragaro verdančią 
sierą.

Jeigu darbo žmonės pra
dėtų mislyti. kas butų su tuo 
melagiu, veidmainiu, po
nams tarnaujančiu kunigu? 
Juk jie tuomet suprastų, 
kad kunigas meluoja. Jis, 
mat. sako jiems, kad už 
skurdą apturės dangaus 
linksmybes, tečiaus pats ne
skursta ; vadinasi, netiki, 
kad už vergavimą galima 
apturėti dangų. Jis sako, 

ikad turtingieji neisią dan
gaus karalystėn, vadinasi, 
garinės pragaran, tečiaus 
pats stengiasi būti kuotur- 
tin giausiu ir užtarau ja 
turčius. Jis nesako tur
čiams, kad jie skurstų, kad 
apturėjus tą linksmybių pil
ną dangų.

Taip, taip,—jeigu darbo 
žmonės pradėtų mislyti, tai 

(šitas pasaulis tuoj butų kito- 
ikis. Nebūtų dykaduonių; 

r u 4-..1 -Jnebutu melagių ir veidmai- <hrtZttul2J^nių kunigų“ nebūtų karių, 
nebūtų vergų, nei skurdžių...

Margeris.

gas.
New Yorke Waddell turįs 

savo kazarmes, kur esą 1,100 
šautuvų ir daugybė amuni
cijos; tenai visuomet sar
gai užlaikomi ir mokinami 
šaudyt. Jis taip gi turįs ir 
savo laikraštį, kuris unijas, 
jų vadovus ir streikierius 
visaip šmeižia, nors tą darbą 
neprastai atlieka ir visa ka
pitalistų spauda.

Pradėjus rengtis prie vi
suotino streiko gelžkelių 
darbininkams pereitais me
tais, Waddell turėjo jau ga
tavų 13.000 inžinierių ir ki
tų darbininku Chicagoj. 

l 5 dole- 
kas tik diskredituotų strei-j leriai nuo kiekvieno busimo 

----- Unijų ar-į streiklaužio, arba $65,000 
Nors 

vartoiimo ,r nebuvo, vienoka ĮWaddeliui geležinkelių trus-
■ tai užmokėjo šimtus tuks-

buvo neženota, o betgi 
gimdė Kristų...

—Bet neužmiršk, tėve, 
kad popiežius yra vyras, ne 
panelė.

—ViStiek, vaike, šventą 
tėvą reikia pasveikinti, ba 
jis yra bažnyčios galva.

—Tai kakiam gi tikslui 
tasai jūsų seimas buvo su
šauktas, tėve? Iš tavo pa
sakojimo išrodo, kad svar
biausi jo darbai buvo pote
rių sukalbėjimas ir popie
žiaus pasveikinimas. Išeina, 
kad jus buvot suvažiavę ne 
Lietuvos, bet bažnyčios rei
kalais.

—O koks čia difrensas, 
vaike? Juk bažnyčia tai 
taip kaip ir Lietuva. Juk 
musų lietuviško vaisko ir o- 
balsis sako: "Viskas Lietu
vai, Lietuva gi Kristui,’’ tai 
yra bažnyčiai, vyčiams ir 
davatkoms. Valuk šito, vai
ke, ir seimas buvo sušauk
tas.

—Taip ir man išrodo.
—Bet šalia poterių mes

• « i T • a •

mopc’nai ir darbai streiko 
ardytojų, unijų griovėjų.

Pats Waddell su pasidi
džiavimu giriasi, kiek jis 
uždirba ir kiek jam streikų 
ir unijų pasiseka sugriauti. 
Nors miestų ir fabrikantų 
vardai išleisti, vienok paduo-j 
ti keli jo paskutir.iai darbe
liai, gana įdomus, štai jie:

"...sulaužėm gatvekarių 
streiką, sugriovėme uniją. 
Dabar tam mieste dirba ne- 
•mijistai karų darbininkai, i 
(Jnijistams ten darbo nėra.” 

"...šešias dienas pasek
mingai važinėjom elevato
riais, kurių motormonai 
streikavo. Po šešių dienų jie 
sugrįžo nieko nelaimėję.”

__ ww._ _______ o___w__ ,_________ "...suardėm gatvekarių
važiavus tamsių davatkų prigulmingoj Lietuvoj mes strtiką, važinėdami karais

I

’ - - - - • -- streiklaužių algos. Tokiu bu-
- ■ ■ du jis per vieną Chicagos

’treikierys guli kape. Vis tai streiką. ^urįs 13 die
nų uždirbęs S16o,(XM).

Apskelbus New Yorke ta
vorų išvežiotojų streiką. 
Waddell, kad pribuvus Nevv- 
Yorkan iš Chicagos dešimts 
valandų greičiau, negu pa
prastu traukiniu galima at
važiuoti, užmokėjo $3.500 

!už specialį traukinį ir už ge- 
jrą patarnavimą dar išmetė 
$500 to traukinio darbinin
kams.

Vienas to snecialio trau
kinio patarnautojas tvirti
na, buk Waddell telegrafa- 

Ivęs iš Člevelando į Buffalo, 
kad atneštų jam šviežių 
žemvuogių ant treino, kuo
met tas ten pribus. Buvo tai 
lapkričio mėnesyje. Matyt, 
gražus pinigėliai mokami už 

i ardymą streikų.

• •

AMERIKA TAUPYS
ŠVIESĄ.

Kongresas priėmė šviesos 
taupymo bilių, po kuriuo ir 
prezidentas jau pasirašė, 
dėlto laikrodžiai bus pava
ryti vieną valandą pirmyn. 
Tas reiškia, kad darbas tu
rės prasidėti viena valanda 
anksčiau, taip kad viena va
landa anksčiau galėtų 
baigti ir vakare nereikėtų 
degint žiburių. Tai reiškia 
šviesos taupymą. Taupymas 
prasidės nuo 1 balandžio.

pasi- 
ikėtų



KELEIVIS
True translation filed with the post-mastor at Boston, Mass., on Mareli 
27, 1918, as re<|uired by the Act ofOctober 6, 1917.

Lietuvos laisve ir Darbininkai
1

Rezoliucija.
Priimta Amerikos Lietu

vių Darbininkų Tarybos 
Chicagos rajono konferenci
jos, kuri įvyko kovo 3, 1918, 
ir kurioj buvo atstovauja
ma Illinois, VVisconsm ir In
dianos valstijų lietuvių dar- ■ 
bininkų organizacijos.

Amerikos lietuviai darbi-• v - - 
ninkai, kartu su viso pašau-; znU?e,n?6’., . .. -
lio darbininkais, geidžia, I Šitokiai laisvei teciaus yra 
kad po šios karės taip susi- ’ Pelėsingos visos įsnaudoto- 
tvarkytų tautų ir valstybių! liesos, kaip Lietuvoje, 
santykiai, jogiai ateityje ne- galima jgv-
atsikartotų, panašios i da- f1 V^ta1 kova. Ir šitoje - - * v - 1 nni’hininl/ni

rieji ir nutarė: einant išvien 
su Rusijos ir viso pasaulio 
revoliucine demokratija ir 
išvien kovojant už tautų iš- 
siliuosavimą, reikalauti lie- 

‘ tuvių tautai pilnos teisės 
spręsti savo likimą Steigia-

CHICAGO, ILL.

KAZIMIERAS GUGIS
Kandidatas į Kongresamnus

Pajiškau Juozapo Markaus, iš čer- 
nalėsio viensėdijos, Subačiaus parap., 
Vilkmergės pav., Kauno gub., ilgą 
laiką gyveno ant Tarines aplink 
Gardner. Mass. Kas jį žino malonės 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas.

Motiejus C Markus (13)
659 Trumbull avė., Chicago, III.

žmonių rankose; kad visi jos majame Lietuvos Susirinki- 
»>iliečiai turėtų lygias teises; me< kurio valia yra augš-piliečiai turėtų lygias teises; me, kurio valia yra augš- 
kad bažnyčia joje butų at- čiausia. Tokiu budu tegali- 

į skirta nuo valstybės ir mo-ma šiandien rišti Lietuvos 
■ kykla nuo bažnyčios; kad klausimas.
butų nevaržoma organizavi
mosi, žodžio ir spaudos lais
vė, ir kad butų užtikrinta 
žmoniškas būvis ir plėtoji
mosi proga josios darbo

DARBININKAI 
PILIEČIAI! 

NcPrasnauskite rinkimų 
dienos balsuokite už darbo 

žmonių kandidatą

Paiieškau Apolionijos Gudauskai- 
tės, iš Poežerių kaimo. Girdiškės pa- 
rap. Kauno gub., gyveno Chicagoje. 
Jos pačios ar kas ją žino prašau at
siliepti.

Ona Sudentaitė, (14)
84 Union avė., Brooklyn, N. Y.

bartinę, tarptautinės sker
dynės.

Svarbiausioji ginkluotų 
tautų susirėmimų priežastis 
yra galingųjų tautų išnau
dotojų stengimąsi pavergti 
silpnesnes tautas ir mažiaus 
išsiplėtojusias šalis, idant 
galėjus traukt iš jų pelną sa
vo kapitalistams. Šitie išnau
dotojų palinkimai kįla iš mu
sų visuomenės sistemos, ku
ri suteikia galios savinin
kams—turtuoliams pasiimt 
beturčių darbo vaisius: kaip 
atskiras kapitalistas šalies 
viduje pavergia ir išnaudo
ja ekonominiai silpnesnius 
už save žmones, taip ir at
skirų šalių valdonai geidžia 
uždėt savo jungą ant silp
nesnių šalių ir delei to skel
bia kares vieni kitiems.

Darbininkai yra visokio 
pavergimo priešai—kaip pa
vergimo žmogaus žmogum, 
taip ir pavergimo tautos 
tauta. Jų idealas yra. kac 
žmonių visuomenė kiekvie
name krašte susiorganizuo
tų ne konkurencijos ir iš
naudojimo, o bendradarbia
vimo pamatais, ir kad to- 
kiais-pat pamatais 
nytų visos pasaulio

Eidami prie šito 
darbininkai kovoja 
kad įgijus savo klesai geres
nes gyvenimo sąlygas ir dau- 
giaus teisių, ir kad paliuosa- 
vus nuo priespaudos kiekvie
ną pavergtą tautą.

Šioje karėje todėl darbi
ninkai iškėlė tautų apsi
sprendimo principą.

Kiekviena tauta privalo 
turėt teisės pati spręsti savo 
likimą: pasirinkti sau valdy- 
mosi formą ir nustatyt savo 
santykius su kitomis tauto
mis. Tiktai šita Teise pasi
naudodama galės tinkamai 
sutvarkvt savo reikalus ir 
LIETUVA, kuri daugeliu— 
etnografinio, ekonominio ir 
k u 1 tu r i n i o po bu d ži o—y pa tv- 
bių skiriasi nuo kitų šalių.

Apie Lietuvos ateitį pri
valo spręsti patįs Lietuvos 
žmonės, dalyvaujant lygio
mis teisėmis visiems josios 
gyventojams, be kalbos, ti
kėjimo ir lyties skirtumo,— 
o ne atskiros priviliegijuo- 
tos jų kuopos, ne kaizerio 
valdžia ir ne kokių-nors kitų 
valstybių diplomatai.

Lietuvos žmonių teisės nu
spręsti Lietuvos likimą ne
galime savin ties nė 
Amerikos lietuviai, 
galime tiktai remt jų žings
nius prie laisvės.

Darbininkams yra svarbu, 
kad Lietuva nepataptų im- 
perialistinių grobikų Įran
kiu ir nesustiprintų jų spė
kos, nes tuomet jos darbo 
žmonėms butų apsunkinta 
kova už laisvę ir ji pasida
rytų naujų tarptautinių ki
virčų, naujų karės priežas
čių šaltiniu.

Darbininkams yra svarbu, 
kad busimoje Lietuvoje ne
įsigalėtų skriaudikų ir para
zitų klesos, nes tuomet var
gas ir skurdas lauktų josios 
darbo žmonių.

Darbininkai geidžia Lie
tuvai tikros laisvės iš lauko 
ir viduje—kad jos nebeeng-

kovoje lietuviai darbininkai 
privalo eit išvien su kitų tau
tų darbininkais.

Darbininkų susiorganiza- 
vime ir susipratime yra Lie
tuvos leisvės viltis.

PROTESTAS

Tokia nuomonė savaimi 
jau rodo, kiek neteisinga 
Stokholmo konferencija sa
kydama, buk visa, be jokio 
skirtumo lietuvių tauta 
trokšta nepriklausomybės. 
Anaiptol, ne nepriklausomy
bė, kaipo tokia, duos musų 
demokratijai laimės, bet tos 
sąlygos liuosai tautoms aug

uti ir plėtotis, kurios pareina 
(kartu su demokratine tvar
ka ir liuosų tautų santikiais. 
Tokių sąlygą lietuvių demo
kratija, lygiai kaip ir L. D. 
Ž. Tarybos Vykdomasai Ko
mitetas,laukia iš Rusijos re
voliucijos, su kuria ją suar
tino ilga bendra kova su ca
ro valdžia. Lietuvių demo
kratija nekartą sakė, kad 
visi jos troškimai, lygiai 
kaip ir tautos klausimas 
tuomet teivyks.kai galutinai 
gaus viršų Rusijos revoliuci
jos obalsiai kariaujančiose 
šalyse.

Ir šiuo tarpu būdamas tos 
nuomonės, L. D. Ž. Tarybos 
Vykdomasis Komitetas 
griežtai protestuoja prieš 
visokius mėginimus, vistiek 
kas juos daro, užmesti lie
tuvių tautai be jos valios to
ki ar kitokį jos likimo riši
mą.
Petrapilis, 22 sp. d.

LIETUVOS DARBO ŽMO
NIŲ TARYBOS VYKDO

MOJO KOMITETO
Dėl žinių, kurios pasiro

dė laikraščiuose apie nutari- 
1 mus lietuviu konferencijos 

Stokholme, Lietuvos Darbo 
įmonių Tarybos, kaipo lie- 

’ tuvių demokratijos reikalų 
eiškėjos Rosijoj, Vykdo
masis Komitetas turi štai ką 
iranešti:

Laikraščių rašoma, kad 
lonferencijoj buvę visos lie
tuvių socialistų partijos; 
kad konferencija išklausiusi 
pranešimą apie Rusijos ir 
Amerikos lietuvių politinius 
dekimus ir norus ir kad ji, 
•emdamosi, tarp ko kita, 
•ezoliucija lietuvių 
'davimo, buvusio 
neneši Petrapily, 
jaskelbti pasaulio valsty
bėm šitą Lietuvių Tautos 
•utartinai reiškiamą valią, 
og jau metas atnaujinti: 
Lietuvos valstybę, ir prime-į 
name kariaujančioms vals-i 
ybems. jog jau metas pro-.j, Gutauskas. J. Rustavičia, J. Zugu- 

klemuoti Lietuvos nepri-: nas, V. Daukša. S. Naudžius ir v.
I Karvelis po $1.00; K. Jakimavičius, .{lausomvhę. IK Ralunis, E. Romelis. K. Kiselius,

Pirmiausia, žinia, buk : J. Balsys—po 50c.; P. Kažmickas, M. 

konferencijoj dalyvavo Vi
tos lietuvių socialistų parti
es, neteisinga: jokia socia- 
istų partija, veikianti Rusi
joj. nesiuntė savo atstovų Į 
ktokholmo konferenciją, ii 
ių ten nebuvo. O šitos par
ijęs šiuo tarpu kaip tiktai 

vra stipriausios tarp lietu
vių, ir jos vienintelės tegali 
būti darbo žmonių reikalų 
reiškėjos. Lietuvos Darbo 
Žmonių Tarybos Vykdoma
sai Komitetas taip pat ne
siuntė savo atstovų į Stok
holmo konferenciją, ir iš vi
sa ko matyti, kad tenai ne
buvo jokių atstovų nė LSS., 
didžiausios ir stipriausios 
Amerikos lietuvių partijos, 
nė atstovų socialistų parti
jų iš užimtosios Lietuvos. 
Dėlto L. D. Ž. Tarybos Vyk
domasai Komitetas mano, 
kad pranešimuose apie kon
ferenciją pasakyta melagin
gų žinių, ir kad konferenci
ja, kalbėdama lietuvių tau
tos vardu, pasisavino sau 
teisių, kurios jai nepriguli.

Be pamato žinia ir apie 
ietuvių susivažiavimą, ku
ris buvo gegužės mėnesį Pe
trapily. Dėl Lietuvos klau
simo, o ne dėl ko kita, suski- 
o tas susivažiavimas. Deši

nieji, kurių buvo maža dau
guma, reikalavo Lietuvos 
nepriklausomybės; kairieji 
gi, susidarę iš ūkininkų ir 
darbininkų atstovų, buvo ki
tos nuomonės. Jų suprati
mu. pati tauta per savo at
stovus, demokratingai išrin
ktus, tegali spręsti vyriau
sius savo gyvenimo reika- 
us. Jokia grupė, partija, 

Korporacija ar įstaiga, netu
rėdama tautos Įgaliojimo, 
neturi teisės kalbėti jos var

tų svetimų šalių despotai; I du. juo mažiau spręsti jos Ii-1 
kad jos valdžia butų kimą. Taip manydami kai-’

Socialistu kandidatas j kongres- 
manus iš 4-to kongresinio 

(lis t rikto.

susiva- 
gegužės 
nutarusi

Bolševikai areštavo buvu
si savo laivyno komisarą Di- 
benką. Ji kaltina bandymu 
spėka priešintis pripažini
mui taikos su Vokietija.

susivie- 
tautos. 
idealo 

už tai

mes, 
Mes

AUKOS
GRAND RAP1DS. MICH.

Aukos LSS-gos Apsigynimo Fondan.
LSS. 51 kuopos įgaliotoji komisija 

surinko LSS-gos Apsigynimo Fon- 
dan $16.75. Aukavo: V. Juškaitis.

Pasarga.—4 tasis Distriktas 
apima Chicagos miesto dali tarp 
51 ir 22 gatvių, ir nuo Statė st. 
iki Cicero avė., vadinasi, apima 
visą 29 ir 30 tvardą dalis Į šiau
rę nuo 51-mos gatvės; visą 5-tą 
wardą; vakarinę dali .3 tvardo 
(Į vakarus nuo Statė st.) : visą 
vakarinę 4-tojo vardo dali tarp 
35th st., iki Parneil avė., iki 34th 
st. iki Halsted ir visą dali i va
karus nuo Halsted st.; vakarinę 
dalį 10-tojo vardo tarp kanalo, 
S. Laflin st. iki 22-nd st., ir visą 
pietinę dali 11 ir 12 vardu i pie
tus nuo 22-nd st.

Tie, kurie negali balsuoti, dėl 
to, kad negyvena rvbose ketvir
to distrikto, prašome prisidėti 
savo aktyvišku darbu, nes tai 
musų visų pareiga.

Reikale literatūros ir paaiški
nimų, malonėkite kreiptis 
draugą* K. Jamonta,

1840 Šo. Halsted St.,
Chicago, III.

pas

Pa j ieškojimą i

Pajieškau Antano Antanavičiaus, 
š Varčulių Kaimo, Gelgaudiškės val- 
■čiaus, Suvalkų gub. Jo paties at- 
išaukti ar kas jį žino meldžiu pra

nešti.
S. Valantinas,

20 Judge str., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusseserės ir pusbrolio 
Paplauskučių, iš Žarišk'ų kaimo, Ma- 
riapolės pav., Suvalkų gub.. gyveno 
Baltimore, Aid. Meldžiu atsišaukti.

Joseph Paplauskas,
Farm No. 2, R. F. D., 

Broač Brook, Conn.

Kas žino kur Anicetas Strimaitis 
gyvena, jis buvo pirmiau Schulkill 
Haven biednųjų name užveizdu, vėliau 
jis gyveno New Yorke. Už pranešimą 
tariu iš augšto širdingą ačiū!

Mrs M. LASH.
112 Ferguson st, Nevvark, N. J.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Kazake
vičiaus, ir pusseserės Konstancijos 
Kazakevičiūtės, taipgi Marceliaus 
Kazakevičiaus, visi žizmarių parap., 
Trakų pav., Vilniaus gub. Meldžiu 
atsišaukti.

Ignas Kazakevičius, (14)
117 Chestnut st., Lawrence, Mass.

Pajieškau Vincento Dobrovolskio, 
jis apie du metai kaip prasišalino, pa
likdamas pačią su 3 vaikais. Girdėjau, 
kad jis jau ženotas su kita. Čia jo ir

paveikslas. Iš Lietuvos Vilniaus gub. 
Kas apie ji žinote ką nors malonėkite 
pranešti. (15)

Elena Dobrovolskienė, 
151-3-rd st., So. Boston, Mass.

i i Barštienė, A. Sliubinskiutč, F. Ma- 
*; žulavičia, K. Rosikas, S. Matij’ošaitis, 

' K. Marcenkus, A. Sinos, J. Stociuloc- 
I kas, M. Staciuloekas. S. Penkiavičia, 
I S. Kiselius, A. Korolius, J. Keravičia, 
J. Daukas. V. Anceravičia, P. Jaki- 

! mavičia. J. Kiiikevičia, F. Skripkus, 
S. Mitauckas, J. Arminas, J. Ado
maitis. E. Adomaitis, A. Papeliacka, 
P. Naveckas. P. Jakimavičia ir K. i 
Rimkevičia po 25c. Smulkių aukų 50c. 
Viso labo aukų -$16.75.

LSS. aukų rinkimo (galiotoji komi
sija: M. Motiejaitis,

J. Gutauskas.
S. Matijošaitis. i

Pajieškau sesers Antaninos Valai-, 
čiutčs, iš Bartininkų kaimo. Pilviš
kių paran. Ištekėjusi už. Šidlausko,; 
gyveno Grand Rapids, Mich. Turiu i 
svarbų reikalą ir meldžiu jos pačios 
atsišaukti ar kas žino pranešti. Ma
ne ima kariurr.enėn. (15) ,

Jonas Valaitis
1530 9-th str., Rockiord, III.

Pajieškau brolio Jono Budino, iš 
Kurvėnų miestelio, Šiaulių pav., Kau
no gub. Jo paties atsišaukti ar 
žino malonės pranešti, už ką 
dėkingas.

Stasys Budinąs
40 Sheldon st., Hartford,

kas jį 
busiu
(14)

Conn.

Pajieškau sesers Katrinos Sakaly- 
tčs, Jono Podžiuno, Jono čekaičio ir 
Biručiukių visi Vensloviškio kaimo, 
Skirsnemunės parap., Kauno pav., 
Marijonos Tolackytės Raupliškių kai
mo Skirsnemunio parap.. Raseinių 
pavieto. Meldž.iu atisišaukti taipgi 
visų kitų pažįstamų.

Veronika Sakalytė-Milerienė (14) j 
335 Pine str., Gardner, Mass.

Pajieškau Juozapo Srubiko, Kau
no gub.. Panevėžio pav., Vabalininkų 
parap., Smailiškių viensėdijos. Turiu 
svarbų reikalą malonėkit atsišaukti 
arba kas apie ji žinot praneškit šiuo 
adresu: A. Grubis (14)

237 D St., So. Boston, Mass.
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kausko, gyveno South Tacoma, Wash. > SH1P 
Jo paties atsišaukti ar kas jį žino j 
meldžiu man pranešti.

J. J. S.,
212 N. Court str., Rockford, III.•>

Pajieškau pusbrolio Antano Jenžbi- 
lo, iš Auksodžių sodos, I-aižuvos pa
rap., Kauno gub., prieš 4 metus gy
veno Chicagoj. Meldžiu atsišaukti, 
ar kas žino teiksis pranešti.

Anna Jeužbiliutė
711 Cambridge st.

E. Cambridge, Mass.

(12)

Pajieškau pusbrolių Vinco ir Kazi
miero Radzevičių, iš Strėlių kaimo. 
Pagirių parap., Vilkmergės 
Kauno gub., gyveno Chicagcje. 
džiu atsišaukti.

Barbora Vebriuke,
336 Bartges str., Akron,

pav., 
Mel-

(13) 
Ohio.

Pajieškau Tado Kazukausko ir Ka
zimiero Rebikausko. abu iš Kuršėnų 
parap. Tulkinčių sodos. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

Jonas Kevisas (13)
65 Brook str., Lawrence, Mass.

Pajieškau brolio Petro Gražulevi- 
čiaus, iš Šiaudinių kaimo, Lazdijų pa
rapijos. Seinų pav.. Suvalkų gub. 
''leidžiu jo paties atsišaukti ar kas 
žino teiksis

Jonas
BOX 46,

Pajieškau apsivedimui merginos, 
geltonais plaukais, ne senesnės 30 
metų, gražaus sudėjimo, mylinčios 
gražų šeimyniška gyvenimą^ Aš esu 
35 metų, turiu 
laišku meldžiu 
!ą. Platesnes 
laišką.

pranešti.
Gražuleviėius, (13)

Benbush, W. Va.

Paiieškau ousseserės Elzbietos paro 
naitės, iš Račiupanų kaimo, taipgi 
Pavilo Petronies iš Žaideiių kaimo, 
abu Kupiškio parap., Vilkmergės pav. 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.

Tarnas Grigas (13)
BOX 37 Hartshorne, Okla.

Paiieškau pusseserės. Katarinos 
Gudaičiutės po vyru, regis Kazake
vičienė. paeina iš Aleksotos miesto. 
Mariampolės pav., Suvalkų gub. Jos 
pačios atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti. . (12)

Jurgis Dudaitis.
Jenners, Pa.

Pajieškau brolio Jono Skavidžio 
nuo Žemaičių Kalvarijos, taipgi pus
brolio Juozapo Babelio iš Alsėdžių 
parapijos, prieš 3 metus abudu gyve
no Kensigton, III. Jų pačių atsišaukti 
ar kas žino meldžiu pranešti.

Aleks Skavidis, (14)
360 I.incoln avė., Milwaukee, Wis.

Pajieškau Vinco Vaitekūno ir Juo
zo Radutos, abu iš Suvalkų gub., V ai- 
tekunas gyveno Mahanoy City, Pa. 
Jų pačių atsišaukti ar kas juos žino 
meldžiu pranešti. _ , (14)

Juozas Raulušaitis
78 Ward str., Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Andriaus Gurevi
čiaus, prieš nesenai gyveno Connec- 
tieut valstijoj. .To paties atsišaukti 
ar kas apie ji žino širdingai prašau 
man pranešti.

Marijona Gurevičiukė. (15) 
667 Southbridge st., Worcester, Mass

Pajieškau Jono Bomlino, Kauno 
gub., Valero ir Jurkos Senuti), Vinco 
Stasionies ir Konstanto Senutos, visi 
Vilniaus gub. Meldžiu atisšaukti.

Petras Senuta, (13)
% A. T. Hamer,

Plato, Sask., Canada.

Pajieškau brolio Jurgio Jociaus ir 
Pusbrolio Kazimiero Jociaus, abudu iš 
Šimkaičių valsčraus, Raseinių pav.) 
Kauno gub., gyveno Pittsburge. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu 
šaukti. Stasys Jocius,

900 Jenne str., Kenosha,

APSIVEDIMAI,

G.

gera darbą. Su pirmu 
prisiųsti savo paveiks- 
žiiiias suteiksiu per

(14)
J. R.
ATChISON, KANS.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne senesnės 22 metų, mokančios skai
tyti ir rašyti. Aš esu 22 metų, my
lintis apšvietą. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti .savo paveikslą. Atsa- 
kvma duosiu kiekvienai.

J. W. G. (14)
33 Locust st^ Hoser Hotcl, 

Nantkoke. Pa.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

Restoracijose, Ploteliuose ir Dirbtu
vėse, užtektinai darbo kiekvieną die
ną ir visados gera mokesti^, Kreip
kitės pas: (27)

GORALSKYS EMPL. OFFICE.
>2 Salėm st., Boston. Maa«.

Reikalingas Darbininkas Bar- 
bernėje. kuris mokėtų gerai tą 
darbą. Darbas ant visados ir 
mokestis gera. Atsišaukit grei
tai šiuo adresu:

A. Kazlauski. (13)
32 Sheldon st., Hartford, Conn.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Geri ir pigiai; savininkas išvažiuo

ja Į kitą miestą. Galima matyt visa
da po numeriu 237 D. st (ant trečių 
lubų) So. Boston, Mass. (14)

GF.RA PROGA! nusipirkt pas ma
ne galit gaut "Keleivį” ir kitus laik
raščius, o taipgi ir visokių knygų. 
Kas užsirašys pa* mane "Keleivį” ant 
metų, tam duosiu gražią J---------
Dovanas duosiu tik per šį 
Todėl nepraleiskite Drogos.

Wm. PILYPAS.
720 W. 120 st., West Pullman. 

CHICAGO, ILL

dovaną, 
mėnesį.

(?)

PARSIDUODA tarmių . akrai 
žemes, visos triobos geros, arti ke
lio, tarp girių ir šaltinių 10c. karu 
važiuojant nuo VVorcesterio. Vieta 
puiki sveikatai. Parsiduoda už $1,20*1.

J. Stelmok (savininkas) (13) 
BOX 98, Leicester, Mass.

atsi-

Wis.

I

J ieškok manęs

savo

Vertelgos lange.

I

Geri 
Dantys 
Gera 
Sveikata

Pajieškau dėdės Igno Ulevičiaus, 
iš Bundžiškiu kaimo. Skriaudžių pa
rap., Suvalkų gub., jau apie 34 me
tai ka;p Amerikoj. Jo paties atsišau
kti ar kas žino malonės pranešti.

Antanas Tamošiūnas, (15)
115 A str., Giraldville, I’a.

IDIDESNĖ VERTĖ NEGU PINIGAS. JEI VARTOSI COLGATE S.

Geri pilieciai-tai geri dantys.
Žiūrėkit, kad jūsų vaikai butų sveiki, žvainus 
ir ištikimi piliečiai. Mokinkit juos iš mažens kas 
rytas nušveisti savo dantis tuoj atsikėlus, ir kas 
vakaras prieš eisiant gult Su plačiai žinomu

COLGATES RIBBON
DENTAL CREAM

(COLGATE’S DANTŲ VALYTOJAS).

nes svarbiausis pamatas viso kūno sveikatai yra 
švarus ir geri dantis.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
senesnės 30 metų, mokančios skaityt 
ir rašvt, mylinčios apšvietą ir drau
gišką gyvenimą. Aš esu 34 metų, 
blaivas. Su pirmu laišku meldž.iu pri
siųsti savo paveikslą. Paveikslus ant 
pareikalavimo grąž.insiu. (14)

E. Radens
236 E st.. Detroit, Mich.

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda iš pirmu rankų, t, y. 

naciu savininkų, parsiduoda ant leng
vu išmokėjimų. Vieta didž.iausioj lie
tuvių ^armerių kolonijoj Michigan 
valstijoj. Karinu galima pirkt kokių 
kas nori —didelių ar mžzesnių, su 
triobomis, sodais, užsėtais laukais ar
ba viena žeme. Vienatinis darbininkui 
išganymas iš sunkaus padėjimo, tai 
nusipirkimas farmos. Platesnių ži
nių kreipkitės žemiau paduotu antra
šu, įdedant 3c. krasos ženklelį atsa
kymui. • (15)

Tony Žabe 1 a,
EOX 1. Lake. Co., Peacock, Mich.

I

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 32 metų amžiaus, sutin
kančios imti civilišką šliubą. Aš esu 
32 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst savo paveiksią, atsakymą 
duosiu kiekvienai paveikslus reika
laujant grąžjsiu. (14)

S. Zadauskis
184 E Eucled avė., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu 25 metų, laisvų pažiūrų ir 
blaivas. Mergina turi būti meilaus 
budo, mylinti ramų draugiška gyve
nimą. Su pirmu laišku meldž.iu pri
siųsti savo paveikslą, atsakymą duo
siu kiekvienai, paveikslus grąž.insiu. 

S. VVoorpp,
3252 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 23 metu amžiaus. Aš esu 
24 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą. Platesnes 
žinias suteiksiu per laišką. (14)

Gco. Stru,
ROX 162, Springhill, Iowa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 35 metų ir ne jaunes
nės 25 metų, gero pasivedimo ir ma
lonaus budo. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti savo paveikslą. Aš 
esu blaivas ir sveikas darbininkas. 

Juozas Marazas.
BOK282. F ranki i n Mine. Mich.

Dietz. Wyo.BOX 58,

ne 
senesnės 
meldžiu 

duosiu

Pajieškau apsivedimui draugės, 
jaunesnės 25 metų ir ne 
30 metų. Platesnių žinių 
kreiptis laišku, atsakymą 
kiekvienai.

J. M.,

I

[I

1;>53 W. Madison 
Su i te 600—612 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.

West Side offisas:
2225 So. Leavitt st
Valandos: 6-* vakare, b 
Phone Ganai 4626. ’<

Nedėldieniais priima tik iškalno (j 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

POSIDUODA DRAPANŲ 
STORAS.

Biznis gerai išdirbtas ir geroj vie
toj. tik vienas tas drapanų storas čia 
tesi randa. Parsiduoda iš priežasties 
kad savininkas eina į kitą biznį. Kreip 
Ritės ypatiškai ar laišku žiuo adresu: 

Adolfas Kvetkauskas (15) 
Paųuonock, Conn.

PARSIDUODA FORNIČIAI
<4«ri ir pigiai; savininkas iš

važiuoja i kitą miestą. Galima 
matyt visada po numeriu 237 O. 
st. (ant trečių lubų) So. Boston, 
Mass. (13).

MUSU VYRAI "TENAI" 
REIKALAUJA HELMER.

Pasi’.ikėtini pranešimai iš Francu- 
zijos. rodo, kad musų amerikoniški 
kareiviai reikalauja tabako daugiau 
negu kada-nors pirma. Jungtinių A- 
merikos Valstijų Armija perka milio- 
nus ir milionus cigaretų savo karei
viams. nes supranta, kad tabakas yra 
esencijinė dalis kareivio gyvenimo, 
kaip duona ir riėsa.

Gal jus turite taipgi savo vaikina 
katiumenėje ar laivyno tarnystėje: 
Jus siunčiate cigaretus. Mes žinome, 
kad maistas yra reikalingiausiu, bet 
kareivis žino, kad jis be maisto gali 
kovoti daug valandų, bet be rūkymo 
jo nervai greit trūksta.

Kareiviai reikalauja cigaretų, kad 
sustiprinti savo nervus. Tą pat daro 
kiekvienas, kurio darbas reikalauja’ 
nervų įtempimo.

"Tenai” F'rancijoj musų vaikinai 
reikalauja Helmer, nes pažino, kad 
tai geriausi cięarctai. Tuose cigaretu- 
se randama tikras turkiško tabako 
skonis.

Helmer delei savo gerumo ir kvap
snio pasiliko populiariškais ir užsi
pelnė sau pavadinimą Qua1ity Su- 
perb. Negalima apkainuoti turkiško 
tabako geruma pakol negauname rū
kyt Helmer. Musų vaikinai sako: 
"Helmer dėl mus." ką jus pasakysi
te taippat, kaip tik patirsite Helmer 
tabako geruma.

Tikrai, jei Helmer yra (^geidauja
mas musų kareiviams "tenai,” tai 
turi būt gera* ir mums čionai namie 
esant.
Erom Luois Kram 
Incorporated 
299 Broad»ay 
N e* York.
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KELEIVIS.

f

Tflephone: Bark Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

BR1TA1KO AKINIUS.

Geriausis Kriaučius Besttae.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriauėius:

t*l: rru.{.
U

( 
t
Ii

PAVEIKSLAS
Minėta* paveikslas parodo , kaip 

įuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
.’ėiiavomis apskelbia Laisvę. Pa
keiksiąs spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 e., o mes prisiusime 
jums paveiksi*. Galite suvyniot 25c. 
i popierą ir pasiųst prastame laiško 
užrašydami aiškiai adr*s*.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston. Mass.

DIEVO PAKLAIDA.
...Sutvėręs žemę, Dievas at

sisėdo !
(Ligšiol ir sėsties vietos ne

buvo)
Koks puikus rūbas žemę pa- 

rėdo*...
Besigėrėjant jam akin kliu

vo
Tai. ko likšiolei nepastebėjo: 
Aplinkui žemę tamsuma 

skradžių!
Dievs ant lentynos pypkę 

padėjo,
Ėmės už darbo kaip ir iš- 

pradžių—
Tardams: "Lai būna ant 

• dangaus šviesos, 
"Kitaip nuo žemės teks da 

nupulti..."
O kad jau buvo vėlyvas čė- 

sas,
Tai pons Dievulis nuėio gul

ti.

Molis išdžiuvo ir sukietėjo— 
Koks panašumas i patį Die

vą!
Dievs užsirūkęs pypke žiu- 

i rėjo,
•Kiek nusidavęs sūnūs Į tė- 
j vą...
Žiuri ir stebis... Kas čia gal 

į būti?!
i”Kogi da reikia šitam bal- 

vonui!"
Suriko Dievas, patraukęs 

putė
Iš pypkės durną nosin Ado

mui.
Užrietęs galvą šis išsižiojo. 
Paskui kiek drūtas taip nu- 

sičiaudė,
Kad net pats Dievas nusi

kvatojo,
Pievon prie bandos staugte 

nustaugė.

Ant rvt sutikės liūdna Ado
mą,

"Kas tau po plynių?”—už 
klausė Dievas.

Adoms i bandą atkrepdams 
domą,

Du pirštu rodė, o paskui 
vieną...

Dievas suprato savo Ado
mą.

Griebęs parrito Į minkštą 
pievą,

Liepė užmigti, išlaužė šoną,
Iš šonkaulio paskui išdrožė 

Jievą...

Neišpildomas reikalavimas.
—Tikėk manim, brangio

ji, kad tave mylėsiu kol gy
vas busiu.

—Didelio čia daikto. Aš 
reikalauju, kad mane mylė
tum kol aš gyva busiu.

Musų vaikai.
—Mama, jus niekad nesi- 

maudote?
—Kodėl, vaikeli?
—Mama negali eit į van

denį, nes sutirptum.
—Kągi tu čia pliauški, 

parše?!
—Aš nepliauškiu, tik po

nas Alfredas pliauškė sa
kydamas, kad mama, tai 
cukraus šmotelis.

Ryte nubudęs iš saldaus 
miego,

(Biski pamigo—reik pripa
žinti)

Tat greit pašokęs prudan 
nubėgo.

Idant blakstienus atsimir- 
kinti.

Praviro akys, Dievs viską 
mato !...

Mėnuo nuėjo, saulė jau te
ka!

Mato kaip skirias juodas 
nuo balto,

Tik viskas tyli, jis viens te
šneka :

"Nuveiktu darbu kam pasi
girsiu?

"Kas man už tatai atiduos 
garbę?

”Ogi ant pusryt ką išsivir- 
siu?...

"Kad bent turėjus ožką ar 
karvę...

"A-ha! Lai stojas: paukš
čiai ir žuvys,

"Varlės ir klemsai, lapės 
gervės

"Katės ir pelės, briedžiai 
šunys

"Vilkai ir avys, kiaulės 
karvės!

"Ir viskas, kas tik judėti 
moka.

”Lai skraido, bėga, šliaužio
ja, šoka!’’

Ir vos tik Dievas šitaipos 
tarė,

Jau aplink jįjį kriuksėjo, 
mukė...

Jis vienus glostė, o kitus 
barė.

Paskui vėl pypkę sau užsi
rūkė,

Parugyj gulęs jis ant kal
nelio,

"Šitaip, tai gera!” pats sau 
pamanė, ‘

Klausės muzykės rugiuos 
žiogelio,

Pūsdamas durnus kaiminę 
ganė.

Bet kad ant žemės .Jieva 
prašneko,

Nėra jau laiko Dievui ilsė- 
ties!

Užverstas skundais, jis pats 
sau sako:

"O tai tau, seni, žmogaus 
gailėtis!”

J. B. S.
Mažas jaunikis.

—Rodos, kad toji panelė 
juokias iš manęs.

—Ji?... žinai, juokiasi iš 
kiekvieno mažmožio.

Redakcijos Atsakymai.

ir

ir

ir

I. Biriukui.—Kadangi ži
nutė užgaunanti, o gerbia
mas nepriduedat pilno savo 
adreso nė pavardės, todėl 
nežinome ar Jus teisybę ra
šot, o gal kartais tik apme- 
luojat nepatinkamas sau 
vpatas. Žinutė laikraštyje 
netilps.

Tautiečiui (Cleveland).— 
Tokios bažnyčios mes r.e- 
remdami. negalime dėti a- 
gitacijos straipsnių ir apie 
neprigulmingąją bažnyčią. 
Tam tikslui juk yra "Atgi
mimas." Straipsni grąžina
me.

Plaka žilvičiui.— Daly
kas permenkas, kad ir juo
kams panaudoti. Nedėsime.

Geraširdis.
—Mama, vaikas Įpuolė Į 

grabe, visi vaikai juokėsi, 
tik aš vienas nesijuokiau. Į 

—Gerai, gerai, mano su-Į 
neli. Parodei, kad esi gera-: 
širdis.

—Taip, jie juokėsi, kadai 
aš Įpuoliau, Į grabe ir išsi-j 
purvinau.

DIDELĖ NAŠTA.
Daug keblių šių dienų gy

venimo klausimi! Įsiveržė i 
kiekvienus namus. Našta, 

.kurią turime nešti reikalau
ja išvystytų pajiegų, ko ne
gali būti be geros sveikatos. 
Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Eiixeris šian
dien kaip tik ir yra vaistu, 
kuris prieinamas ir pasek
mingas. Užkietėjimas, ner- 
virškinimas, galvos skaudė
jimas,migrina,nerviškumas, 

stoka energijos ir abelnas 
apsilpnėjimas, kaip ir kitos 
nuo skilvio betvarkės paei
nančios negerovės lengvai Į 
prašalinti galima vartojant 
Trinerio Amerikonišką Eli- 
xerĮ. Tas vaistas išvalo vi
durius, palengvina virškini
mą, atgaivina apetitą ir sū
dru tina visą sistemą. Kai
na $1.10 aptiekose. Trinerio 
Linimentas neturi sau ly
gaus vaisto pagalboje nuo 
reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, raumenų 
skaudėjimo, ištinimo, niks- 
telėjimo ir tt. Tur būt taip
gi visados po ranka. Kaina 
35 ir 65c. aptiekose. Išsira
šant—45 ir 75c. Joseph Tri- 
ner Co. Mfg. Chemists, 1333- 
1343 So. Ashland avė., Chi
cago, III.
MUMOtaciOMOlbl »XXIOIOIOI3IC»>40I

£ Telephone: Greenpoiat 2372

j MACYS BROS.
CO.

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 42© ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON. MA88.

B. S. Stone,‘Oph.D
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, hSO. BOSTON, MASS. |J. BERŽELIONIS & CO.

1 4 Haymarket S*, kampas Croao Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Caatle S*., 

BOSTON. MASS.
1__ _____________________________

Jonas A. Katkūs 
UŽLAIKAU VISOKIU KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Am? - 

rikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 
iki 12 vidurnakčio.

Toiiaus gyvenantieji galit 
keiptis laiku šuo adresu: (?)

J. A. KATKUS
i 2204 Forbes »t„ Pittsburgh, Pa.

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, LaskHkaL 

Ruriškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIG AB

Valandos:
Nuo 8 iki 16 ryto. N» 

t iki S dioa*. aso 7 
8 vakar*.

m hanover gTRinrr. 
BOSTON MA.MH.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelti nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybes privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didėt).
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir page’bingnmo. Ne-i- 
dnokite apgaut suklastuutais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
Si* seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPEI.LERIS parduodamas visose 
aptiekose Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galime gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap
tiekorius.
EDVARO DALY, Savininkas 

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

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

Bet jam dykauti greit nusi
bodo,

Ėmė pagunda ką-nors da
ryti...

Apsidairydams pamatė juo-

Debesi, tarė: "Vaje, ims 
lyti!”

Ir jau namolei norėjo vykti: 
Kad nesulydžius naują ži

poną!
Tik kaip čia bandą vieną pa

likti,
Kur gauti kitą bandai 

doną?
Veikiai atradęs 

kriaušę,
Pasiraitojo ilgą
Atvilgė molį, pasėmė kaušą 
Ir nulipino iš jo Adomą’

džios

žiponą,

val

pa-

Žemaitės Rštai 
išėjo iš spaudos.' 
žemaitės Raštai Karės 

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

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

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

t
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KARE IR LIGOS!

MAGIŠKOS ŠTUK0S.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

T

DUOKIT PASIŪT MUMS

3EJSE

AR NORI, KAD MERGINOS!) 
MYLŽTŲ? |i

Jeigu taip, tai nusipirk jjt

1" I

KREST KENDŽIŲ.
jj o ii niekad nepamirš jus, n*s{jį 
ii kertdžių gardumas priverčia ją!>; 

jus mylėt. Reikalaukit visur ir||> 
j visados Lovney'e Crest Ken-liį 
1 džtų. Jeigu negali gaut kitur, i; 

> tai prisiųsk mums dolerį, cib, 
,j{ gausi viena svarą geriausiuftį 
j Amerikoj išdirbtų kendžių. )!■ 

Geriausias agentas Bostone į .
K. ŠIDLAUSKAS į 

IN BROADVAT, & 
L- SOUTH BOSTON. MAS8 J

Paskui pats priėjęs prie žmogaus iš
trauki ta bolę iš jo nosies. Pnsiųski- 
te 25c. gausite ta bolę ir katalio- 
erą. (51)

, The Magic Shop.
ROY 30© Hnlhmnk.

L 
TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU-’! 
TUVt IR IŠLYGOS PIGIOS L

k U

t t
*

Ant SI 
akmeni 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš- 
ko didumo, ani 
20 metų auksuo 
tas su išrašytais 
dubeitavais vir 
šais. Labai tei
singas, ypatinga

gelžkelin važiuojantiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras lai 
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me 
tų. Ypatingas pasiūlysimas. Mes iš 
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad 
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntime 
kaštus, su teise jums visk* peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu 
mėt už toki pat laikrodėlį apie $25.(M 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk 
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai si 
kiekvienu laikrodėliu. ( ? 1

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ITA

Aš, Alena Kostovska, pasirt 
dau visai publikai akyse

ii
6

$1.00
Pristatėm

tik ant 
sąvaitės

j namus visokius
daiktus į vis* apie linkę Jeney, ; į 
NewYork, South ir Centrai ;!!
Atvažiuokit ir iš

S
I!

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bnldt tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelb* taip pigiai, 
lasai 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 vien* dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
<-*. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Fishieigh & Co„ B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, III.

KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.
k

Kare 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
Kare 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:

Kas mane išgelbėjo nuo varginan 
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 

• gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
i pilvo ir dispensiios. Mažai tegalėda- 
I vau valgyti ir suvalgytas maistas su 
' teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda 
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose 

, Niekur aš negavau pageibos dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei 
kaiauti Salutaras Bitteris ir Saluta 
ras, Regulatria, dėl moterų, prade 
jau gerai jausties, gerai valgyti ii 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pei 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega 
liu pažint ir palikau laiminga naudo 
dama Salutaras Bitteria. KainaSl.OO 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST 
Žoles nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted SL, Tel. Cana*l 6417 
P. J. BALTRŪNAS, Prof.

Chicago, III.
Šit* apgarsinimą turėtų perskaity’ 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdiniua 
nuo didžiausio* knygos iki mažiausio ti^ieto.

Darbą atliekame

GRAŽIAI, 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 ge>* 
patarnavimą.

“KELEIVIS
2SS Bmdway, So. Boston Mass.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

24 žirneliai už 25c. 
Visose a pliekose.

Brooklvną, Maspeth ir kitur. 
.......... 2. □ toliau, karai 
užsimokės. (?)

198-200 Grand Street 
tarpe Drigg* ir Bedford ava. 
BROOKLYN, N. Y.

taupyk pinigus 
ir

SVEIKATĄ

Paprasta slopų gyduolė per 20 metu 
žirnelių pavidale—tikra ir liuosa nuo 
svaigalo—išgydo šaltį į 24 valandas, 
gripą į 3 dienas. Gauk tikrą raudo- ' 
nu viršeliu su paveikslu p. Hill’s dė
žutę. Grąžiname pinigus, jei pasirody- i 
tų be pasekmės.

Lėšuoja mažiaus, 
sučėdina pinigų

Mes užtikrinam, kad Jų* sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS Rl'BUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruoįam rub* pagal žmogų, todėl mus* 
pasiūti siutai ar overkotai itesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI IŠVALOM IR ISPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kains 

prieinam*.
Tikra* Jos* brolis lietuvi*

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

Telefonas: So. Boston—21011



KELEIVIS.

POLEMIKA IR KRITIKI
KAIRIEJI IR DEŠINIEJI 

TVPSIDNar^S
Nemaža ergelių sukėlė 

Sąjungoje tasai žodis—"kai
rysis” ir "dešinysis.” Sa
kau žodis, nes ištikrųjų tik 
žodžiais vieni kitus skirsto
me, o darbuose visi esame 
maž daug vienodi.

Būti kairiuoju socialistu 
yra prakilna, bet kaip gaila, 
kad jų taip mažai turime. 
Rodos, didžiuotis kairumu 
daugelis mėgstame, tiktai 
bėda, kad savo kairumu nie
ko geresnio neparodome. 
Tankiai mes smerkiame be 
pasigailėjimų tulus draugus 
arba ju laikraščius už ”deši- 
numą,” bet ar galėsime pa
rodyt, kad savo kairumais 
mes daugiau esam darbinin
kams naudos padarę? Gal 
tuomi pasididžiuosime, kad 
mokame sukauti, kaip tos 
davatkos, kad tu netikęs, tu 
neini i bažnyčią ir neturi to
kio medaliko, kaip aš?

Kaip jau sakiau, kairumas 
yra geras dalykas, bet kiek
vienas daiktas turi būti sa
vo vietoj. Kas perdaug 
giriasi savo kairumu, tai jau 
žinok, kad jis neatstoja nei 
menkiausio dešinio socialis
to. Nekartą tas "kairumas” 
būna taip toli nuo musų gy
venimo, taip nepritaikytas 
prie aplinkybių, kad jokiu 
budu vaduotis juo negalima. 
Pavyzdžiui, buk kairus ir 
blaivininkas, baisiai neap
kęsk gėrimų; bet jeigu i 
smuklę nuėjęs pradėsi agi
tuoti už blaivystę, tai busi 
prašalintas, o gal da ir blo- 
giaus atsitikti. Nueik Į ka
rės f remtą, ir fekyk: įdė
kite broliai ginklą,—o kul
tu tada atsidursi ?

Daugelis kairiųjų draugi] 
šnabždasi: ana ve, tas ir tas 
turi nusipirkęs laisvės pa
skolos; tas ir tas turi Rau
donojo Kryžiaus fondo žen
kleli. Tai socialpatriotai, 
tai oportunistai—šalin toki 
iš musų tarpo ’ Bet ar visuo
met galima būti neoportuni- 
stu? štai, užveizda tau at
nešė popierą ir sako: pirk, o 
jei ne, tai nėra tau darbo. 
Gerai, galima vieną darbą 
pamesti; bet jei kitą gavus 
ir vėl tas pats atsikartoja, 
tai kur tada dėtis? Ar "kai
rumas” aprūpins gyvenimą?

Musų "kairumas” apsi
reiškia da ir tame, kad kas 
tiktai nesutinka su musų 
pažvalgom, tai šalinkimės 
nuo tokių ir bėgkime kiek 
tiktai drūti. Gerai, bet ar 
toli nubėgksime? O jei bū
relis ir nubėgs, tai ar nerei
kės grįžti atgal prie minių 
ir su jom skaitytis? Nesa
kau, kad mums reikalingi 
visokie blokai, kur musų 
idėjos galėtų būt stelbiamos 
arba teršiamos nešvarių po
litikierių lozungais. Blokai 
ir sutartis, jeigu kartais be 
jų apsieiti negalima, turėtų 
būti laikinais, sulyg aplinky
bių reikalavimo. Juk jeigu 
plėšikai užpultų mus ruba- 
voti, tai gali prisieiti ir sy
kiu su policija kovoti prieš 
savo neprietelius. Taigi ne 
visuomet ir nuo "blokų” ga
lime atsižadėti. Aš esu be
galo kairių minčių, bet prak
tikoj kairumo išlaikyti ne
apsiimu. Taip, rodos, daro 
ir daugelis draugų.

Lukšių Juozas.

PIRTIS JAUJĄ VANOJA.
"Keleivį” pradėjo vanoti 

tūli sąjungiečiai, O "Kelei
vio” redakcija sučiupusi ku
rį irgi pusėtinai pašukuoja. 
Ir vieni ir kiti klausia, "ko 
tu nori,” ”ko jus norite?" 
Man lyg keista, kad susipe
šę dar klausia, "ko nori?” 
Žinoma, kad susirėmus vi
suomet norisi, kad daugiaus 
užvesti arba atkeršyti. Aš 
pasakyčiau: vyrai, nustokite 
baręsi už menkniekius. Ypa
tingai sąjungiečiams patar
čiau nesi kabinėti prie ”Ke-

leivio,” nes neapveiksite ir 
tuščiom rankom prieš lazdą 
neatsilaikysite. Žuvytei 
"Keleivis” per vuodegaitę 
spraktelėjo ir jau ta nutylo. 
Balsiui tik biskutį niežėjimą 
pakasė—gal tam irgi užteks.

Jei jus viešai vieni kitų 
klausiate, tai pasiveliju ir aš 
paklausti vienų ir kitų: Ko
kių plynių jum reikia? Ar 
jau apsidirbote su socialis- 
tiškais darbais, kad vieni ki
tus pradėjote muštrąvoti?

Jus, draugai sąjungiečiai, 
perdaug užsipuolote ant 
"Keleivio” už jo pakraipą. 
Atminkite, kad laikraštis ne
gali taip jau kazoką šokti 
savo pakraipoj, kaip kad ne
kuriu musų mintįs vartosi 
ir blaškosi. Be to, argi jau 
"Kel." neatlieka naudingo 
socializmui darbo? Jei kat
ram kas nepatinka, tai ar 
negalima jau nutylėti? Ar 
geriaus, kada apie tai suži
no socialistų priešai?

Man rodosi, kad ir ”Kel.” 
perdaug save neklaidingu 
skaito. Bet kam čia dėlto 
ginčytis? Juk ir aš, ir dau
gelis kitų nesame be klaidų. 
Juk klaidą padaręs kiekvie
nas po laikui pamatome, jo- 
gei klaida, bet ar tai jau dėl
to reikia išsispaviedoti ir 
prižadėti daugiaus . nebe- 
griešyti? "Kel." buvo be
galo įerzintas,na ir neišsilai
kė nuo ironijos prie "Kovos" 
uždarymo. Tik lyg navat- 
na, kad "Kel.” delei to liepė 
kaikuriems mokintis net 
lietuvių gramatikos. Kam 
jau, po šimts pypkių, reikė
jo tokiuo augŠtu tonu tą 
"Kovos” bėdų paskelbimą 
suredaguoti, kad net ir pa
žįstantis gramatiką Baltru
šaitis turėjo suklysti? Jei 
aš bučiau "Kel.” vietoj, tai 
aš prisipažinčiau prie visų 
tų klaidų ir neklaidų, ku
rias "Keleiviui” tūli drau
gai prikaišioja, bet tiktai su 
ta išlyga, kad prisipažintų ir 
sąjungiečiai, kokią jie blė- 
dį daro "Keleiviui”, kaipo 
socialistiškam laikraščiui. 
Nekalbant jau apie pavienių 
zurzėjimus, prisiminkime 
tik 6-to rajono konferenci
joj Brightone išneštą prieš 
"Keleivį” rezoliuciją, teisin
giau sakant, norėtą išnešti, 
bet sulaikytą vien dėl to, 
kad toji rezoliucija galėtų 
labai daug "Keleivį” patei
sinti valdžios akįse, kad val
džia galėtų pamanyti: ”Aha, 
socialistai protestuoja prieš 
'Keleivį’ kaipo karės šalinin
ką I Taigi jis geras laikraš
tis!” Taigi sąjungiečiai čia 
parodė begalo piktą norą. 
Jie norėjo apšaukti "Kelei
vį” karės šalininku, kad pa
žeminus jį darbininkų akįse, 
liet nenorėjo, kad tas suda
rytų gerą nuomonę apie 
"Keleivį” valdžioj. Iš to jau 
galima padaryti išvedimas, 
kad tie sąjungiečiai norėjo 
kad "Keleivį” valdžia taip
gi užsmaugtų. Tai jau, vy
ručiai. biskį perdaug. Nega
lima todėl ir stebėties, kad 
"Kel.” redakcija pasigavus 
vieną-kitą iššukuoja,

Lukšių Juozas.
Red. Prierašas: Drg. Luk

šių Juozas pasakė daug tei
sybės. Prie to da jis iškėlė 
tokių dalykų, apie kuriuos 
iki šiol mes visai nebuvom 
girdėję. Mes žinojom, kad 
Brightono konferencijoj 
norėta išnešti prieš "Kelei
vį” rezoliuciją, bet kodėl ji 
likos neišnešta, tai mums 
buvo paslaptis. Drg. Lukšių 
Juozas šitą paslaptį dabar 
atidengė ir mes esame jam 
už tai labai dėkingi. Mes da
bar žinosime, kokių mes 
turime "draugų.”

Tečiaus, vietomis drg. L. 
J. turi ir klaidingų nuomo
nių. Pavyzdžiui, jis pataria 
"Keleiviui” ir sąjungiečiams 
pertraukti ginčus. Iš to jau 
įšeina, kad tuos ginčus veda 
ir ”Keleivis." Ištikrųjų gi są
jungiečiai juos pradėjo ir 
jie juos tęsia. "Keleivis,” 
žinoma, negali tylėti, kuo

met ant jo užsipuldinėja ir 
prikaišioja nebusiančių da
lykų. Pavyzdžiu gali būti 
kad ir tas pittsburgiečių 
priekaištas, buk "Keleivio” 
redakcija pati išmislijus, 
kad Pild. K-tas buvo įsakęs 
”Kovos" redaktoriams val
džios neerzinti. Prieš šitokį 
aiškaus dalyko iškraipymą 
"Keleivis” turėjo užprotes
tuoti ir patarti tiems žmo
nėms pasimokyti skaityt. 
Dr-gas L. Juozas klausia, 
kam reikėjo ”Kel." redakci
jai rašyt tą žinią taip "aug
Štu tonu,” kad net pažįstan
tis gramatiką drg. Baltru
šaitis "suklydo?” Bet ko
dėl gi ”Naujienų” redakci
ja nesuklydo? Kode! ji 
suprato, jog tai buvo drg. 
Raulinaičio kalba apie tą 
”valdžios neerzinimą,” o ne 
"Keleivio” redaktoriaus? 
Kuomet dviejų laikraščių 
redakcijos supranta daly
ką vienaip, o tik vienas drg. 
Baltrušaitis antraip, tai jau 
ir drg. L. Juozui turėtų būti 
aišku, kad čia ne drg. Balt
rušaičio pusėj tiesa, ir todėl 
"Keleivis” negali to prisiim
ti, ką drg. Baltrušaitis nori 
jam prikišti.

Taip yra su visais ginčais. 
Mes jų baisiai nemėgstame 
ir niekad jų nepradedam, 
bet kuomet ant mus užpuo
la, tai mes juk negalime nesi- 
ginti. Tiesa, mes bandėm ir 
nesiginti. Mes norėjom iš
mėginti Rusijos bolševikų 
metodą^ Mes buvom paskel
bę, kad ginčų su sąjungie- 
žiais pertraukiam. Ir mes 
tylėjome apie porą mėnesių. 
Mes manėme, kad tuo budu 
nolemika galės pasibaigti. 
Bet mes apsirikom. Kada 
mes pradėjom neatsakinėti, 
tai sąjungiečiai da labiau 
ėmė mus atakuoti. Neturė
dami daugiau nieko "Kelei
viui” užmesti, jie pradėjo 
iorie jo apgarsinimų kabinė
tis. Pagalios "Kovos” re
dakcija pradėjo ant mus už- 
ouldinėti net už tai, kad mes 
tylim.

Visa tai parodo, kad ne
muš reikia už tuos ginčus 
kaltinti. Mes nesvkį jau sa
kėm ir dabar tą patį atkar
to jam: tegul sąjungiečiai 
liaujasi ant darbininkiško 
laikraščio užpuldinėię, o tų 
ginčų tuojaus nebus. Bet 
kuomet jie vis nesiliauja 
mus atakavę, tai mes pri
versti esam klausti, ko jie 
nori? Iki šiol da nei vienas 
įų to nepasakė.

LMPS. MICJtlGANO IR 
OHIO VALSTIJŲ 

KUOPOMS.
Dėl subendrinimo musų 

veikimo, dėl žinios apie kitų 
kuopų veikimą bei stovį ir 
kitką, reikalingas yra tvir
tesnis tarp tų kuopų sąrysis. 
Ar nereikėtų mums tuo tiks
lu sušaukti Michigano ir 
Ohio valstijų LMPS. kuopų 
konferenciją, kad sutverus 
minėtų valstijų LMPS. ra
joną?

Konferenciją, mano nuo
mone, galima butų sušaukti 
apie gegužės mėnesį į Det
roitą.

Paduodama LMPS. kuo
rams šią mintį, prašau ger
biamų draugių progresisčių 
savo artimiausiuose susirin
kimuose rajono sutvėrimo 
klausimą apkalbėti ir savo 
nuomonę paskelbti spau
doje. Mano nuomone, 
nuomones paskelbti musų 
rajono reikalingumas yra 
didelis; organizuotas veiki
mas turi nesulyginamai ge
resnes pasekmes. Ką at
skiros kuopos negali atlikti, 
susirišusios į rajoną bendro
mis spėkomis lengvai galėtų 
nuveikti. Taigi mano pakel
tą sumanymą sutvert Mich. 
ir Ohio valstijų LMPS. rajo
ną apsvarstykit ir nuspręs- 
kit Veikt mums reikia. 
Darbo prieš mus daug. Ne
laukime, kad kas mums pa
dėtų, pačios veikime.

Barbora Jakštienė.

ATSIŠAUKIMAS IR 
PRANEŠIMAS 

Pittsburgo ir apielinkės 
draugijoms ir kuopoms.
Kaip jau yra žinoma, 

Pittsburgo ir apielinkės 
draugijų ir kuopų susiva
žiavimas 24 d. vasario 1918 
metų po visapusiško apsvar
stymo nutarė organizuoti 
Draugysčių Sąryšį. Tam 
tikslui buvo išrinkta ir ko
misija, kad nutarimą gyve- 
niman vykdžius. Taigi mes, 
įgaliotoji komisija, šiuomi ir 
kreipiamės į musų draugi
jas ir kuopas, pranešdami 
joms, kad jau viskas yra 
prirengta dėl draugysčių ir 
kuopų suvažiavimo, kad su
tverus Draugysčių Są ryšys.

Kad draugysčių sąryšys 
yra reikalingas Pittsburgo 
ir apielinkės draugystėms 
ir kuopoms, tai tame nebus 
dviejų nuomonių. Jau kitos 
kolonijos* senai turi pana
šius sąryšius ir gana pasek
mingai veikia delei apšvie- 
tos ir tvarkymosi savų rei
kalų. Tai ir mums pitts- 
burgiečiams reikalinga stoti 
prie darbo, kad irgi ikurti 
DRAUGYSČIŲ SĄRYŠI, 
kad galėtumėm kartu su ki
tomis kolonijomis naudingą 
darbą veikti.

Taigi gerbiamosios drau
gijos ir kuopos! Malonėkite 
pirmam savo susirinkime 
apsvarstyti draugijų sąry
šio klausimą, ir jei sutiktu
mėt prisidėt prie sutvėrimo 
sąryšio, malonėkite išrinkti 
atstovus į steigiamąjį susi
važiavimą.

Renkant atstovus, malo
nėkit prisilaikyti sekančių 
taisyklių: rinkit vieną atsto
vą nuo 25 narių, o jeigu kat
ra kuopa neturėtų minėto 
skaitliaus narių, ji gali siųs
ti vieną atstovą.

Svetainė draugijų atsto
vų susivažiavimui jau pa
imta ant 28 dienos balan
džio, 1918,—L. M. Dr-jos sa
lė po numeriu * 142 Orr st., 
Pittsburg, Pa. Posėdžiai 
urasidės nuo 1 vai. dieną. 
Gerb. atstovai, malonėkite 
pribut į laiką.

Platesnių informacijų ma-' 
lonėkite kreipties į komisi-l 
ios sekretorių šiuo adresu: 
S. Ra kana s, Box 493, Brid- 

Taigi visos gerb. Draugy
stės ir kuopos prisiųskite sa
vo atstovus dėl sutvėrimo 
Draugysčių Sąryšio, 
geville. Pa.

Komisijos .sekretorius,
S. Bakanas. i

I L±.

Nieko Nereikia Išmokti!

Nieko 
išmokti, 
įdėk
Rulį ir tam
pyk, o turėsi 
gražiausią 
pigiausią MU
ZIKĄ.

Didžiausis Mu
zikos Išradi
mas Pasaulyje. 
I.abai Graži, 
Gera ir Pigi 

Saueinanti
(oncer tinka.

Jeigu Tamista myli muziką, tai neatbūtinai nusipirk vieną iš šių musų puikių SAUSINAN
ČIŲ KONCERTINKŲ. Su jaja palinksminsi save ir savo draugus. Galėsi giajįnti visokius šmo
tus, ir ne taip, kaip zirzina kas nons, šiek tiek pramokęs, bet grajinsi gražiausiai ir atsakan- 
čiausiai. Įsidėsi sau rulę kokią norėsi ir tik tampysi Koncertinką, o jinai grajins. Gali būt tikras, 
KONCERTINKĄ labai graži ir gražiai grajina.

Dabar, koltai dar garsinėm, parduodam jas labai pigiai. Taigi, nusipirk vieną tuojaus—nelauk 
kolei pabrangs. O Tamistai reikia šio NAMO L1N KSMJNTOJAUS. TUOJAUS prisiųsk arba vi
są sumą iš kalno arba tik trečių dalį prekės, o mes nusiųsime Jums šį naudingą instrumentą 
tuojaus. Jeigu tik trečią dalį kainos siųsi, tai užmokėsi likusių sumą paėtoriui, kuris atneš jums 
koncertiną.

Už No. 1. Koncertųika—diduma: 7% colių, 32 liežuvėliai, tik ..................................$25.00
Už No. 2. Koncertinką—diduma: 9:4 colių, 80 liežuvėliai, tik ..................................$33.00
Už No. 3. Koncertinką—diduma: 9:, coliu, 112 liežuvėliai, tik .................................. $12.00

3 BULES MUZIKOS DUODAME DOVANAI SU KIEKVIENA KONCERTINKĄ. 
Didelį surašą vardų muzikos rulių, siunčiame drauge su koncertinką.

Tuojaus parašyk kiek pinigu siunti, katro numerio koncertinką 
nori, savo vardą ir antraša ir išsiųsk mums. Jeigu dėsi pinigus į konverta. tai laišką užregistravok 
paėtoje. Bet jeigu siųsi ”Money Orderiu” pinigus, tai laišką registravot nereikia. Aioney Orderį 
gali nupirkt pačtoje.
Su šią koncertinką, laukiame Tamistos orderio. Užtikrindami, kad busi pilnai nusidžiaugęs.

JOSEPH EISMINSKI, 1611-137-th St, INDIANA HARBOR. INI).
B B 1 -'fr ■■■ ' 3 " į-,. į

SKAUSMUS.
Persisaldžius numalšinsite savo 

kūno nesmagumą vartodami Sloano 
Linimentą. Parankus vartojimui ir 
greit suteikia pagalbą. Švaresnis ne
gu limpantis pleisteris bei mostis, 
odos negadiųa.

Nuo reumatiškų skausmų, _ neu
ralgijos, dieglių, strėnų skaidėjimo, 
raumenų sustingimo, užsidrėskimo ir 
t»„ Sioano Linimentą turėk po ranka.

Sloan's 
Liniment

K/LLS P/MPi
10 DALYKŲ KIŠENINIO PEILIO KOMBINACIJA $1.50

Stebėtina

|I

Krutančių 
Paveikslų 
Mašina

(V4

Tiktai $4.75 sykiu Kemara ir Filmos
Turėdamas šitą krutančių paveikslų kernerą gali ro

dyt krutančius paveikslus savo namuose. Nereikalinga 
mokyties, nes kemera yra taip įtaisyta, kad operuoti ją 
gali ir kūdikis. Nereikalinga elektros šviesa, lempa toj 
Kemeroj įtaisyta užtektinai stipriai šviečianti. Visa šita 
įtaisa ir kemera gatavai prirengta rodymui paveikslų 
duodame visiškai dykai su kiekviena kemera ir f> filmas, 
kiekviena turinti po 50 paveikslų. Filmos, kurios duoda- 
ųios su kemera yra tos pačios, kokios rodomos krutančių 
paveikslų teatruose. Kartu su kemera duodame instruk
cijų vadovėlį kaip užtaisyti paveikslų rodymą. Kemera 
visur kitur parduodama po $10.00 ir augščiau—pas mus 
gali gauti už $4.75, sykiu su <> fihnoni, turinčiom 300 pa
veikslu visiškai dykai. Filmos perstato juokų, meilės, 
sentimento, karės ir daug kitokių idomių paveikslų. Jeigu 
nori gauti daugiau paveikslų visados gali pas mus jų 
gauti, nes mes turime daugiau kaip 250 skirtingų filmų. 
Nereikalauji siųst pinigų iš kalno. Pasiųsk mums tik 2Oc. 
persiuntimo lėšoms (stampom ar pinigais), kitus gi už
mokėsi gavęs daiktus. Rašyk tuojaus, pakol kaina taip 
nuleista. K-ris

(Dept. 14).
Chicago, I1L

ROYAL SA LES CO.,
1015 W. Horon st..

Tai yra stebėtinas pilno didumo, 
geriausio plieno kišeninis peilis, tu
rintis savyje šriiibvarj, kreicorių, kal
telį. pielycią. mierą ir grąžtėlį. Vi
si tie įrankiai lengvai reikalui esant 
įdedami viename peilio kriaunų gale, 
tikra kaina $5, bet mes norime išpar
duoti jų 5000 už žemiausią kainą, po 
M.5ų kožną. Tai parankiausias įran
kių sandėlis automobilistui, mecha
nikui, maineriui, kareiviui, darbinin
kui ir kiekvienam žmogui. Peilis su 
visais tais įrankiais parduodamas sy
kiu su skuriniu krepšiuku. Niekad 
Į.irma ir vargiai kada-nors vėliaus 
bus galinta gaut už $1.50. Prisiųsk 
mums užmokesnį su savo antrašu .ir 
15 centų persiuntimui ir gausi gva- 
ianuotus daiktus. Už Suv. Vabtajų 
sienų kaina $105.' Pinigai reikalifci- 
jami iš kalino.,-.
. FisMeigh & Cb. (Dept., $29}

TĖMYK1T! Vyrus ir 
merginas mokinam Bar- 
berio amato. Išmokus 
parūpinant vietą. Rei
kalaukit informacijų.
šmaikštis. (6)

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

DOVANAI.
Kataliogas gražiausių ir geriau
sių jubillerių ir muzikališkų ins
trumentų. parduodamų labai pi
giai. Reikalaukit vieną tuojaus nuo

MASHKEN & CO.
3101-3 So. Halsted St. Chicago, III.

prašalina Reumatizmą.
50c. VERTftS DĖŽUTĖ DYK AI KOž- 

NAM, KAS KENČIA.
Syracuse, N. Y., mieste atrasta nau • 

jas būdas reumatizmui gydyti, apie. 
kurj jau tūkstančiai žmonių sako, 
kad Ui stebuklingas. Blogiausiuose 
reumatizmo ’igos apsireiškimuose, 
kur jokie vaistai negelbėjo, naujas j 
gydymo būdas padarė stebuklų. Pa- 1 
sirodo, kad neutralizuojant uric-acid 
rukšties ir kalkinių druskų, indelius 
kraujuje galima sunaikinti visas nuo
dingas organizmui substancijas ir li
gų greit prašalinti. Atviros opos, 
skaismai, ištinimai, raumenų sukietS- 
jimas kaip bematant prašalinama.

Naujas gydymo būdas pirmiausiai 
Mr. Delano perstatą tas pasirodė taip 
geru, kad dabar jau abelnai vartoja
mas. Kas turi kenčiančių savo pa
žįstamų tepasirupina gaut 50e. ver
tės vaistu dėžutę ir persitikrina ne
mokėjęs nei cento. M r. Delano sako: 
"Dėl prirodymo, kad Delano gydymas 
tikrai pergali reumatizmą, nežiūrint, 
kaip užsisenėjusiu jis butų, jeigu ne
sate vartoję šito gydymo budo, aš pa
siųsiu jums pilno didumo 50c. vertės 
paltelį visiškai dykai, gavės iš jūsų 
lik iškirptą šito apskelbimo, jūsų ad
resą ir 10c. apmokėjimui persiunti
mo lėšų.”

F. H. Delano, 
Woed Bldg. Syracoae. N. Y.
(Siunčiame dykai tik vieną pakelį 

tam pačiam žmogui).

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKšLfi $1.75.

Chicago, iii.

šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryto iš minkšto raudono gurno, įtal
pina savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stempoms 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybe tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit, tuojaus.

FISHLEIGH & Co„ D- pt 924. 
CHICAGO, ILL.

Už Suv. Vaisi rubežių kaina $2.00. 
pinigai turi būt prisiųsti iškalno.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! išdirba 

Mentholatum Co. Prieš aisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyra 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. Boz 36, .Helbrank, Maso.

1USIHEJI. KNISU. lElinHTIIll IRIMO TUIEITI ITUI IR WTERES

Nuolatinius

Įgauna Stipruma, Tvir
tumą, ir Sveikata.

J
eigu sergate pilvo bei žarnų 
igomes, jeigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne- 
galete mieguoti. neturite giaro 
apetito; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau

ją. nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu jaustate visai 
mtvargis ir jeigu jusu protiškos 
ir kūniškos pajiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone — 
tą Stebuklinga Kraujo Valy- 
totą ir Sveikatą Tvėrėją.

Nuga-Tone
Padara Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus, 

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Moteres.
Tie svarbus gyduolei. Nuga-Tone. jšmeta nuodas iš kimo ir padara 

jįjį stiprų ir sveiki]. 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 svariam stov’.ije. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gaztt pilvo, nesveikumo kepenų, užketejimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina širdę. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuesą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuie. ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kun* ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą. jog 
jaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gvvingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuotl • 
kad smrražis rreikata fr busite uiganedintl. »rb« *>rr»i><tn* pinigus. Grarantiįa 
yra ideta i pu»dul». Pilnas vieno minėsi gydymas t ik St .M. ar ant Xių
už 8.V00 Sitiskirte savą pasteliavinto S-ndrna ir atgankite sava rmnnmi sveikata, 
•tiprumą Ir apteka*. N’uaa-Tone yra taipjau naudinga* dėl vyrų kaip ir <M motenų.

SIUSKIT TA KUPONĄ
Nailonai Laberatory L101 123 W. Madison st., Chicago. 10. 

TdMu čionai S..........,77. Ir meldžiu prfshutl..........................ct^eslc gyd/cs.
fyduntlų Nuga-Tone. t

VARDAS IR PAVAROS......................................................................................................

ADRESAS.................................................   1
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Bėgyje metų areštuota 
108,556 ypatos.

Bostono policijos departa
mento metinis raportas pa
rodo, kad bėgyje pereitų me
tų policija buvo pašaukta 
20,000 kartų. Areštavo už 
įvairius prasižengimus 108,- 
556 ypatas. Čia neišskaito
mos atliktos policijos parei
gos delei karės stovio. Už 
įvairius prasižengimus 1916 
metais buvo išviso areštuota 
96,476; 1915 metais 88,762; 
1914 m. 89,205; 1913 metais 
81,767, o pastarieji metai a- 
reštavimais sumušė visus 
rekordus.

Už girtuoklystę 1917 me
tais areštuota 73,393 yuatas; 
1916 metais už tą patį buvo 
areštuota tik 65,051; 
metais 57,811; 1914 m. 
159; 19J3 m. 54.951.

Kaip matosi, turtingiam 
si areštavimais buvo 1917 
metai. Nežiūrint, kad svai
galai pereitais metais jau 
buvo dvigubai, o kaikurie ir 
trigubai brangesni, negu po
ra metų tam atgal, už gir
tuoklystę areštavimų buvo 
daug daugiau, negu kitais 
metais.

Taipgi ir už kitus prasi
žengimus areštavimo re
kordai sumušti. Vagystės, 
ypač automobilių pavogi
mai, pereitais metais irgi 
dikčiai pasidaugino.

1915
59,-

i

LMPS. 27 kuopus dailės 
paroda.

Kovo 15 d. Christian U- 
nion svetainėje, Cambridge, 
buvo LMPS. 27 kuopos 
surengta Cambridge’aus 
moterų rankų darbo išdibi- 
nių paroda. Parodai išstaty
ta tokia daugybė įvairių mo
teriško darbo gražių daiktų, 
kad svetainė pasirodė toli 
neužtektina, kad visus tuos 
daiktus patalpinus matomoj 
vietoj. Publikos prisigrū
do tiek, kad vienu žodžiu, 
pasidarė negalimu daiktu 
bent pusei tų atsilankiusiųjų 
žmonių parodai išstatytus 
daiktus apžiūrėti. Mums 
rodosi, kad tokios parodos 
turėtų tęstis mažiausiai ko
kią sąvaitę laiko, kad lan
kytojai galėtų ištraukti iš 
parodos sau naudą tinka
mai prisistebėję kiekvie
nam daiktui ir pastudijavę 
kiekvienan jų idėtą musų 
moterų darbą. Tie puikus 
daiktai,kokie čia buvo suneš
ti parodai, užsipelno sau iš
kilmingos parodos pa- 
vilionuose vietą. Musų mo
terų gabumas nustebintų 
tūkstančius žmonių. Išsta- 
tyt juos tik vienam vakarui, 
tai tik jau neapsimoka.

Be to, tą patį vakarą buvo 
ir prakalbos. Api^ dailės 
reikšmę ir moteriškos pri
gimties siekių prakilnumą 
kalbėjo d. Smelstorius. Gi 
d. M. Michelsonienė puikiai 
savo kalba atvaizdino pasi
bjaurėtinas Amerikos kapi
talistų klesos piktadarystes

šventoji Naktis. Įiaisvę ir tiesą darbininkams.
Subatos vakare (kovo 16 ): Susirinkimas vienbalsiai 

Dudiey Opera House teatre i priėmė protesto rezoliuciją 
Muzikos ir Dramos dr-ja. prieš Californijos vyriausi 
Gabija statė scenoje opere-: teismą, užsispirusį pakart 
tę ”Šventoji Naktis.' ‘nekalta darbininku vadovą

Veikalas dailės žvilgsniu Tarną Mooney.
labai gražus. Muzikos žvil
gsniu puikus. Piemenų, ap
stojusių Betlejaus stainelę. 
giesmės pinasi su angelų 
(choro už kulisų) giesmė
mis, piemenų birbynių ir 
dūdų gaunama iš-už kulisų 
grajinančios orkestros-mu- 
zika tiesiog žavėjanti. Muzi
kos ir giesmių abelnuose gar 
suose įvairaus ritmo supini- 
mas apkvaišina kritišką 
klausvtojaus sąmonę ir įve
da į svajonių pasaulį. Musų 
gerb. kompozitorius M. 
Petrauskas bene sudėjo vei
kalo muzikon visą savo ta
lentą. Gaila tik, kad dau
giau pririša prie tų žydiškų 
pasakų, kurios kunigijai a- 
tiduoda darbo žmonių mi
nias, kad jas palaikius ver- did Electric Co. South Bos- 
gijoje.

Publikos tiek susirinko ir 
iš kitur privažiavo, kad dau
gybė žmonių nuo svetainės 
durių turėjo grįžti namo de
lei stokos vietų svetainėje.

Tūkstančius darbininkų gal 
išvaryt iš darbo.

Massachusetts valstijos 
1 inžinierių organizacijos sky

riaus prezidentas H. C. Co- 
merfordas paskelbė, kad jei
gu nebus sulyginta mokes
nis su kitų vietų tos rūšies 
darbininkų mokesčia Brock- 
tone dirbantiems inžinie
riams, tai jie išeisią į strei
ką ir netik vandens pumpos, 
elektros šviesa, bet ir visos 
Brocktono čevervkų ir kitos 
dirbtuvės turės ant syk sus
toti. Tūkstančiams darbi
ninkų gresia darbo neteki
mas.

Viešos diskusijos.
Nedėlioj 17 kovo, 7 Bur- 

’eigh st. atsibuvo viešos dis
kusijos, kurias surengė tam 
tyčia viešai išrinktas komi
tetas. Tema buvo iškalno 
įaskirta ”Kas išganvs liau
dį.”

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė ir kuone iki galo 
visi ramiai žingeidaudami 
klausėsi. Diskusijos buvo 
gana gyvos ir rimtos. Socia
listai nurodinėjo, kad liau
dį išganys tik nauja socializ
mo tvarka, o katalikai, ypa
tingai vienas jų, tvirtai gy
nė, kad tik krikščionybė iš
ganysianti liaudį, bet palei
dus nubalsuoti, publika kuo
ne vienbalsiai pritarė sočia 
istams. Raulinaitis.

KELEIVIS. 4

Diskusijos vyrų su moterims
Lietuvių Moterų Progre- 

;vvio Susvienijimo 13-toji 
kuopa rengia ateinančioje 
nedėlioję, 24 kovo, 7:30 vai. 
vakare, socialistų salėje dis
kusijas vyrų su moterimis. 
Vyrai turėtų, gerai prisiren
gti, kad moteris .vėl jų ne
sumuštų.

LSS. 71 kuopos dešimts 
metų gyvavimo sukak

tuvės.
Kovo 24 d. vakare svetai

nėje po nr. 7 Burleigh st., 
Cambridge, Mass., bus ap- 
vaikščiojimas LSS. 71 kuo
jos 10 metų gyvavimo 
kaktuvės. Tuo tikslu
prakalbos ir koncertas. Kal
bės ”Keleivio” redaktorius 
St. Michelsonas. Dainuos 
Ijaisvės choras, bus muzi
kos, deklamacijų, juokų ir 
ivairių pamarginimų. Pa
tartina visiems atsilankyti.v

SU- 
bus

Vyčiai skebauja.
Kelios savaitės atgal Can-

tone sustreikavo darbinin
kai. Streikas tęsiasi ir dar
bininkai laikosi vienybėj, 
tik du lietuviški vyčiai nuėjo 

iskebauti. Negražu laužyt 
streikas!

1

PRAKALBOS.
LMPS. 49 kuopa rengia 

žingeidžias prakalbas atei- 
lančioj nedėlioj, 24 kovo, 
Kooperacijos salėje. 26 Lin- 
'oln st., Brighton, Mass. 
Prasidės 7 vai. vakare. -Jus 
gerai žinote, kad dabartinis 
laikas yra svarbus,kiekvieną 
dieną gema naujų reikalų, 
kuriuos kiekvienas darbi
ninkas turi sekti ir atsakan
čiai suprasti. Minėtos pra
kalbos tuo tikslu ir yra ren
giamos. Pakviesti geri kal
bėtojai, kad nušvietus tuos 
visus klausimus, kurie dabar 
prieš mus iškila.

Kalbės dr-gė Z. Puišiutė 
ir V. B. Ambrazaitis iš Det
roit. Mich. Kiekvienas vy
ras ir moteris ateikit i tas 
prakalbas, kuriose išgirsit 
svarbiausius dienos reika
lus. Visus kviečia

LMPS. 49 kuopa.
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Visas' Dienas—Kožną Dieną- 
per šią Sąvaitę

Nuo Panedelio, Kovo 18, iki Subatai, Kovo 23, galutinai 
Sučedyk Penkis Centus nuo kožno Dolierio, kurį išleisi

Storai, kurie duoda DDOBLE Legal Štampas Šią sąvaitę
<

CAMBRIDGE

Gilchrist Co.
vrniNTM A WIITEI STS . I0STM

Wolt’s My Clothier"
uam a pmtlšh sts.. mstm

Botler’o, loc.
N-N TUMMT ST.. MSTM

MocDomoIi’s, loc.
M TUMST ST.. MSTM

Mvrohj Bros. Co.
.411 U0A0V0T. SMTN lOSTOK

Houghton & Dutton Co.
TUMMT A ItlCON STS., SOSTM

Oultoo’sRoi. Store, ik.
mi nis VISMMTM ST.. MUMT

J. H. Corocran &Co. 
w MSsacatSHTS on., camuiuš

P. P. Moms
133 MMT STIHT, MALTUM

C. S. Cohh Co.
117 MNMT STIHT, VALIUM

SOUTH BOSTON 
Murphy Bros Co. 411 Broadway 
J. H. Corney & Co.,

766-768 Fourth Št. 
Talbot’s Broadvvay Store,

395-397 Broadvvay 
The To^gery Shop, 77 L. St. 
James I. Segol, 649 "-į Broadway

BOSTON
Gilchrist Co..

Washinprton and inter Sts. 
Houghton & Dutton Co., 

Tremont and Beacon Sts. 
WolFs, ”My Clothier,” ,

Hanover and Portlana Sts. 
Butler’s, Ine., 90 Tremont St. 
MacDonnell’s Ine., 86 Tremont 
Levv Dept. Store,

1419 Washingtr>n St.
A. K. Fennessey, 

547 Columbus Avė.
Hall’s Beehive,865 Washington St. 
M. Dichter & Co.,

(Successor to Edward Shay), 
1089 Washington St~ 

Samuels, 69 Hanover St.
and 3 Elm St. 

Taylor’s Hat Store,
Hanover and Court Sts. 

The Gem Dry Goods Co.,
807 Washington St. 

T. O’Connor, 320 Hanover St. 
S. Miller. 47 Compton St. 
I. Lacob, 3 Cotting St.
The Lace Shop, 25 Saleni St.

ARL1NGTON
A. E. Kirby,

178 Massachusetts Avė. 
BRIGHTON

F. Dreyer. 310 Washington St. 
A. Ward Reagan,

315 Washington St.

St.

J. H. Corcoran &. Co.,
587 Massachusetts Avė. 

Harvard Bazar, Ine.,
Massachusetts Avė. & Pearl 

Broadvay Dry Goods Store, 
276 Broadway 

Dine’s Dept. Store, 
476-485 Cambridge St.

J. Baron,
594-600 Cainbridge St.

M. Savin, 415 Massachusetts
N. S. Brainard, 

2441 Massachusetts Avė.
Park Outfitters,

1092 Cambridge St. 
Phil. The Outfittter,

457 Massachusetts Avė.
H. Pili & Bro., Ine., 

1075 Cambridge St.
1 Centrai Sq.

Rosenberg’s Branch,
538 Massachusetts Avė. 

Subway Shoe Store,
556 Massachusetts Avė. 

Norfolk Shoe Shop, Ine.,
529 Massachusetts Avė. 

Lane & Co.,
2406 Massachusetts Avė.

H. Hurst, 1294 Cambridge St.,
963 Cambridge St.

A. Bean, 1066 Cambridge St. 
J. Wenicor, 723 Cambridge St. 
Sixth St. Pharmacy,

Sxth and Cambridge St.
L. Latkovvitch, 476 Cambridge 
H. Bloomberg,

453 Massachusetts Avė.
G. R. Black.

562 Massachusetts Avė. 
Max, The Shoeman,

94 Hampshire St.
Bennett Shoe Store, 9 Prospect

DORCHESTER
Wm. A. Savage, 

1496 Dorchester Avė.
N. Cooke, 840 Dorchester Avė.
Jacob Goodman, 

1378 Dorchester Avė.
Miss M. Driscoll,
• 1724 Dorchester Avė.

The Outlet, 1447 Dorchester Avė. 
M. L. Doran 312 Bowdoin St. 
Viola Acker, 1466 Dorchester Avė. 
B. Sugarberg, 381 Neponset Avė. 
The Globė Dry Goods Co, 

418 Geneva Avė.
<JU1NCY

Remick Bros, 1517 Hancock St 
Granite Shoe Store, 

1417 Hancock St
Alexander Hali, 61 Franklin St 
Carl Levander, 21 Granite St 
Samuel Tower, 65 Summer St 

, Quincy Reliable Shoe Store, 
1502 Hancock St

WAKEF1ELD
A. A. Boothby,

451 Main Št, Traders Block
E. Nigro, Elite Quality Shop, 

442 Main St
M. A; Esner, 427 Main St

EVERETT
L. Klickstein, 41 Union St
Listernick Bros.,lig Ferry St and 

Cor. Elm St & Jefferson Avė., 
Woodlawn

Benjamin Bloom, 332 Ferry St 
Frank Rosenthal, 246 Main St 
Barnet Garfinkle, 316 Main St 

St Arthur C. Bullard, 305 Main St

St.

Avė.

St.

True translation filed with the post- dirba, negU iŠ Sykio UŽdirb- 
naster at Boston, Mass., on March

20, 1918, as reąuired by the Act
October 6, 1917.

Vaiką darbas.
of

I į

nwte-

St.

LYNN
West Lynu Dept. Store,

35 Market Sq.
Knowilton’s Dept. Store.
Chestnut St., near Union 

Gordon Bros., Houghton S<j. 
E. J. Wilford 59 Union St. 
Lynn Shoe Mari, 61 Munroe
William Finger, 761 Western Avė.
L. W. Anthony Co., 48 Market St.
M. E. Haskell & Son,

70 Market St, and 10 Federal St. 
John Mohan, 745 Western Avė. 
J. Musinsky & Sons, 33 Pearl St. 
The Fashion Store, 65 Market St. 
M. A. Roberts, 128 Munroe St. 
Hatton Bros, & Johnson,

67 Market St and 292 Union St. 
Cohen Standard Shoe Store,

817 Western Avė.
ROXBURY

Dutton’s Roxbury Store, Ine., 
2201-2215 Washington St.

P. D. McQuaid 1542 Tremont St. 
and 310 Blue Hill Avė.

Cayley’s Specialty Dry Goods
Shop, 473b Dudiey St

Max Model, 208 Blue Hill Avė. 
The Ladies Fashion.

1847 Washington St. 
Maurice Obst & Co.,

1837 Washin^ton St. 
A. Shalit, 243 Blue Hill Avė. 
Wm. P. Dwyer, 161 Blue Hill Avė.

EAST DEDHAM
Lyman’s Bargain Store,

5 Milton Street,
L. J. Brody, 24 High St.

HYDE PARK
A. Lerman, 1262 Hvde Park Avė. 
Irving’s Store,1272 Įlydė Park A v.
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Vytauto prakalbos puikiai 
pavyko.

D. L. K. Vytauto Dr-jos 
parengtos prakalbos nedė
lios vakare (17 kovo) pui
kiai pavyko. Kalbėjo ”Kelei- 
vio” redaktorius drg. Mi- 
chelsonas ir „Atgimimo” re
daktorius Norkus. Prie 
draugijos prisirašė virš 50 
naujų narių.

Kunigas—skebų agentas.
Elektros darbininkų uni

ja susekė, kad vienas katali
kų kunigas Bostone yra ske
bų agentas. Kaip tik kur 
sustreikuoja darbininkai, 
šitas ”dušių ganytojas’’ tuo
jaus pristato fabrikantui 
streiklaužių.

Iš 100 kriaučių šapų 500 
darbininkų išėjo i streiką.
Suvirs 500 kelinių ir brus- 

luotų siuvėjų iš 100 dirbtu
vių išėjo į streiką, reikalau
dami pakėlimo jiems mokes
ties 20 nuošimčių. Streikuo
jantis darbininkai 
Amalgamated 
Workers Uniono nariais. 
Streikas prasidėjo šį pane
dėlį, kada samdytojai atme
tė darbininkų paduotą rei
kalavimą.

Be to, 250 "overėlių” siu
vėjų pereitą savo susirinki
mą nutarė pareikalauti mo
kesties pakėlimo. Galutinas 
jų nutarimas kaslink prisi
dėjimo prie streiko bus pa
darytas artimiausiame su
sirinkime.

Ateinančio ketvergo vaka
re So. Bostono socialistų sa
lėje bus diskusijos, temoje: 
Bolševikai ir menševikai. 
Publika kviečiama skaitlin
gai susirinkti.

visi yra
Clothing

Cambridge'aus LSS. 71 
kuopa rengia vakarą 27 d. 
balandžio ant Dudiey st. 0- 
pera House. Todėl meldžia
me kitų draugijų ant tos 
dienos nieko nerengti.

Anesta.

“KRYŽIUS”
Keturių veiksmų drama, parašyta 

Br. Vargšo. Tą įdomiausi) veikalą 
čiuom karės metu pasirengė atvai- 
dint scenoje LSS A. 67-ta kuopa 
Brighton, Mass. Subatoje. 23 Kovo- 
March. 1918m. Lietuvių Liaudies Salė
je, 2G I.incoln st., Brightone. Prasidės 
7:30 vai. vakare.

Gerbiami vietos ir apielinkės Lietu
viai! Jus jau daug esate girdėję apie 
tuos vargus, tas nelaimes, kurios pa
siekia musų šalį Lietuvą; jus esate 
girdėję prakalbose arba iš laikraščių 
apie tas baisenybes, bet jus negalėjot 
sau įsivaizdinti tokių tikrų atsitiki
mų paveikslų, kokius atvaizdina mi
nėtas veikalas. Tas reikalas paro
do, kaip kariumenė žudo žmones, nai
kina—vagia turtus, išniekina mergi
nas ir moteris; žodžiu sakant, nupie
šia visas tas baisenybes, kurias turėjo 
pakelti musų giminės Lietuvoje.

Veikalas "Kryžius” yra veidrodžiu 
liudininku tų visų baisenybių. Persta
tyme minėto veikalo dalyvauja apie 
kelios dešimts aktorių. Todėl atsilan
kykite visi. LSSA. 67 KUOPA.

Pėtnyčios vakare (22 d. 
kovo) socialistų salėje bus 
Birutės Kanklių choro repe
ticijos ir metinis susirinki
mas. Bus renkama nauja 
valdyba šiems metams. To
dėl visi birutiečiai būtinai 
privalote ateiti.

Komitetas.

Juoku Vakaras
Ateinančios subatos vakare. 

23 KOVO-MARCH, pusė po 7-nių 
Lietu. l^aM. Dr-jos Svetainėje, 
kampas E ir Siiver Sts. So. Bosto
ne. bus atvaidinta du juokingiau
siu lietuvių kalboj veikalų: Kome
dija 2-jų aktų ".Mulkinę ir Mulkin
tojai ir 3-jų aktų farsas "Aadra 
Giedroje." Tarpais perstatymų 
prajįs mazika. Minėtus veikalus 
perstatys Norwoodo Lietuvių soc. 
Namo Bendrovė. Visas pelnas ski
riamas minėto namo užlaikymui. 
Maloniai visus kviečiame atsilan
kyti. įžanga 25c. RENGĖJAI.

(Išleido Komitetas besirūpinąs 
rims industrijoje tautos apgynimo 

skyrius).
Sausio 27-tą buvo Vaikų 

Darbo Diena. Apvaikščio- 
jimas tos dienos yra užtvir
tintas arba užgintas Suvie-i 
nvtų Valstijų prezidento ir 
karės ir laivyno sekreto
rių. Ant tų trijų vyrų puola 
visa atsakomybė už karės 
’aimėjimą ir jie tvirtai pri
taria tam,kad šalies ir vaikų 
gerovės dėlei reikia žiūrėti, 
kad neapsilenkus su vaikų 
darbo tiesomis, ypatingai 
šiuo laiku. Šiuo laiku vai
kams siūlomi uždarbiai ir 
augšta kaina visokio mais
to ir aprėdalo tiesiog verčia 
tėvą ir motiną mąstyti apie 
tai, ar leisti Mariutę ir Jo
nuką, kuriems jau sukako 
14 metų amžiaus, i mokyklą, 
ar siųsti juos i dirbtuvę. Ko
dėl tėvai privalo vaikus lai
kyti mokykloje? Priežastįs, 
del kurių atskiros valstijos 
ir Suvienytos Valstijos sako, 
kad vaikai neprivalo eiti į 
darbą, yra sekančios:

(1) Fiziškas darbas ant jų 
blogai atsiliepia. Daktarai 
prirodinėja, kad tarpe vai
kų pradėjusių dirbti nuo 14 
metų ligos lengvai platina
si.

(2) Jaunų metų vaikai ir 
mergaitės, įstodami i darbą, 
greičiaus papuola į visokias 
nelaimes bei nesmagumus, 
negu tie, kurie pasilieka 
mokyklose.

(3) Toks darbas neapmo
kamas doleriais ir centais. 
Vaikai žemiaus 16 metų am
žiaus negali būti priimti prie 
amato darbo: tokie vaikai ir 
mergaitės, kurie pradeda 
dirbti nuo 14 metų, dirba 
vien paprasčiausį darbą. 
Dirbdami tokį darbą, jie ir 
po dešimts metų ne dau
giau uždirba, kaip iš pra
džios. O po dvidešimts me
tu jie paprastai mažiaus už-

• •

davo.
Kiekvienas tėvas ir moti

na, atkeliavę iš Europos į 
Ameriką, trokšta, kad jųjų 
vaikai turėtų gyvenime ge
resnį pasisekimą negu jie 
patys turėjo! Tai yra viena 
priežastis, delei kurios jie 
čion atvyko. Delei tos pat 
priežasties pasirodo, kad 

i mažesnis nuošimtis ateivių 
tėvų vaikai nemoka skaityt 
nei rašyti už vaikus čion gi
musių tėvų. Kadangi dau
gelis ateivių-tėvų neturėjo 
progos lankyti mokyklų, tad 
jiems rupi, kad jųjų vaikai 
gautų priderantį mokslą. 
Tame apsireiškia pasišven
timas iš tėvų pusės, nes vai
kams sukakus keturiolika 

Į metų amžiaus pasišventi
mas turi būti didesnis, nes 
maistas, drabužiai ir apsia- 
vimas daug brangiau atsiei
na, tečiaus reikia neužmirš
ti, kad galų gale tasai pasi
šventimas apsimokės.

Šitais ”patriotizmo” lai
kais net ir kapitalistų spau
da jau pradėjo smerkti pel- 
nadarius. Bet kaipgi tuos 
pelnadarius išnaikinti, jei
gu visa dabartinė ”tvarka” 
paremta ant pelno pamatų?

l

Severos Gyduole'. užlaiko 
šeimynom

PAVASARIO 
IŠBĖRIMAMS

draugauja skausmingas, degman- 1 
tis ir niežtintis jausmas, kurs Ii- i 
goniui suteikia daug nesmagumo. 
Kartais toks nesmagumas net 1 
nepakenžiamas. Paprastaijisš- ( 
koma greito palengvinimo. Elgias 
taip, kaip kad pildydamas daktS- 1 
ro patarimo. Vartok gerą most^ i 
Iš patyrimo mąs žinome, kad

Severa’8
Sldn Ointment,

(Severos Odini Mostis) pilnai at- 1 
sakanti tiems nesmagumams, nes i 
ji apmalšo karštį ir palengvina 
mažėjimą niežų, ekžemos arba 
šašų, “salt rheum”, vasarinių iš- ( 
Mnmų, dedervinių ir užsinuodiji- 
mo parstupu. Kaštuoja 50 ct 1 

Parsiduoda visur aptiekose. i

W f SFVERA CO

CEDAR RAMIOS. IOVVA

DOVANAI.
Kataliogas gražiausių ir geriau
sių jubillerių ir muzikališką ins
trumentų, parduodamų labai pi
giai. Reikalaukit vieną tuojaus nuo

MASHKEN & CO.
3101-3 So. Halsted St. Chieago, III.

Imkite Duble Legal štampas.
Per visą sąvaitę bus duo

damos Duble Legal stampos.
Kiekvienoje krautuvėje, 

kur tik duodamos stampos, 
jus už savo pirkiniams pra-( 
pirktus pinigus gausiteI 
štampas, kad ir už 5 centus.

Legalės Stampos gali būti 
apkeistos i gyvų pinigų $2, 
ar 2.50 vertės tavorą už pil- 
ną štampų knygutę.į

* DAKTARAS |
A.L.KAPOCIUSl

LIETUVYS DENTISTAS. Į 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.)

♦
Nuo 2 iki 9 vak. '

NEDRUOMIS ‘
iki 1 v. po pietų, p

t

I

251
Ofisas "Keleivio” name. 
Broadway, tarpe C ir D 

SO. BOSTON. MASS.
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PRANEŠIMAS.
Brightono Vyrų ir Moterų Dr-ste 

"Vienybė” 19 balandžio 2 va!, po pie
tų rengia balių. Todėl meldžiame ki
tų apielinkės draugijų ir kuopų ant 
minėtos dienos jokių pokylių nereng
ti, bet atsilankyti ant musų gražaus 
baliaus. KOMITETAS.

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

Geriausia 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkėj

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

eurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Ypatingai geros šios gyduolės:
25c
50c
25c
50c
20c
2^c

1.00
1.00
50c

sk&ną •••«■■••..••••••• 75c
Kraujo Valytojas .............. 1JM)
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo .......... |1.0b

Perfumos 1 _ ‘ “
Taipgi turiu ___ . . _____

paslaptingą ir kitokią ligą.
Jeigu norite gaut tikrus ir gerus vaistus, kreipkitės pas 

mane, • ai užtikrinu, kad visame jums bus 
sąžiniškai patarnauta.

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

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-

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

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

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

visokią gėlią, 25c.. 50c.. 75c., $1.00. $2.(>0 ir daugiau, 
iu visokiu gyduolią vėliausio išradimo, nuo visokių
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