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I MASKVAI KTFTCTARF taikos konferenci- W piIdlllAM- JA KAIP DIDžIAUSIS

Ukrainoj vėlRevoliucija

K4 JOS 1)UOS, KITOS TU-|LATVIJA JAU B0LŠEVI.
RĖŠ IMTI.

Mažieji sąjungininkai ir ne- 
■tralės šalįs balso konferen

cijoj neturėsiančios.
Vienas Amerikos kores

pondentas praneša iš Pary
žiaus įdomių žinių apie bu
simą taikos konferenciją. 
Jis sako, kad visų pirma An-1 vis tolyn, sako Koenigsber- 
glija, Suvienytos Valstijos, goJ’Tageblatt.“ 
Francuzija ir Italija sudary
siančios tautų lygą, paskui 
busią aprūpinti mažųjų są
jungininkų reikalai, o neut- 
ralės valstybės turėsiančios 
būti patenkintos tuo, kas 
joms busią duota.

Kaip šita tautų lyga bus 
organizuota, da niekas neži
nąs. Jeigu jos nariai balsuos 
sulyg gyventojų, tai Azija 
su milionais kyniėčių kont
roliuotų visą lygą. Jei bal
są pripažinti nuo valstybių, 
tai mažosios valstybėlės vi
suomet perbalsuotų didžią
sias šalis. Bet didžiosios val
stybės niekuomet tokios ly
gos nepriims, kurios jos ne
galėtų kontroliuoti. Vei
kiausia tik stambios valsty
bės ir pasivadins "tautų ly
ga,” kuri finansiniam pa

saulyje galės būt žinoma 
kaipo "sprendžiamas pasau
lio trustas."

Dabar pasaulio likimą 
svarsto keturi žmonės: pre
zidentas Wilsonas ir prem
jerai Lloyd George, Clemen- 
ceau ir Orlando. Jie nutars, 
kaip tautų lyga turės būt 
organizuota, o likusis pa
saulis galės prie jos tiktai 
prisidėti arba neprisidėti. 
Taigi nuo šitų keturių žmo
nių arba jų įpėdinių prigu
lės visa tarptautinės val
džios ateitis.

Be abejonės, šitai tautų 
lygai bus sudarytas koks 
nors pildomas komitetas ir 
konstitucija, kurią nelengva 
butų pataisyti.

Taip rašo Boston Evening
Transcript.

KŲ RANKOSE.

Rygoje įsteigta Sovieto 
valdžia.

Berlynas. — Žinios iš Ru
sijos parodo, kad bolševikų 
Įsiveržimas Estonijoj ir 
Latvijoj sistematiškai eina 
___ ? u. 1 1 ■»"»■ • «

M
_ » •

Tarp bolševikų vadų ir 
centralio vokiečių .kareivių 
tarybų komiteto buvo užves
tos tarybos dėl nustatymo 
tarp Rusijos ir Vokietijos 
rubežiaus, bet prie jokio nu
tarimo neprieita, sako tasai 
laikraštis. Bolševikų armi
ja, susidedanti iš keturių di
vizijų, buvusi sutraukta ties 
Rosetten. Dabar ji trau
kianti iš tenai ant Mintau
jos ir perėjusi jau Dardoe- 
vą. (?).

Kita bolševikų armija, ku
ri buvo surinkta ties Valku, 
dabar traukianti ant Rygos.

Berlino "Freiheit” gavo 
žinių, kad Rygoj įsteigta jau 
Sovietų valdžia. Naujos val
džios galva esąs tūlas Stuč- 
ka. Jis paskelbęs proklama
ciją, kad Latvijoj dabar vei
kia Sovieto įstatymai ir kad 
visa žemė pareina į visuome
nės nuosavybę.

KULKASVAIDžIAIS VAI
KO SPARTAKŲ DE

MONSTRACIJAS.
Kopenhagoje gauta iš 

Berlino žinių, kad Saksoni
jos sostinėj Dresdeme 
"spartakai” buvo įtaisę de
monstraciją, laike kurios 
5 žmonės buvo užmušti ir a- 
pie 40 sužeista. Demonstra
cija buvo įtaisyta prieš da
bartinę valdžią, todėl val
džia pavartojo kulkasvai- 
džius, kad ją išvaikius.

TAIKOS KONFERENCI
JOJ BUS VARTOJA

MOS 24 KALBOS.
Paryžius. — Generolas 

Harts, kuris veda Amerikos 
taikos delegacijos aprūpini
mo reikalus, paskelbė, 
amerikonų delegacijai 
kia 23 kalbų vertėjų.

Taikos konferencijoj 
vartojamos sekančios 
bos;

Franeuzų. italų, graiku, 
japonų, ispanų, norvegų, 
bulgarų, vokiečių, vengrų, 
turkų, kynų, portugalų, len
kų, švedų, persų, nišų, ser
bų, armėnų, čekų, nimunų, 
danu, olandų ir arabų. Tas 
padaro su anglų kalba 24 
kalbas. * .

kad 
rei-

bus 
kai-

Skaitytojų informacijai 
čia paduodam svarbiausius 
klausimus, kuriuos taikos 
konferencija Versaliuje tu
lpės svarstyt ir išrišt:

1. Kaip nubausti buvusį 
Vokietijos kaizerį ir jo vy
riausius padėjėjus.

2. Kaip sudaryti tam tiks
lui teismą.

3. Tautų lygos klausimas.
4. Panaikinimas Europoje 

priverstinos kareivystės.
5. Aprubežiavimas gink

lavimosi ant sausžemio ir 
jūrių.

6. Kokio atlyginimo rei
kalauti iš Vokietijos pini
gais ir žeme.

7. Kokią vokiečių valdžios 
formą pripažinti.

8. Ką padaryti su atimtu 
nuo Vokietijos laivynu.

9. Ką padaryti su Vokieti
jos kolonijomis.

10. Naujos Lenkijos rūbe-
v • •ziai.

11. Naujos pietų slavų 
valstybės rubežiai.

12. Palestinos ateitis.
13. i

Turkijos ateitis.
14. Sugrąžinimas Francu- 

zijai Alzas-Loraino.
15. Sugrąžinimas Italijai 

atimtų nuo jos žemių.
16. Albanijos ateitis.
17. Armėnijos ateitis.
18. Bulgarijos ir Graiki- . 

jos padėjimas.
19. "Jūrių laisvė.”
20. Klausimas apie varto

jimą ateities karėse subma- 
rinų ir orlaivių.

21. Belgijos klausimas.
22. Danijos reikalavimas 

šiaurės Šlezvigo.
23. Rusijos klausimas.
24. Vokietijos santikiai 

ateityje su kitomis civilizuo
tomis valstybėmis.

25. Japonijos reikalavi
mai.

Tai čia tik svarbiausieji 
klausimai. Taikos konferen
cijai prisieis svarstyti dau
gybę smulkesnių reikalų. 
Jeigu tik po sąvaitę laiko 
bus pašvęsta kiekvienam tų 
klausimų, ir tai jau reikės 
25 savaičių. O kiti klausi
mai užims daugiau negu po 
sąvaitę. •

UŽMUŠTA 1,400,000 
FRANCUZŲ.

Socialistų atstovas Lucien 
Voiįin Francuzijos parlia- 
mente pasakė, kad per visą 
karės laiką franeuzų karei
vių buvo užmušta 1,400,000.

40,000 AMERIKONŲ PA
SIEKĖ KOBLENZĄ.

Vokietijos miestą Koblen- 
zą pasiekė jau apie 40,000 
amerikonų kareivių. Kaiku- 
rie tų kareivių nuėjo toliaus, 
o kiti pasiliko.

KRUPPO DIREKTORIAI 
AREŠTUOTI.

Iš Amsterdamo atėjo ži
nių, kad Essene revoliucio
nierių komitetas areštavo 
Kruppo kanuolių fa brikos 
tris direktorius, tų tarpe ir 
d-rą Bransenbergerį, patį 
didžiosios vokiečių armotos 
"Bertos" išradėją. Už ką 
jie areštuoti, nepasakyta.

PALEIDO JAU 150,000 KA
REIVIŲ.

Washington. — Nuo to 
laiko, kaip karė pertraukta, 
iš Amerikos kariumenės pa
leista jau daugiau kaip 
150,000 kareivių.

ANGLIJOS AUDĖJAI 
LAIMĖJO STREIKĄ.

Iš Manchesterio (Angli
joj) pranešama, kad med
vilnės audėjai tenai nutarę 
baigti streiką ir grįžti dar
ban. Jie iškovojo 30 nuo
šimčių daugiau algos.

V

us sako, tą 
jau daug ky- 

kiekvienos

Agitatoriai i

MOKYKLA.
sų pasaulio 
okinami 
propa-

MITINGAS.

Kopenhaga 
nijos pasin * 
de, Harold 
nius, kuris d: 
Kopenhagon, 
Maskvoj liko 
bolševikų v 
rekcija 
kur iš visų 
agitatoriai 

• voliucinei 
šalįse.

Kaip & 
mokyklą lank 
niečių ir bev 

i šalies atstovai Europoje. 
‘.Jis priduria, 
kytojai p 
įvairias kalto 
mokinti revoliucijos studen
tus jų pačių kalbose.

BOLŠEVIKAI DĖJO MILI- 
ONUS PROPAGANDAI 

BERLYNE.

- Buvęs Da- 
s Petrogra- 
. De Scave- 
ar atvažiavo 
__neša, kad 
įsteigta po 
Radeko di- 
ė mokykla, 

io kraštų 
ruošiami re- 

andai savo

rusai mo- 
studijuoti 

idant galėtų

Konstantinopolio ir j

MINIA PAKORĖ 4 JUOD- 
VEIDŽIUS.

Shubuta miestelyje, Missi- 
sippi valstijoj, pereito ket- 
vergo vakarą minia paėmė iš 
kalėjimo keturis juodvei- 
džius, du vyru ir dvi mote
ris, ir išvilkus juos ant gat
vės pakorė. Tie juodveid- 
žiai buvo kaltinami užmuši
me d-ro Johnstono, kurį ne
žinia kas iš krūmų nušovė.

SLEKERIS MIRĖ KALĖJI
ME BADU.

Chicagos kalėjime mirė 
nuo bado Dan Skedine, ku
ris buvo tenai pasodintas už 
nestojimą kariumenėn. No
rėdamas, kad jį iš kalėjimo 
paleistų, jis atsisakė valgyt 
Jį bandė maitinti prievarta, 
bet tas nesisekė. Bado strei
kas tęsėsi 16 dienų ir ant ga
lo jis mirė.

Joje dalyvauja tarp 3,000 ir 
5,000 valdininkų.

Paryžius. — Su kiekvienu 
traukiniu čionai atvažiuoja 
vis naujų valdininkų į taikos 
konferenciją. Visos didžio
sios valstybės prisiunčia vis 
daugiau žmonių prie taikos 
delegacijų dirbti. Kuomet 
visi atstovai susirinks, žmo
nių skaičius bus tarp 3,000 ir 
5,000. •

Kiekvienos šalies delega
cija turės savo reikalams 
privatinį telegrafą ir telefo
ną su savo valdžia susižino
ti.

Prie didžiųjų valstybių de
legatų nuolatos plakasi įvai
rus mažųjų tautelių "diplo
matai” su visokiais prašy
mais, kuriuos jie prašo per
statyti taikos konferencijoj. 
Daugelis tų tautelių neturi 
da pripažintų savo valdžių. 
Kartais nuo vienos tautelės 
ateina dvi viena kitai prie
šingos delegacijos ir kiek
viena sakosi atstovaujanti 
didžiumos reikalavimus ir

KAZOKŲ HETMANAS 
TAPO NUVERSTAS.

Berlyno. nmriįitostą laikraš^ prašo^- -kad tie reikalavimai 
tis "Vorwaerts” paskelbė ' 
žinią, kad Rusijos bolševi
kai buvo prisiuntė savo am
basadoriui Joffei Berlyne 
propagandos reikalams 24,- 
000,000 markių. Didesnė tų 
pinigų dalis esanti dar ne
suvartota "spartakų" ran
kose.

NEPRIKLAUSOMIEJI SO
CIALISTAI Už STEIGIA

MĄJĮ SEIMĄ.
Iš Kopenhagos praneša

ma, kad visuotinas nepri
klausomųjų socialistų susi
rinkimas Berline nutarė di
dele balsų didžiuma remti 
Steigiamąjį Seimą.

VOKIEČIAI RINKSIĄ 
SAU PREZIDENTĄ.
Iš Stokholmo pranešama, 

kad dabartinė Vokietijos 
valdžią nutarusi sušaukti 29 
gruodžio visų V okieti jos 
valstijų atstovus, kad išrin
kus Vokietijos respublikai 
prezidentą.

KANADOJ STREIKUOJA 
POLICIJA.

/Kanadoj darosi nepapras
tų dalykų. Tenai .pradėjo 
streikuoti policija. Nelabai 
senai buvo sustreikavę visi 
Montrealo tvarkdariai, o da
bar ateina žinių, kad toks 
pat streikas eina Toronto 
mieste. Torontos policma- 
nai sustreikavo dėlto, kad 
vyriausybė atsisakė pripa- 

, žinti jų uniją ir prie to da 12 
unijos viršininkų atstatė 
[nuo vietų. Policmanai rei
kalauja, kad jiems butų pri
pažinta teisė organizuotis ir 
prigulėti prie Kanados dar
bininkų unijų tarybos; jie 
taipgi reikalauja, kad pava
ryti jų unijos viršininnkai 
butų priimti atgal į senas 
vietas. Vyriausybė kalbino 
juos taikytis tokioms išly
gomis, kad unijos klausimą 
išrištų generalis Ontarios 
prokuroras. Bet 300 polic- 
manų savo mitinge vienbal
siai šitą pasiūlymą atmetė.

butų paduoti taikos kongre
sui.

v

LIEBKNECHTO NEĮLEI
DŽIA Į TARYBŲ SUSI

RINKIMĄ.
Iš Berlyno pranešama, 

kad kairiųjų socialistų vadų 
Liebknechto ir Luksembur- 
gienės Darbininkų ir Karei
vių Tarybų Kongresas ne
įsileido. Kairieji socialistai 
buvo Įnešę rezoliuciją, kad 
jų vadams butų duota suva
žiavime vieta, bet didelė bal
sų didžiuma rezoliucija bu
vo atmesta.

Apie suvažiavimo rūmą 
buvo susirinkę apie 80,000 
žmonių. Kaip tik gauta ži
nia, kad suvažiavimas nuta
rė Liebknechto neįsileisti, 
Liebknechtas tuojaus pasi
rodė ant stogo ir pradėjo sa
kyti prakalbą. Nors apsup
tas valdžios kareivių, jis 
kalbėjo karštai, "Šalin 
Scheidemanną!” jis šaukė, 
"šalin Ebertą!" "Šalin Haa- 
sę!"

Jis užbaigė savo prakalbą 
šaukdamas darbininkus ap
skelbti politinę ir socialę re
voliuciją.

v •

UKRAINIEČIAI NUŠOVĖ 
FRANCUZŲ KOMISIJO- 

NIERIŲ.
Francuzijos valdžia buvo 

nusiunaus komisiją, kad su
rinktų faktus apie paskuti
nius susirėmimus tarpe len
kų ir ukrainiečių (rusinu) 
Galicijoj. Dabar Ženevoj 
gauta iš Lembergo žinių, 
kad kuomet tyrinėjimas bu
vo jau pabaigtas ir franeuzų 
komisija rengėsi išvažiuoti, 
rusinu kareiviai nušovė ko
misijos pirmininką pulk. 
Viliame.

Nauja valdžia ketina ka
riauti su sąjungininkais, 
jeigu jie eis kaipo reak

cijos agentai.
Bostono "Globė” 20 gruo

džio išspauzdino iš Odesos 
štokią telegramą:

Ukrainos seperatistų ka
riumenė, prigulinti prie Pet- 
liuros spėkų, praeitoj suba- 
toj užėmė jau Ukrainos so
stinę Kijevą. Ukrainos het- 
manas vakar atsisakė nuo 
vietos.

Telegrafo susinėsimas 
tarp Odesos ir Kijevo at
naujintas. ' (Tas reiškia, 
kad tiedu miestu dabar vie
nos partijos rankose. Red.) 
Rytoj Odesoj laukiama at- 
vyksiant divizijos franeuzų 
kariumenės.

Dr. Lucenko, vadas revo
liucinės kariumenės, kuri u- 
žima Odesą ir didesnę Uk
rainos dalį, vakar čionai pa
sakė:

"Delei paskelbto franeuzų 
kariumenės čionai atvažia
vimo aš jums turiu pranešti, 
kad jeigu jie čionai atvyks
ta tikslu padėti mums palai
kyti ramybę, pakol bus su
daryta demokratinė valdžia, 

i tai mes juos skaitysime savo 
draugais. Aristokratinę 
hetmano valdžią mes jau su- 
griovėm visoj Ukrainoj.

"Tečiaus jeigu svetima ka
riumenė bus naudojama kai
po reakcijos Įrankis, tai 

■ prieš ją stos visa žmonių 
masė ir išlavinta armija, 
kuri su pagalba kaimiečių ir 
miestelių gyventojų užims 
visą šalį, kaip ji padarė bė
giu dviejų pasktinių sąvai- 
vaičių. Ukrainos rubežiaus 
klausimas ir atsiskyrimo 
nuo Didžiosios Rusijos klau
simas gali būt atidėti iki 
ivyks viduje tvarka."

__________________________  
f

RUSIJA NETEKO KARĖJ 
. 100,00,000 ŽMONIŲ.
Petrogradas paskelbė, kad 

Rusija per šitą karę neteko 
9,150,00 kareivių. Iš to skai
čiaus 1,700,000 vyrų buvo 
užmušta, 3,500,000 sužeista, 
1,450,000 amžinai sukoliečy- 
ta. Nelaisvėn rusų buvo pa
imta 2,500,000.

Vokietijos nuostoliai, kaip 
paskelbė "Die Koelnische 
Zeitung,” siekia 6,000,000 
vyrų, iš kurių apie 2,000,000 
buvo užmušta.

Francuzijos kareivių kri
to, kaip pasakė socialistų 
atstovas parliamente, 1,400,- 
000.
• Italijos kareivių buvo už
mušta ir mirė nuo ligų išvi
so 500,000.

Anglijos nuostoliai už
muštais buvo 658,704 karei
viai. Tais oficialės skaitli
nės. 1

I

PAI)EREWSKIS VAŽIUO
JA KOVOT PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad lenkų aristokratas Pa- 
derewskis, kuris Amerikoj i 
organizavo lenkų legionus, 
išvažiavęs Anglijos karišku 
laivu Lenkijon šaukti savo 
tautiečius stoti prieš bolše
vikus, kurių armija einanti 
Lenkijon.

ESTONIJOS BURŽUAZI
JA PAVEDA ŠALĮ SĄJUN

GININKŲ "GLOBAI.”
Iš Londono pranešama, 

kad Estonijos "laikinoji val
džia” pavedusi Estonijos 
respubliką "bendrai sąjun
gininkų globai iki taikos 
konferencija nutars ką su 
j? daryti."

• v

BOLŠEVIKAI UŽIMA 
______ ESTONIJ4.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad bolševikų armija plačiu 
frontu užima Estoniją.

APIPLĖŠĖ AMERIKOS 
AMBASADĄ.

JJžėjus vokiečiams ant 
Ijbnunijos, Amerikos amba
sadorius Vopicka išvažiavo 
iš Rumunijos sostinės Buka
rešto į Jasus. Sugrįžęs da
bar vėl į Bukareštą jis rado 
visą ambasadą išplėštą. Jis 
telegrafavo valstybės de
partamentui Washingtonė, 
kad pavogtų daiktų vertė 
siekianti $1,000,000. Durų 
antspauda buvusi sutrupin
ta ir namas aplaužytas. Ma
noma, kad tai bus vokiečiu 
darbas.

PARYŽIUJE UŽMUŠTA 
1,409 ŽMONĖS.

196 žuvo nuo toli šaujamos 
kanuolės, o kiti nuo orlaivių.

Dabar likos pirmu syk pa
skelbtos pilnos skaitlinės, 
kiek vokiečių orlaiviai ir to
li šaujamoji kanuolė užmušė 
Paryžiuje žmonių. Šitos 
skaitlinės paimtos tiktai iš 
paties Paryžiaus miesto; jo 
priemiesčių tas visai nepa
liečia.

Ir taip, 1914 metais vokie
čiai numetė ant Paryžiaus 
45 bombas; 1915 metais — 
70 bombų; 1916 metais — 61 
bombą; 1917 metais 11 bom
bų. Per 10 mėnesių šių me
tu ant Paryžiaus buvo nu
mesta 396 bombos, nuo ku
rių nukentėjo 1,211 žmonių.

Rugpiučio 6 d. aeroplanai 
ir zepelinai numetė 228 bom
bas, kurios sprogdamos^ 2 
žmogų užmušė, o 392 sužei
dė- .

Iš toli šaujamos kanuolės į 
Paryžių nukrito 68 šoviniai, 
kurie 196 žmones užmušė, 
417 sužeidė.

SOLF REZIGNAVO.
Vokietijos užsienio minis- 

teris Solf padavė rezignaci
ją ir kabinetas ją priėmė. 
Jis buvo dar senos valdžios 
paskirtas ir darbininkų ir 
kareivių taryba nuolatos da
rė spaudimą, kad jis butų 
prašalintas.

Visiems gerb. “Keleivio” skaitytojams, 
sandarbininkams ir rėmėjams, linkime

Laimingų Naujų Metų.
Redak. ir Administracija.
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D APŽVALGA D
LIETUVA, SOCIALISTAI 

IR ATŽAGAREIVIAI.
Pereitam "Keleivio” nu

meryje mes buvom padarę 
išvedimą, kad Lietuvos val
džia dabar turi būt socialis
tų arba darbininkų ir ūki
ninkų tarybų rankose, _ nes 
ateina žinių, kad. Yčo-Kare
vičiaus kompanija jau išdū
mė užsienin ir kad tūlose 
Lietuvos vietose .sovietai 
jau dalija žmonėms dvarus.

Šitos žinios, matomai, yra 
teisingos, nes klerikalai ir 
tautininkai, kurie per savo 
"biurus” nuolat gauna apie 
Lietuvos padėjimą informa
cijų, šito pranešimo netik 
neužginčija, bet dagi patvir
tina. Taip ve kun. Kemėšis, 
kaip rašo "Naujienos," kal
bėdamas vyčių susirinkime 
Chicagoje pasakęs, kad so
cialistai kurie paėmė Lietu
vos valdžią i savo rankas, 
esą ramus ir išmintingi žmo
nės.

Vadinasi, kun. Kemėšis 
pripažįsta, kad Lietuva jau 
socialistu rankose.

Kemešiui, žinoma, tas ne
gali patikti ir jisai raminęs 
savo klausytojus, kad —

”Socia lis tiška valdžia nega
lės ilgai laikvties. nes ji tuo- 
jaus susipjaus su savais bol
ševikais.”

"Naujienos” taipgi mano, 
kad dabartinė socialistų val
džia Lietuvoje negalėsianti 
ant visados pasilikti, nes 
jai palaikyti socialistai turė
tu turėti daug spėkų, o soci
alistų spėkos tegali susidėti 
tiktai iš skaitlingo, organi
zuoto ir apsišvietusio 
proletariato. Lietuvoje gi 
proletariatas kol-kas dar 
labai silpnas, nes in
dustrija tenai da neišsi
plėtojusi. Tečiaus butų la
bai svarbu, sako "Naujie
nos,” kad —

"socialistai valdytų Lietuvą 
šiame pareinamame laikotar

pyje, kuris nustatys Lietuvos 
tvarką ateičiai. Ačiū jų val
dymui, Lietuva Įgytų tokią 
laisvą ir demokratišką tvarką, 
kad šalis galėtų paskui kuo- 
sparčiausiai progresuoti ir dar
bininkų klesa Įgytų patogias 
sąlygas gyventi ir kovoti už 
savo galutiną pasiliuosavimą.

"Lietuvos socialistai paskel
bė. kad jie sušauks Steigiamą
jį Susirinkimą; taipgi jie duos 
progos visiems Lietuvos pilie
čiams per savo atstovus daly
vauti šalies likimo nusprendi
me.

"Protaujantis darbininkai 
gali tiktai remti Lietuvos so
cialistų valdžią ir linkėti, kad 
jos pienai Įsikūnytų gyveni
me.” •
Tuo tarpu gi:

"Klerikalai ir kiti atžagarei 
viai geidžia, kad socialistai su
sipeštų savo tarpe; taigi soci
alistų pareiga yra prašalinti 
frakcijines peštynes iš savo 
tarpo. Kas vardan 'bolševiz
mo* arba vardan ko kita skelbs 
kovą prieš socialistišką valdžią 
Lietuvoje; kas ardys socialis
tų vienybę ir stengsis sukelti 
frakciją prieš frakciją, tas tar
naus klerikalų tikslams ir elg
sis kaipo Lietuvos laisvės ne
vidonas.

"Šalin frankcionizmas! Visi 
protaujantis lietuviai darbi
ninkai. o ypatingai socialistai 
privalo prisidėti, kuo tik galė
dami. prie parėmimo ir sustip
rinimo socialistiškos valdžios 

Lietuvoj.”

"Keleivis” irgi tos nuomo
nės, kad pas socialistus da
bar privalo būt tiktai vienas 
frontas. Pas mus nepriva
lo bųt nei "dešiniųjų,” nei 
"kairiųjų,” nes tikrenybėje 
jų ir nėra — tai Įsikalbėti 
dalykai. Dabartiniai vaidai 
kilo nedel principų skirtumo, 
bet dėl asmeninių nesusipra
timų. Naudos iš jų darbi-

ninku klesai nebuvo nei už 
skatiką, o blėdies begalo. 
Jeigu tarp musų butų sutiki
mas; tai dabartiniu laiku 
mes galėtume savo judėjimą 
taip išvystyt, kad atžagarei
viai ir pasijudint negalėtų.

Bet tuos ginčus juk gali
ma pabaigti. Netik galima, 
bet .ir reikia juos pabaigti!

Mes manom, kad prie san- 
tikių sušvelninimo lengviau
sia būt galima prieiti pasi
ėmus tokio visuomeninio 
darbo, kaip pavyzdžiui, su
sižinojimas su Lietuvos dar
bininkais ir teikimais jiems 
naramos.

Tas netik suvienytų ir su
stiprintų musų frontą, bet 
patrauktų prie mus tūkstan
čius žmonių. Kuriems rupi 
Lietuvos gyventojų likimas. 
Kitaip tie žmonės kreipsis 
prie atžagareivių ir pasiliks 
jų šalininkais.

Musų pareiga yra žiūrėti, 
kad ne atžagareiviai mi
nioms vadovautų, bet mes. 
Į kiekvieną dienos klausimą 
•nes turim duot tinkamą at
sakymą, kad darbininkai ži
noti] ką ir kaip veikti.

Taigi, kad visus tuos rei
kalus apkalbėjus, kad pa
krikusias snėkas suorgani
zavus, kad viena pažangiųjų 
darbininkų frontą įsteigus, 
kad Lietuvos socialistams 
paramą suteikus, mums rei
kia kuogreičiausia šaukti 
Amerikos lietuvių darbinin
kų suvažiavimą.

IIĮĮ_ J!JĮ' . 'L 11 . 1 *“

Ir jų vienminčiai Ameri
koje karštai šitą reakcijos 
darbą rėmė.

O jeigu tie žmonės nesi
drovėjo kviesti Lietuvon 
svetimtautį princą, kad iš
naikinus tenai laisvę, tai kas 
gali gvarantuoti, kad jie ne
pakvies svetimos kariume

nės Lietuvon, kad sunaiki
nus tenai darbininkų val
džią”

Jeigu jie nemano to-dary
ti, tai tegul jie pasako aiš
kiai, kokiems tikslams jie 
dabar renka aukas ir apie 
kokios "laisvės” išgavimą jie 
kalba, kuomet Lietuva da
bar yra visiškai laisva?
SUSILAUKĖM TAUTIŠ- 

KOS "CENZŪROS."
Musų atžagareiviai pra

deda jau mokintis cenzūrą 
vartoti prieš nepatinkamus 
sau laikraščius. Tautininkų 
ir klerikalų tarybų posėdis 
išnešė rezoliuciją, reikalau
damas. kad laikraščiai ne
kritikuotų tamsios jų politi
kos. Šituo pasipiktino net 
jų pačių srovės "Amerikos 
Lietuvis.” Jis rašo:

"Yra sakoma, kad norint 
panaikinti tautos laisvę, rei
kia pradėti nuo panaikinimo 
žodžio ir spaudos laisvės. Bet 
pas mus susirūpinę tuom, tie, 
kurie pretenduoja, dirbą dėl 
musų tautos išliuosavimo. Jie 
tą ’liuosavimą’ pradeda 
bandymo užmesti dėmę
nepatinkamiems laikraščiam  ̂
ir negalėdami kitokiu budu. 
vartoja papeikimo rezoliucijas, 
tikėdami tuom sukelti minią 
prieš sau nepatinkamą spaudą 
ir tuomi priversti ją tylėti.

* "Jie nori primesti griovimą 
tiems laikraščiams, kurie rei
kalauja nuoseklaus veikimo 
musų politikoje, kurie reika
lauja tikslingo aukų sunaudo
jimo ir žmonių kontrolės. Jie 
nori užčiaupti tuos laikraščius, 
kurie pasako Į akis teisybę a- 
pie padarytas klaidas ir daro
mas nesąmones, kad jų butų 
vengiama. Teisybė yra daž
nai karti, bet jei tarybininkai 
tikisi išvengti to terorizuojant 
spaudą — tai bergždžias dar
bas, nes užlaisvę spaudos stovi 
ne vien didžiuma musų visuo
menės, bet ir šios šalies kon
stitucija, ir ne tarybininkų 
galėję ją perkeisti.”
Tas jau parodo, kokia bu

tu Lietuvoj "laisvė,” jeigu 
klerikalai tenai užviešpatau
ti]. Jeigu jie jau dabar drįsta 
reikalauti, kad laikraščiai 
ją -nekritikuotų, tai turėda
mi valdžia savo rankose jie 
iš pirmos dienos visus nepa
tinkamus sau laikraščius 
uždarytų.

nuo
sau

KELEIVIS.

I

KAM JIE RENKA 
AUKAS?

-Klerikalai ir tautininkai 
išsijuosę dabar renka pini
gus "išgavimui Lietuvai 
laisvės.”

Tuo tarpu telegramos pra
neša, kad Littuvos valdžia 
jau socialistų rankose.

Apie kokios tad "laisvės” 
išgavimą musų atžagarei
viai kalba?

Jie sako, kad reikia siųsti 
taikos konferencijon atsto
vus. Bet taikos konferenci
jon beturiu atstovų kol kas 
da niekas nekvietė ir vietos 
tenai jiems nėra. Sakoma, 
kad nuo mažesnių valstybių 
no vieną atstovą pakvies tik 
kofenrencijos pabaigoje, 
apie balandžio ar gegužės 
mėnesi, kuomet bus jau risi 
naujai Europai pienai pada
ryti. Ir jeigu bus kviečia
mas atstovas nuo Lietuvos, 
tai jis bus kviečiamas nuo 
Lietuvos valdžios, bet ne 
nuo Amerikos lietuvių. O 
Lietuvos valdžia, kaip jau 
sakėm, dabar yra socialistų 
rankose. Klerikalų ir tauti
ninkų ji taikos .konferenci
jon nesiūs. Tai kaipgi mu
sų atžagareiviai galės ren
kamus dabar pinigus taikos 
reikalams 
atiduos jie 
atstovams? 
jų tikėtis.

Taigi žmonės, kurie au
kauja dabar klerikalams ir 
tautininkams, aukauja ne 
Lietuvos reikalams.

Jeigu tie pinigai bus Lietu
voje sunaudoti, tai jie bus 
sunaudoti kontr-revoliuci- 
jai.

Lietuvos atžagareiviai iaui 
parodė, kokios "laisvės” jie Į 
nori. Jie parodė, kad tikros j 
laisvės jie bijosi ir dėjo visas 
savo juodas spėkas, kad Lie
tuvoje jos nebūtų. Tuo tiks
lu jie buvo atplėšę Lietuvą 
nuo laisvos Rusijos ir sujun
gę ją "amžinais ryšiais” su 
Vokietija. Kad stipriau 
Lietuvos duris laisvei užda
rius, tie reakcininkai buvo 
apskelbę šalį dar monarchi
ja ir rakvibtę vokiečių 
princą i karalius. Jie darė 
tai tuo tikslu, kad valdžia 
Lietuvoje nebūtų žmonių 
renkama.

sunaudoti? Ar 
juos socialistu 
To negalima iš

KLERIKALŲ "DIPLOMA
TŲ" NEĮLEIDŽIA PA

RYŽIUN.
"Darbininkas” 14 gruo

džio numeryje išspausdino 
i klerikalų "diplomato" kuni
go Dobužio laišką iš Euro
pos. Tarp kitko jis rašo:

"Norėjome jau mėnuo atgal 
vykti Paryžiun tverti ten savo 
komitetą. Vos ne vos pavyko 
vienam M. tenai nuvykti kelios 
dienos atgal. Tikimės susi
laukti gerų žinių, bent tuo 
žvilgsniu, kad gal būt galėsi
me mudu su P. nuvykti Pary
žiun ir tenai veikti."

Vadinas, kun. Dobužis su 
P. f Pakštu) da negali nuva
žiuoti Paryžiun — neįleid 
žia ju tenai. O jeigu jų ne
įleidžia Paryžiun, tai kaipgi 
galima tikėtis, kad juos įleis
tų taikos konferencijon?

Ir pats kun. Dobužis sako, 
kad iš amerikiečių nei vienas 
negali būt Lietuvos atstovu. 

Na, ar tat ne musų tiesa, 
kad amerikiečiai negali kal
bėti Lietuvos vardu? Mes, 
socialistai, visuomet sakyda
vom, kad Amerikos lietuviai 
gali tiktai remti Lietuvos 
žmones, bet negali jiems dik
tuoti. šitą tiesą dabar paty
rė ir klerikalų "diplomatas” 
Dobužis, nes jis sako:

"Amerikoje lietuvių tarpe 
nėra žmogaus tinkamo. Iš 
Europos lietuvių sudarysime 
tam tikrą komisiją, kuriai pa
dedant tam tikras asmuo, tos 
komisijos Įgaliotas, konferen
cijoje galės dėstyti Lietuvos 
reikalus...”

Reiškia, Lietuvos reika
lais turi kalbėti Lietuvos 
žmonės, o ne amerikiečių 
"diplomatai.” Bet ris dėlto 
tie "diplomatai" važinėjasi 
ir eikvoja darbininkų sudė
tus pinigus. Tas pats kun. 
Dobužis su Pakštu ir Mas- 
tausku nesenai išsivežė 
$15,000.00. o dabar sakosi 
neturį jau tik $6,000 ir pri
duria, kad —

■v •

”Nuolat mums rupi, kada 
Amerikos lietuviai aprūpinsi
te mus užtektinai pinigais. 
Viena, čia aiški aksioma — be* 
pinigo nepadaroma nei žings
nio!...”
Bet kokiems galams tie 

žingsniai reikalingi?

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on Oecember 
18, 1918. as reęuirvd by the Act of 
October 6, 1917.

Kaizeris išsivežė
200 maišų pinigų

TAS PRIPAŽINTA LSS. 
60-TOS KUOPOS DIS

KUSIJOSE.

KLERIKALAI TAUTI
NINKUS APGAUNA.
"Vienybė Lietuvninkų" 

nusiskundžia, kad tautinin
ku "koalicija" su klerikalais 
nekaip sekasi. Klerikalai 

I net ir aukas rinkdami tauti
ninkus apgauna. Sako:

"Kurgi katalikai nesurinks 
daugiau aukų, kad jie tankiai 
tautininkus prigauna, štai da
bar po Scrantoną. Pa. vaikščio
ja katalikų Tautos Fondo au- 
ku rinkėjai. Jie atsilankę Į 
grinčias visiems inkalbinėja. 
kad girdi tautininkai jau pri
sijungė prie Tautos fondo, jau 
girdi viskas subendrinta, vis
kas išvien. Ir žinoma, žmonės 
duoda. Taip lygiai buvo su
klaidinti ir aukautojai New- 

i Havene, Conn., kur 
' net šimtines.

"Bet ar tai viskas? 
kolonijose, kur žmonės 
ninku vedami sudarė bendrus 
vietinius komitetus, ten kata
likų veikėjai stengiasi išardy
ti, o pinigus paimti savo fon
dą n. Taip buvo Elizabethe, N. 
J.”

Bet tautininkams 
puola dėlto guostis, 
jau iš pirmos dienos 
Yorko seime klerikalai pri
vertė juos poterius kalbėti, 
tai kaip galima reikalauti, 
kad jie nevartotų prievartos 
ir klastos aukų tinkime?

aukavo

Kitur 
tauti-

neiš-
Jeigu
New-

IŠ
ma.

Amsterdamo praneša- 
i atvežta 

aukso, 
pinigų, 
sveriąs 
kokios

kad Oiandijon 
I kaizeriui 200 maišų 
sidabro ir gatavų 
Kiekvienas maišas 
apie 100 svarų. Iš 
Vokietijos vietos tie turtai 
buvo Oiandijon išsiųsti, nie
kas nežino. Lygiai slepiama 
ir kur jie bus sudėti. Tas 
siuntinys atėjo užpečėtytuo- 
se vagonuose.

Sakoma, kad kaizeris vis 
dar tikisi, jog aplinkybės ga
li da taip susidėti, kad jis 
galėsiąs sugrįžti Vokietijon. 
Jis esąs Įsitikinęs, kad Vo
kietijos didžiuma tebėra dar 
su juo. Jis daugiausia vil
ties deda ant Steigiamojo 
Seimo, nes mano, kad toks 
susirinkimas veikiausia nu
tartų palaikyti Vokietijoj 
monarchijų ir pasodintų ant 
sosto vieną Hohenzollernų 
šeimynos narių. Tuomet 
mano sau kaizeris, jis ir vėl 
galėtų parvažiuoti į fater- 
tendą ir pabaigti čia savo 
gyvenimą daug smagiau, ne
gu ištrėmime.

Jis taip-pat esąs įsitiki
nęs, kad monarchistų parti
ja Vokietijoj yra da gana 
stipri ir kad ji galinti dar 
sugrąžinti jį ant sosto, te
čiaus nesitiki, kad tokiam 
atsitikime sąjungininkai ga
lėtų duot jam pagalbą.

Suvažiavimo priešininkai 
neturėjo jokių argumentų.
Praėjusio ketvergo vaka

rą So. Bostono lietuvių soci
alistų salėje buvo LSS. 60 
kuopos parengtos diskusijos, 
J<ad apkalbėjus klausimą, ar 
reikalingas dabar Amerikos 
lietuvių darbininkų suvažia
vimas. ar ne.

Pirmutinis paėmė balsą 
drg. Mankus. Jis nurodė, 
kad kiekvienas darbininkų 
susirinkimas ir apkalbėji
mas savo klesos reikalų yra 
naudingas, o ką jau kalbėt a- 
nie darbininkų suvažiavimą 
dabartiniu laiku, kuomet gy
venimas pastatė prieš mus 
tokiu svarbiu klausimų, ku
riu be suvažiavimo mes jo
kiu budu išrišti negalime! 
Taigi jis daro išvedimą, kad 
suvažiavimas dabar būtinai 
reikalingas.

Antras naėmė balsą drg. 
Plepys. Jis prinažista, kad 
suvažiavimas reikalingas, 
bet tuo pačiu laiku jis ir 
priešingas jam. Jis sako, 
kad suvažiavimų mes esam 
jau daug turėję, tečiaus di
delės naudos iš jų nebuve. 
Ūpą tam kartui suvažiavi
mai pakelia, darbininkai su
junda veikti, bet paskui ir 
vėl aptingsta. Toliaus jisai 
prieina prie Darbininkų Ta
rybos, kuri šitą suvažiavimą 
natarė šaukti, ir pradeda pa
sakot,kad šita Taryba buvo 
nuorganizuota nesiklausus 
Sąjungos leidimo, kad jos 
"niekas nepripažįstą," ir to
dėl ji neturinti teisės suva
žiavimo šaukti. Pagalios ji
nai atranda, kad šita suva
žiavimą šaukiąs tik "vienas] 'istams 
žmogus.” būtent drg. Gri
gaitis. ir šaukiąs "su niekuo 
nepasitaręs," "ignoruoda
mas Sąjungą" ir kitas darbi
ninkiškas organizacijas. 
Baigia savo kalba šaukda
mas, kad "diktatorių” mums 
nereikia ir "mes jų neklau- 
nysime." — Nusijuokė ir at
sisėdo.

Atsistojo 
sis” kalbėt nrieš 
mą. bet ką jis norėjo pasa
kyt, niekas negalėjo suprast: 
Sumaišė dangų su žeme, su
simaišė nats ir susinerva
vęs atsisėdo.

Atsistojo trečias "kairy
sis” ir vėl pradeda kalbėti 
didžiausių nesąmonių. Anot 
jo, šitas suvažiavimas esąs 
saukiamas "nelegališkai." 
Ir tą žodį jis kartojo prie 
kiekvieno sakinio. Jis išro
dė baisiai nusigandęs Dar
bininkų Tarybos ir drg. Gri
gaičio. Taryba esanti su
tverta "nelegališkai." Drg. 
Grigaitis užsispyrės sušauk
ti suvažiavimą "nelegališ
kai.” Jis norįs "nelegališ
kai” pavergti Sąjunga. 
Mums nereikia "diktatorių." 
sako jisai pakartodamas d. __ — • • v* • Y *

Įsako kalbėtojas, "ar d. Ple
pys ištiesų savo žodžiams ti
ki, ar tyčia meluoja, kad 
klaidinus darbininkus." 
(Drg. Plepys galvą nuleidęs 
šypsosi.) Toliaus d. Michel- 
sonas nurodo, kad visa drg. 
Plepio kalba neišlaiko kriti
kos. kad visi jo argumentai 
atsiduoda asmeniška neapy
kanta ir kerštu, kad jie visai 
neparodo, jog suvažiavimo 
nereikia ir, pagalios, kad 
pats d. Plepys pripažįsta, 
jog suvažiavimas darbinin
kams reikalingas. Toliaus 
kalbėtojas nurodo, kad žmo
nės, kurie rėkia, kad suva
žiavimas šaukiamas "nele
gališkai." nežino ką sako. 
Nelegališkas darbas yra tik
tai tuomet, kuomet jis yra 
priešingas kokiam nors įsta
tymui arba nutarimui. O 
ar yra gi toks Įstatymas, 
kuris drausti] šaukti darbi
ninkų suvažiavimus? Nėra. 
Jeigu kuriems nepatinka, 
kad suvažiavimą sumanė 
Darbininku Taryba, tai ir 
tame jie klysta. Suvažiavi
mo klausimas buvo pakeltas 
jau pereitais metais. Jo rei
kalavo įvairios lietuvių kolo
nijos: Rochesteris, Bing- 
hamntonas ir kitos. Bet tas 
sumanymas buvo atidėtas 
iki susidarys tinkamesnės 
sąlvgos ir paaiškės Lietuvos 
padėjimas. Dabar kaip tik 
ir susidarė tokios sąlygos, 
kad sumanytai] pernai su
važiavimą reiktu, vykinti. 
Kad Darbininku Taryba pir
mutinė dabar šitą sumany
mą pajudino, tai nesmerkti 
ją reikia, bet pagirti.

Toliaus už suvažiavimą 
kalbėio drg. Smelstorius. j 
Suvažiavimo reikalingumą 
iis pamatavo tuo, kad socia- 

: paėmus Lietu
vos valdžia ir klerikalams 
organizuojant savo jiegas, 
kad uždavus Lietuvos neor
ganizuotam proletariatui 
mirtina smūgi, musu Ameri
kos lietuviu darbininku pa
reiga eiti Lietuvos darbinin
kams pagalbon. Tos pagal
bos negalima duoti nesusita
rus, neišdirbus tam reika
lingo pieno. Tam pienui iš
dirbti kaip tik ir reikalinga 
visu musų ‘progresyvių dar
bininkų nuomonė.

Antru kartu gavęs balsą 
drg. Smelstorius nurodė, 
kad suvažiavimas reikalin
gas ne vien Lietuvos laisvės 
reikalu. Amerikos lietuvių 
darbininkų padėjimas nėra 
tikras. įraukiama bedar
bė, kurios pasekmėje gali 
prasidėti masyve išeivystė, 
reikia apsvarstvti musu pa
šaliniu draugijų likimas. 
Reikia išdirbti ir tam reika
lui aiškus pienas, kad atėius 
vienai ar kitai evantualvbei 
žinotume kaip verstis. Ši
to klausimo be draugijų at
stovi] susirinkimo neišriši.

Drg. Plepys antru kartu 
kalbėdamas da daugiau prie
šinosi suvažiavimui, negu 

Plepio išsireiškimą. Jeigu pirmu syk. Argumentų 
suvažiavimas reikalingas. | prieš suvažiavimą jis jokių 
tai Sąjungą galinti sušaukti neturėjo, užtaigi prinasako- 
ij "legališkai.” — Susinerva- jo visai nebūtų dalyku. Jis 

kalbėjo anie kokią tai "nau
ja organizaciją,” kuri esan
ti tveriama vieno žmogaus 
reikalams ir kovosianti prieš 
Sąjungą, žodžiu, iš jo kal
bos išėjo, kad suvažiavimas 
bus ne darbininkų suvažiavi
mas. bet "nauja organiza
cija,” darbininkams baisiai 
pavojinga. Šita "nauja or
ganizacija.” Darbininkų Ta
ryba. "Naujienos,” Grigai-

I

antras ”kairy- 
suvažiavi-

iį ”legališkai. 
vo ir atsisėdo.

Paėmė balsą drg. Michel- 
sonas. Jis išreiškia nusiste- 
’bėiimą dėl d. Plepio kalbos. 
Sako. drg. Plepys buvo aną 
vakarą ”Keleivio” redakci
joj, savo akimis matė oficia
li Darbininkų Tarytuos iš
siuntinėtą pakvietimą, ku
riuo yra kviečiami kairiųjų 
organizacijų ir laikraščiu 
atstovai i konferenciją, kad . „
bendrai apkalbėjus suvažia-J tis, Vokietijos Scheideman- 
vimo klausimą: savo akimis.nas, Lietuvos Biržiška. — 
matė, kad tarp kviečiamų t tai vis tokie baubai, kad dar- 
organizacijų pirmoj vietoj oininkams tiesiog pavojinga 
pastatyta LSS., ir visa tai ži- pasaulyje ir gyventi. Na, o 
nodamas dabar jis pasakoja, jeigu taip, tai kaipgi galima 
buk suvažiavimą šaukiąs šaukti suvažiavimą?. Nosa- 
vienas žmogus, su nieku ne- rv, negalima. Tiesa, jis sako, 
pasitaręs ir visus "ignoruo- suvažiavimas reikalingas, a- 
damas.” ”Aš nesuprantu,” le ii turi šaukti Sąjunga.

Kalba pats diskusijų pir
mininkas. Jis taingi dviejų 
nuomonių: ir už suvažiavi
mą ir prieš jį. Už susivaža- 
vimą, nes suvažiavimas dar
bininkams reikalingas: bet 
jis priešingas suvažiavimui, 
nes ne Sąjunga jį sumanė. 
Pagalios jis atrado, kad su
važiavimas dabar ir "pavo
jinga" šaukti, nes "kairieji” 
negalėti] jame pasakyti to, 
kas "reikia” pasakyti. Jei
gu jie pasakytų kas "rei
kia,” tai jie tuojaus butų

i areštuoti.
Prieš suvažiavimą kalbėjo 

dar keli, bet visų jų kalbos 
buvo vienodos: kartojo vieni 
kitų žodžius.

Pasinrašė balso Michelso- 
nas. Visi pripažįsta, jis sa
ko, kad suvažiavimas reika
lingas.. Tūliems nepatinka 
tiktai tas, kad Darbininkų 
Taryba jį šaukia. Jie nori, 
kad viena Sąjunga jį šauktų. 
Bet tegul jie pasako, kodel- 
gi ta Sąjungą nešaukia? Ko
ii miega? Ji nemato reika
lo? Tai kada gi ji tą reikalą 
matys? Momentas dabar 
taip svarbus, Europoje pro
letariatas daro viršžmogiš- 
kų pastangų, kad paėmus 

(gyvenimo vairą į savo ran
kas ; telegramos praneša, 
kad Lietuvos darbininkai 
paėmė valdžią; jiems reika
linga parama: atžagareiviai 
jau organizuoja savo tam
sias pajiegas ir renka pini
gus, kad sumušus musų 
draugus Lietuvoje, — ir 
musų Sąjunga vis dar nema
to reikalo veikti! Taigi pa
aiškinkit mums, kada ji ma- 
tvs reikalą veikti? Ar ta
da, kada baltoji gvardija iš
plaus Lietuvoje socialistus 
ir buržuazija paims valdžią 
Į savo rankas? O jeigu Lie
tuvos darbininkų reikalai 
mugu Sąjungai nerupi, tai 
pasakykit, kam ji tuomet 
lietuviams darbininkams 
reikalinga? Ar tik tam. kad 
mėnesines mokestis rinkti 
ir vaidus kelti? Jeigu jai 
tik tas runi. tai ji neturi tei
sės vadintis socialistų orga
nizacija! Socialistų pareiga 
yra vadovauti darbininkų 
miniom, mokinti jas ir orga
nizuoti, o nesėdėti siauram 
savo ratelyje užsidarius. Pa
žangioji musu visuomenės 
dalis, kuri iki šiol mums sim
patizavo, kuri lankė musų 
susirinkimus, kuri plojo mu
sų prakalboms ir aukavo 
musų reikalams, kuri turė- 
•o mumise tiek daug vilties 
ir pasitikėjimo,
suomenės dalis dabar žiuri 
ir laukia musų veikimo. Ne
galėdama sulaukti, ji pati 
pradėjo veikti. Pažangios 

iChicagos draugijos, susior
ganizavusios Į Darbininkų 
Tarybą kreipėsi į Sąjungą, 
patardamos šaukti darbi
ninkų suvažiavimą. Kągi 
ant to pasakė Sąjunga? Ji 
atmetė šita pasiūlymą. Mu
su "kairieji” nepasitiki Dar
bininkų Taryba, kuri susi
deda iš tokių pat darbininkų 
kaip ir Sąjunga. Šitaip ne
privalo būti. Mes negalime 
taip skaudžiai apvilti tų 
darbininku, kurie ėjo su mu
mis. Atėius kovos valandai 
mes negalime bėgti nuo ko
vos lauko. Mes turim stovė
ti jų priešakyje. Mes turim 
būt jiems pavyzdžiu. Kitaip 
daug tų žmonių gali nueiti 
pas musų priešus. Kad to

! neatsitikti], mes turim šauk
ti darbininkų suvažiavimą.

Kalbėjo drg. Plepys. Su
važiavimas esąs reikalingas, 
ale jis jam vistiek nepri- 

i tariąs.
Įnešta, kad susirinkimas 

nubalsuotų, ar reikalingas 
suvažiavimas, ar ne. "Kai
rieji” nenorėjo balsuoti. Bet 
susirinkimo didžiuma parei
kalavo balsavimo. Už suva- 
žiavima balsavo 24, o prieš 
— 17. ‘ *'• •

žmonių buvo pilna salė, bet 
didžiuma svečių nebalsavo.

Reporteris.
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keleivis.
Kas nieks neveikia 
Te niekas nepeikia © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas skaito ir rate

NORWOOD, MASS. Įpijose. o ne socialistų orga- 
ykęs mūsiškių kairumas rizacijose. Macnas.Nevykęs mūsiškių kairumas

Jeigu ištikrųjų visur pas 
socialistus "kairumas” reiš 
kia tą patį, kokiu jis vis aiš- 
i:iau ir aiškiau pasirodo pas 
mūsiškius kairiuosus, ta' 
reikia pasakyti, kad jis yra 
didžiausia darbininkiškam 
judėjimui ir socializmo idė- 
jai nelaime. Tūli mūsiškiai 
kairieji savo karštyje ir a- 
rogantiškoi ambicijoj taip 
apkvaišo, kad nei nemato, 
jog jiems daug tinkamesnė 
vieta butų tarp fanatikų da
vatkų, o ne tarpe socialistų 
propaguojančių socializmo 
mokslą.

Taipgi nežinau, ar kur- 
nors kitoj kuopoj randas; 
tokių panašių "Žuvytei” did
vyrių, kaip 133 kuopoj.

"Keleivio” 46 numeryje 
tilpo "Didros pačios” straip
snis nušviečiantis, kaip tūli 
"kairieji” nesiklausdami 
kuopos leidimo valkioja 
jos varda savo nešvarios po
litikos tikslam. Minimos y- 
natos pastaba musų sauva
liaujantiems kairiemsiems 
buvo kaip tik vietoj. Visai 
nenuostabu, kad ta pastaba 
musų kariemsiems užpylė 
už apykaklės žarijų. Jie tiek 
suriko, tiek pašoko, kad ro
dėsi pasauli sugriaus. Per 
du kuopos susirinkimu visa 
brangų laiką sueikvoio tik 
šukavimams, trepsėjimams 
ir tos korespondencijos ma
limams. Dirbo, skuto ir lu
po, kacTiš bako padarius juo
dą. Mat. kad už savaulišku- 
mą ir vzurpacijas minėtas 
korespondentas prikalė mū
siškius ”žuvelių” pasekė
jus prie gėdos stulpo, tai 
bent riksmais, keiksmais ir 
grūmojimais jie mano pasi
teisinti.

Mūsiškiams kairiemsiems 
yra baisiausiu tatai, kad pa
staba jiems tilpo, anot ių, to
kiame oportunistiškame 
"Keleivyje”, ant kurio jie 
daugiausiai sielojasi. Jie rei- 
kalauia atšaukimo. Kuopa 
leidžia jiems patiems per 
spaudą pasiaiškininti iš tų 
jiems padarytų labai teisin
gu pastabu. Pažiūrėsime, 
kaip jie tai atliks ir kokiais 
faktais prirodys savo ne
kaltumą. Patarčiau drau
gams tėmyti. Tas yra svar
bu visom musų kuopom, ši
tokiu sauvaliavimų demo
kratinėse organizacijose, y- 
pač socialistinėse negali ir 
neprivalo būti. Tėmykite 
kaip jie tatai išaiškins.

Karf mūsiškiai kairieji vi
sai virsta kokia tai sektan
tiška fanatizmo frakcija, 
parodo, kad ir šie ju išsišoki
mai. aiškiausiai nušvečian- 
tįs. kad jie neturi nuovokos 
anie socialistų organizacijos 
uždavinius ir mokslą. Soci
alistų organizacija yra dar
bo žmonių politikos partija, 
nieko bendra neturinti su as
mens sąžine ir privatiniu 
gyvenimu. Socialistų orga
nizacijoj nėra vietos tik tam. 
kas remia darbininkų Mėsi
nių priešų reikalus, kas tar
nauja darbininkų judėjimo 
priešams. Gi mūsiškiai kai
rieji paduoda inešimą. rei- 
kaaudami 1) išbraukti iš 
kuopos tą narį, kuris netikrą 
«avo pavardę padavęs ir su 
savo pačia negyvena. 2) Iš
braukti iš kuopos narį, kuris 
kadaise pas italionus įna
miais gyveno. 3) išbraukti iš 
kuopos tą porą (vyra su pa
čia), kurie mano reikalauti 
įstatymiško persiskyrimo.

Pasakykit, meldžiamieji, 
ar reikia aiškesnio paliudy
mo už tą, kokį musų kairie
ji sau padarė, parodydami, 
kiek jie turi supratimo apie

Atžagareiviuose. 
ir pas mus.

Kuomet socialistuose 
lei musų kairiųjų karštako- 
•iarimo eina ginčai, atžaga
reiviuose — klerikaluose ir 
tautininkuose stropiai vei
kiama savo pozicijos sustip- 
inimui: musų klesiniai prie

šai veikia visu smarkumu, o 
nusų "kairiųjų” socialistų 
magaištinga taktika* kaip 
ik ir duoda konservatv- 

. ams geros progos darbuo
tis savo naudai. Už visus 
-avo dabartinius pasiseki- 
nus atžagareiviai turi būti 
triniausiai dėkingi musų 
'kairiemsiems” socialis-Į 
tams. Tai mat, kaip musų! 
"kairieji” toli nubėgo, kad

de-

darįįio žmonių išsiliuosavi-p DETROIT, MICH. |dan aukos. Surinkta $32.02. 
Aukavusiems reikia tari a- 
čiu. Kuopa savo susirinki
me tam pačiam tikslui nuta
rė iš iždo skirti 10 dolerių. 
Taigi viso labo pasidaro 42 
doleriai.

Atitaisymas klaidos.
"Keleivio" 48-tam nume

ryje korespondencijoj iš 
Montellos įsiskverbė klaida. 
Ten pasakyta, kad k ruta
ikieji paveikslai rodomi T. 
Namo skiepe, o turi būt vir
šutinėj didžiojoj svetainėj.

Pasaulio pilietis.

mą ir tuo pačiu laiku kiek Mergos iškirto gražu šposą 
išgalima remti kovotojus tų jaunikiam-.
tautų, kuriose darbo žmonės 
neišgali savomis iiegomis 
pergyventi savus klesinius 
priešus?

Kas kitaip internacionaliz
mą sau aiškina,neturi supra- 
pergalėti savus klesinius 
eionalumą. ,

Visa to delei ir akvvaizdo- 
je to. kas šiandien prieš mus, 
kaipo pasaulio perbudavoto- 
jus, stovi, privalome imties 
už darbo visa savo energija, 
visu savo atsidavimu. Rei
kia veikt Lietuvos ateities 
nustatymui. Tam reikalinga 
bendri] darbo žmonių jiegii, 

! reikalingas musų demokra- 
I tinio pažangaus elemento 
| susiklausimas: reikalinga 
bendrai priimtas tuo tikslu 
išdirbtas veikimui pienas.

!

nore ir neseniai atsiranda D |to ,eikalin„as da?binir 
•eakciomenų veikimo su- ,.u suvažiavim^.
kurvi.« »/

Klerikalai su jiems prita
riančiais tautininkais, nežiū
rint to. kad turi savo tikslus 
vedančius prie 
darbininkiško judėjimo, 
šiuo momentu lengvai priei
na prie "pilkosios minios.tautjnjnkai buvo 
statydami prieš ją Lietuvos1 prakalbas. Kalbėjo Martus.

J. Pakarklis.

LOWELL, MASS.
suvaržymo Triukšmas p. Martaus 

kalbose.
Gruodžio 8 dieną musų

> surengę

pra-

iaisvės reikalą. Ir minia 
juos remia, nes mato, kad 
ių darbas, tai ne tuščias gin
čas, bet pozityvus... Atžaga
reiviai klaidina tas minias, 
už darbo žmonių suaukautus 
ninigus kala jiems nau-

Žmonių atsilankė neperdau- 
giausia; priežastis gal buvo 
blogas oras. P. Martus pir
miausia kalbėjo apie parti
jas, ir prisipažino, kad būda
mas New Yorke teisėjui už 
perkalbėtcją, kada jo teisė-

■us ųelaisves pančius. Te- įas prašes paduoti socialistu 
eiaus visoks progresyvių ]aikraščiu adresus. ’ jis 
bendras veikimas pas musų jam suteikęs... Paskui ragi- 
.tairiuosius yaainamas dar- uo aukauti Lietuvos atstatv- 
oininkų klaidinimu. Vadi- mo Fondam V. J. Č. paprk- 
nasų kuomet atžagareiviai balso ir sako: "Mes au- 

kaujam pinigus, o musų dip
lomatai už musų suaukautus 
pinigus mus parduoda ir iš-

oančioia darbininkus, 1v 7
musų kairieji draudžia 
tiems darbininkams ginties.. 
Kas iš tokios jų taktikos iš- davinėja, kaip ir ponas Mar
gina? Pagaliok darbiniu-’ - -- ...
ke.

Ne, taip neprivalo būti. 
Leidome musų triukšmada- 
i iams išsirėkti iki valiai. 
Gana jau to. Rimtesniems^*.' ____ _
socialistams didžiausias lai- gird0 balsai, kad ponas Mar
kas subruzti ir imties Po-tus čia atvažiavęs neturi tie- 
zityvaus^ daroo.Negalim sos 7mOnes areštuoti ir jisai 
jeist atžagareiviams pan- negaH čia kalbėti anie areš- 
cmt darbininkus, būdami tų tarima, o vienas kareivis at- 
darbnunku klesos reikalų sjstOies sako: ” Aš čia šian- 
reiskėiais ir apgynėjais. diena atsilankiau iš Camp

Nekartą esame parėmę to- Devens pamatyti savo bro- 
limesnius musų darbininkiš- liūs lietuvius. Dasižinojęs, 
Rus reikalus; nesykį arti-jog čia yra prakalbos, atė- 
miausius musų liaudies rei-. jau pasiklausai ką nors ge- 
kalus apleisdami. Dabar ro, bet aš apgailestauju, kad 
gi atėjo pasaulio perbūdavo- ponas kalbėtojas už vieną 
įimo metas. Remėm Rusi- nepatinkamą jam žodį nori 
jos revoliucijos reikalus, rė- žmogų areštuoti: tas žmo- 
mėm Amerikos darbininkų .gus geras ir aš jį laikau už 
kovą, rėmėm Švedijos dar- savo geriausi draugą, aš 
bininkus, rėmėm ir visai jam paduodu mano ranką.” 
mums nepažįstamu kraštu (Priėjęs pasisveikino). Pa- 
darbininkiškąjį judėjimą už si girsta griausmingas delnu, 
išsiliuosavimą. Dabar lai- plojimas, 
kas. atkreipti dorną į savo Martus griežtai reikalau- 
pacių namus, kuriuose nori ja ųa(j jgrjnktu trečiųjų tei- 
natogia: apsigyyent musų sma? 0 jeigu Ae, tai įirdi, 
k.esimai priešai klerikalai patrauksiąs teisman, žmo- 
m konservątyvais, o mus,.nįg prarĮėjo šaukti, kad 
..arbo.žmones, padaryt savo .kalbėtojas paliautų kalbė

jęs apie areštavimą, jeigu 
geresnio nieko negali ir ne
turi. p. Marius pasakė, kad 
"jeigu kiti užima mano rie
tą, tai aš pasitraukiu.” Ir 
užbaigė kalba. Lietuvos at
statymo fondan suaukauta 
§20.00. Pirmininkas auka
vo $10.00 ir kiti sumetė tiek.

Amunicijos dirbtuvė ka
rei pasibaigus pradėjo dirb
ti 8 valandas i dieną.

Pinavijos žiedas.
Red. Prierašas. — Dėl to 

triukšmo p. Marius buvo at
vykęs "Keleivio’’ redakcijon

tus.” Martus labai supyko 
ir sako pirmininkui: eik at
vesk policmoną. aš jį areš
tuosiu. nes aš nesu "šnipas.” 
Žmonės iš visur pradėjo šau- 

: ”Noriu balso!” Pasi-

Negalim sos žmones areštuoti ir jisai

Martus griežtai reikalau-

smą. o jeigu ne, tai girdi,

vergais.
Berods, suaukavome kele

tą desėtkų tūkstančių dole
rių. kad gelbėius savo bro
lius ir seseris nuo bado mir
ties. Nejaugi dabar leisime, 
kad tiems išgelbėtiems musų 
broliams ir seserims mūsiš
kiai knn servą tv vai uždėtų 
vergijos pančius? Nejaugi 
nėra svarbaus reikalo ginti 
šitų žmonių laisvę nuo bal
tųjų gvardijų organizuoto- 
jų? Taip! Tai svarbus, 
neatidėliotinas reikalas, tai 
šventa darbo žmonių klesos 
apgynėjų pareiga.

Tie musų draugai, kurie ______ ______
save vadina interr.acionalis- ir sakė, kad jis jaučiasi In
tais ir atmeta rūpinimąsi sa- bai Įžeistas, nes viešai jis bu
vo tautos žmonių reikalais, ves pavadintas šnipu. Te- 
ar tik nemindžioja to inter- čiaus jisai sutinka užbaigti 
nacionalizmo principų, rei- tą reikalą be valdžios teis-

’ "Detroit News’’ viename 
' paskutinių savo numerių oa- 
’ skelbė liūdnai užsibaigusį 
lietuvio Jono Seitz romansą 
,su suomiete Salina Tolenen.

Romansas prasidėjęs Pu- 
1 ,eblo, Colo., prieš du metu. 
Jonas nusprendė su savo 
mylimąją Seimą apsivesti, 
,be*t merginos tėvai pripaži
no, kad 20 metų mergina 
apsivedimui perjaima ir iš
gabeno į Frankiin Mine, 
Mich. Mergina pradėjo 
kasdien rašinėti savo meilu
žiui laiškus. Pastaruoju lai
ku parašė jam, kad ii turin
ti da savo draugę, kuri butų 
tinkama geram vaikinui už 
pačią. Patarė parinkt ge
rą draugą, atvykti Detr.of- 
tan ir jos atvvksiančios taip
gi, kad ant visados susijun
gus su mylimais berneliais.

Jonas Seitz prisikalbino 
Joną Skeivį ir atvyko Det- 
roitan, kad pasitikus myli
mąsias. Neilgai laukė. Jos 
atvyko. Skeivis nors pirmu 
kartu susitiko su savo busi
ma gera pačią, 4 pilniausiai 
nasitenkino ja ir pamylėjo. 
Viskas klojosi gražiai. Abu
du jaunikiai išsiima apsive
dimui leidimus, abudu nusi
vedę savo busimas pačias i 
krautuvę superka brangius 
rubus. užmokėdami dau
giau kaip po $100.00. Gavę 
vietą pas Franą Stanaitį, 
gyyenti po numeriu 576 Bel- 
mont st, surengė dvejas 
vestuves.

Šliubas turėio būt nedėl- 
dienio ryte, taigi no prisi- 
džiaugimo ir pasilinksmini
mo jaunieji nuėjo gultų — 
vyrai vienan kambarin, 
mergos gi kitan.

Skeivis ryitmeryj atsikėlęs! 
po saldžių sapnų apie laimę.! 
pasijuto neturi? tų pinigų,! 
kuriuos buvo palikęs keliniu 
kišeniuje eidamas gulti. Per
sigandęs prikėlė savo drau
gą Joną Seitz. klausdamas 
ar tas nepaslėpė kur io šim
to dolerių, kuriuos jis pali
kęs kelinių kišeniuj. __
čiupt už savo kišeniaus — 
naši ir jo kelinėse nėra 
$150 00. Jonas ryškiai nu
sišypsojo. Jis tuoj suprato, 
kad busiančios pačiutės iš- 
anksto nori savo vyrams pa
rodyt, kad kelinių kišenius* 
ios mokės apžiūrėti. Vyrai 
linksmai besišypsodami ant 
galu pirštų eina prie mergi
nų kambario durų, barškina 
Į duris ir klausosi, barškina 
antru ir trečiu 
nieks neatsiliepia. 
Ii atidaro duris, 
kambarys tuščias’

Pasirodė, kad netik vyrų 
pinigai, bet ir supirktos 
joms šliubinės drapanos ir 
net laisniai sykiu su nuota
komis pragaišo.

Likusieji musų -Tonai da
bar vaikščioja kai žemę 
pardavę. . ....

Detroit ietis.

ravimas, bonų stumdvmas, 
tai vietos lietuvių numylėti 
užsiėmimai. Veikia toj sry- 
tyj tamsuoliai katalikai, ne
atsilieka nuo <ų ir dalis pir
meiviu. net keli ir socialistai. 
Bestumdydami boles kar
tais ir patįs apsistumdo. Ne
stebėtina, jei taip elgiasi 
tamsus žmoneliai, bet jau 
socialistams reikti] vengti 
tokio veikimo. Tokiais sa
vo darbais darote sarmatą 
kitiems

Anie

socialistams.
* ❖ ♦

6 sąva’tes

vra 
Ar

WATERBURY, CONN. 
Vilijos choro vakaras.

Lapkričio 30 dieną čionai 
buvo Vilijos choro sureng
tas pasilinksminimo vaka
ras — šokiai su skrajojančia 
krasa. Iš paskirtų už gau
tus atvirlaiškius dovanų pir
mąją dovana — aukso žiedą 
—laimėjo Aldona Mikalavi- 
čiutė, Vilijos choro narė.

Abelnai imant, choro vaka
ras visais atžvilgiais pavy
ko ; davė chorui ir materialio 
gero pelno.

šis bei tas.
Vilijos choras nutarė su

rengti draugišką vakarienę. 
Taipgi nutarė surengti cho
ro naudai koncertą ir priė
mė pagarsėjusio musų daini
ninko Jono Butėno propozi
ciją. kad Vilijos choras su
rengtų Waterburyje jam 
koncertą. Tuo tikslu Vili
jos choras išrinko komisiją, 
kuri šiuo reikalu pasidar
buosianti.

Vilijos chorui sekantiems 
metams išrinkta valdyba iš 
veiklių draugų, būtent: A- 
dolfas Kantautas — 
ninku, S. Kritavičius 
rotorium ir M. Vasylius — 
iždininku.

Gruodžio 1 d. LMPS. 12 
kuopa turėjo savo draugišką 

, vakarienę. Apart kitako 
programėlis susidėjo iš pra
kalbų. Vakaro pirmininkė 
Julė Mikalavičiutė pasakė 
trumpą prakalbėlę. paprašv- 
dama atsilankiusių svečių 

'‘ųaaukaut po kiek kas išgali 
LMPS. organo "Moterų Bal- 
so" nalaikvmui. Sv.aukau- 

La §27.02.
Prie LMPS. kuopos prisi

rašė 4 naujos narės. Vaka
rėlis gražiai pavyko.

LMPS. kuopa mokinasi at
vaidinti veikalą ”Gadvnės 
Žaizdos.” kuri manoma

pirmi-
— sek-

karcu — 
Pamažė 
žiuri —

ne-

28
nu-

i
;trukus pastatyti scenoj, 
į Gruodžio 1 d. LDLD.
i kuopa savo susirinkime
/•arė surengti balių ir pra
kalbas. Sekantiems metams

1 išrinkta valdvbon sekantis 
i draugai: P. Motiečius — 
organizatorium, J. Svinku- 
nas — sekretorium, M. Ba- 
liunas finansų sekretorium 
ir P. Plečkaitis iždininku. 
Tame susirinkime prie kuo
pos prisirašė 5 nauji nariai.

Omikronas.

, _ ... ___ atgal,
draugų Bimbų šeimyną at- 
•ankė garnys, palikdamas 
dovaną. Davatkos sužinoję, 
kad kūdikį kunigui ne
davė "apkrikštyti,” net če- 
verykus baigia plėšt, bėgio- 
damos vienos prie kitų su 
klausimais, "kas bus: šu
niukas ar kačiukas, kad ne
krikštija?”

Vargšės, jos mano, kad be 
kunigo patepimo 
siu vandeniu 
žmogus. A r 
Tokis mažytis 
daug strioko

- *

ROCHESTER, N. Y. 
Tikra revoliucija. •

Čianvkščiai musų klerika
lai su tautininkais pradėjo 
prieš socialistus tikrą kry
žiaus karę. Jie pasiryžo nu
slopinti darbininkišką judė
jimą, tam tikslui griebiasi 
visų jiems prieinamų prie
monių, kuriu variausia 
niekingiausias melas,
jiems pasiseks atsiekti savo 
tikslą, tatai parodys netoli
ma ateitis. Galima drąsiai 
sakyti, kad ne jų spėkai iš
naikinti socialistu idėją, ku
ri yra motoru darbininkiš
kam judėjimui.

LSS. 7 kuopa rengia įvai
riais klausimais diskusijas. 
Diskusijų susirinkiman pa
prastai susirenka po 300 — 
400 žmonių. Lankosi tauti
ninkai ir klerikalai. Pasta
ruoju laiku diskusijoms te
ma daugiausiai buvo Lietu
vos klausimai. Diskusijose 
prieinama ir prie karštų 
ginčų. Klerikalai paprastai 
visa gerkle šaukia, kad so
cialistai ”norį pražudyt Lie
tuvą.” Jiems turavoja tau
tininkai. Socialistams tvos 
paikus nepamatuotus užme- 
tinėjimus nesunku atmušti.

Vienose tokių diskusijų, 
tarp kitų iš socialistų pusės 
buvo ir d. M. Duseika. Jis 
klerikalų ir tautininkų ar
gumentus mušdamas pasa

ulės, socialistai, nesi-

pagedu- 
negali būt 
nejuokinga? 
suteikia tiek 

__ _________ davatkoms. 
Kad geriau liežuvėliai tava- 
■otųsi, sumeta kūmutės po 
kvoderį, parsineš? bačką ru
džio. na. ir pumpuoja rojaus 
skystimėlį į save iki akįs pa
rausta. Apšnekėję visas 
svieto marnastis, svyruoda-! 
mos traukia i namučius ant j 
pasilsi?. Išsimiegojusios ir,kė: 
vėl renkasi i burius ka1’ avįs į liausime kovoję patol, pakol 
vilką pamate ir vėl atsikar- visose šalyse darbininkai ne
loja ta nati istorija. [paims valdžios į savo ran-

Tiek šiuo syk, vėliau pa- kas, ir pakol šalių turtai ne
rašysiu daugiau iš katalikų pereis i darbininkų rankas, 
gyvenimo. - į Tokios tvarkos, kokią Lietu-

—Šen Raito, vai siūlo klerikalai ir tauti- 
----------- ! ninkai, darbininkai negali 

BEVERLY. MASS. I pripažinti, nes ji reikštų ka-
T. . . . , • « i pitalistiška darbininkamsLietuviai aukauja Mooney i - „

gelbėjimui. . ... ,. ’. x ‘ Kadangi šitokiam įsve-
Gruodžio 1 dieną vienuose džiojimui publika gausiu 

namuose gyvenančių V. Dir- aplodismentų pritarė, tai 
r t _x i_. mūsiškiai klerikalų ir tauti

ninkų lyderiai iš kailio ner
damiesi stvėrėsi žemiausių 

melo ir denun-

šos ir J. Latausko šeimynų 
buvo krikštynos. Mat, a- 
biem tom šeimynom garnysv v — - - — — — -

atnešė po dovaną. Abejos priemonių
-,--x--------- l —3 pačią ciacijų.

LSS. 7 kuopai surepgus 
svečiai pasi- Duseikai prakalbas 24 lap-

krikštvnos buvo tą pačią 
dieną.

Sukviesti < 
džiaugti iš tėvų laimės gra- kričio, pagarsinta, kad kal- 
žiai linksminosi. Besikal- lstojas kalbės temose "Slap- 
bant apie įvairius gyvenimo'tas žmonių žudymas” ir 
reikalus ir klausimus, kiloj "Pasaulio taika.’’ 
diskusijos i ' ’ ’
Rusijos valdžią. ________
dalykui vienbalsiai pripa
žinta tokią valdžios formą 
tinkamiausia.

Po to Rokas Kastantinavi- 
čius pasiprašęs šeimininkų 
/leidimo ir gavęs jį paaiškino 
apie darbininkų vadovo Ta
no Mooney padėjimą ir apie 
reikalą gelbėt jo gyvastį iš 
kapitalistiškų nagų. Tam 
tikslui reikalingi pinigai. 
Susirinkusieji svečiai tuoj 
sumetė $8.00. Perskaičius 
aukas vienbalsiai sušukta: 
"Lai gyvuoja Tarnas Moo
ney ir darbininkų judėji
mas !”

Krikštynų vaišės buvo 
gražios ir pavyzdingos. 
Smagu buvo būti šitokiame 
darbininkų būrelyje.

Čionai gyvena tik 6 lietu
vių šeimynos, ir visi broliš
kame sutikime būna.

Aukavusiųjų viršminėtam 
reikalui vardai yra sekan
tis:

R. Kastan tinavičius, P. 
Bakanauskas, V. Dirša, K.: 
Ramanauskas, V. Ramanau-1 
skas ir J. Plagas aukavo po1’ ..

ZV/V T T . ' »______ TA ■».

apie dabartinėj gitų prakalbų susirinko 
Ižią. Išaiškinus klausyt apie 400 žmonių.

Kalbėtojas kalbėjo apie tris 
valandas, aiškindamas mi
nėtas temas. Kadangi pub
likom aplodismentai liudijo, 
jog žmonės su kalbėtojaus 
išvedžiojimais sutinka, tai 
musų atžagareiviams nejau
ku buvo. Po prakalbai pra
dėjo duot klausimus. Tų 
klausimų atsakymas musų 
klerikalams ir tautininkams 
nepatiko. Negalėdami su- 
kritikuot, jie denuncijavo 
kalbėtoją, Įskųsdami val
džiai. Valdžia Dusciką areš
tavo. remdamasi neteisin
gais liudijimais. Pastatė po 
3.000 kaucijos, kuria LSS. 
7 kuopai užstačius Duseika 
likosi paleistas iki teismo, 
kuriam paskirta 13 diena 
gniodžio.

Apie teismo nuosprendį ir 
.bylą pranešiu vėliau, dabai' 
tik turiu pasakyti, kad mu
sų klerikalai su tautininkais 
jausdamiesi jau didvyriais 
nori valdyti visus vietos lie
tuviui. Pergreit ponučiai! 
Šv. Jurgio dr-stė jau paskel- 

• l»ė vietos anglu spaudoje sa- 
§1.00; J. Latauskas, B. d£:.0 rezoliuciją. reikalaujan- 
kaminavičiutė ir A. l^kaJ.oą uždarymo socialistams 
minavičius—po 50c.: I. Dirša’įį^0™111.? *vet£ines.. ^uni. 
ir P. Stauskas (mažutis, ^anksti srta jurgucių dik- 
kurio krikštynos buvo) —-tatura. 
po 25c. Viso $8.00.

Aukavusiems ačiū.
Pinigai pavesta J. Plagui, 

kuris išsiųs Tarno Mooney Deum T^iudamus”^ kova! 
gelbėjimo komitetan. j prieš socialistus gaunat

R. Kastantinavičius. "kairiuosius bolševikus.”

• —

BURLINGTON, N. J. 
Iš lietuvių gyvenimo.

Šiame mieste lietuvių ran
dasi apie 50 šeimynų ir anie 
30 pavienių. Organizacijų 
pagal lietuvių skaitlių, yra 
nemažai: LSŠ. kuopa, LLD. 
kp. SLA. kp., SLRKA. ir šv. 
Kazio pašalpinė draugystė, 
r.a ir parapijos kirpinyčia,

MONTELLO. MASS.
Prakalbos ir kitkas. ■

Lapkričio 24 dieną buvo 
vietos lietuvių kooperacijos 
surengtos prakalbos. Kalbė
jo d. K. Žurinskas iš Nor- 
woodo.

I^.nkričio 27 dieną Lietu
viu Tautiško Namo Drau
govė turėjo savo metinį ma- kur dangaus agentėlis ker- 
skarados balių. Vakaras ge
rai pavvko: pelno davė 
$75.72 '

Gruodžio 1 d. buvo LSS. 17 
kuopos surengtas vakaras. 
Prakalbas sakė vietiniai 
kuopos nariai: d. J. Vireliu- 
nas, d. J. Pakaušis ir d. Bal
sys; aiškino, koks yra sku-

Nor-

pa savo avelėm vilnas; ker- 
po be pasigailėjimo plikai, 
bile tik avelės nesipurto.

Veikimu ant visuomene- 
niškos dirvos mažai tepasi- 
žymi; retkarčiais surengia 
prakalbas IJSS. kuopa ir šv. 
Kazimiero draugystė, beje 

Jiv vui » cuį;i aliniu apie . nav iviianjuiv i vi- vą ivinein krv vaiuor’3 vcio- dlSMIUI, AVJVJ* y 1 a vau- kaZIllkai kaip kada IK b?..lų

socialistų organizacijos dės-jkalaujančių kiekvienai tau- mo, jeigu lowelliečiai suda- tumas. tarp kairiųjų ir dėsi-‘surengia. Bet užtai šiaip į- 
nius ir apskritai apie sočia-tai lygių gyvenimui teisių ? rys trečiųjų teismą. Mes ‘niujų socialistų. [ vairiais netikusiais darbe-
lizmą. Ištikrųjų, tiems mu- .Nejaugi neprivalome rupin- patariam draugams taip ir1 Per prakalbas buvo renka- liais pasižymi musų katali- 
sų kairiemsiems vieta para- tis ir kovot už savo tautos padaryti. mos T/SS. Apsigynimo fon- kai. Girtuokliavimas, kazy-

A Deka-’^ uždarymo socialistams

Senas kareivis.

Klerikalai, giedokit ”Te-



4 KELEIVIS.

KAIP JIE GYVENO 
ANT MENULIO. 

(Rankraštis parašytas ant mėnulio ir 
* nušautas žemėn.)

JERZY ŽULAWSKI.

(Tąsa.)
Pats gi rankraštis, parašytas ant menu

lio, susidėjo iš 3-jų dalių, atsiradusia Įvai
riuose laikotarpiuose, surištų Į vieną čiely- 
i«e, kuri sudaro visą pasaką apie nepaprastą 
likimą ir nuotikius žmonių, iššautų ant pa
sviečio, užkabinto 384.000,0V0 metrų virš 
žemės dangaus mėlynėj.

Štai to rankraščio perspauda žodis žo- 
•jin. sulvg pirmo leidimo, sutaisyto observa
torijos pagelbininko iš K...

Pirmoji rankraščio dalis. 
Kelionės užrašai.

' Ant mėnulio. Diena...
Mano Dieve! Kokią gi datą turiu pa

dėti?! Tas milžiniškas sprogimas, kuriam 
Ropėm išmesti save nuo žemės, sugriovė da
lyką. skaitomą tenai pastoviausiu už viską, 
sugriovė mums laiką. Net baisu! Tik pa- 
mąstykit: nėra metų, nėra mėnesių nė die 
nų, musų trumpų, malonių, žemiškų dienų... 
Laikrodis man sako, kad praslinko jau 40 su 
viršum valandų, kaip čionai nukritom; nu- 
kritom nakčia, o saulė da neužtekėjo. Tiki
mės ją išvysti tik už 20 kelių valandų. Už
tekės ir tingiai slinks dangumi, slinks dvi
dešimts devynis kartus lėčiau, negu tenai, 
ant Žemės. Tris šimtus penkiasdešimts ke
turias valandas ji švies virš mus galvų, o 
paskui vėla naktis, tverianti 354 valandas. 
Po nakties vėl diena, taip pat ilga kaip pir
mutinė, ir vėl naktis ir vėl diena — ir taip 
be galo, be jokios atmainos, be metų permai
nų, nė metų, nė mėnesių...

Jei prigyvensime...
Sėdim beveikliai, užsidarę savo kulip- 

koj ir laukiam saulės. G! tas baisus saulės 
išsiilgimas!

Tiesa, naktis šviesi, nesulyginamai švie
sesnė už mūsiškes — ten — žemiškas naktis 
laike pilnaties. Milžiniškas Žemės skriVuiis 
tvisko juodam danguje virš musų galvų ne
judamas ir lieia balta savo šviesa ton klai- •* *■ *- 
kion tuštumon aplink mus... Toje šviesoje 
viskas išrodo slaptinga ir negyva. Ir šal
tis... Oh! koks baisus šaltis! — Saulės! sau
lės!

O’Tamor nuo laiko nupuolimo da neat
sipeikėjo. Woodbell, nors pats sužeistas, 
neatsitraukia nuo jo nė ant valandėlės. Bi
josi, kad tai bus smegenų sukrėtimas ir to
dėl maža vilties. Ant žemės — sako — iš
gydę Lų ji. Bet čionai, tokiam baisiam šal
tyje, čionai, kur vienatiniu musų maistu yra 
tik priemoniškas baltimas ir cukrus, kur 
reikia tirpyti orą ir vandeni... Butų tai bai
sus daiktas! netekti O’Tamoro, ypač jo. 
kuris yra musų sumanymo siela!...

Aš, Varadol ir Morta — ir net Seleną su 
abiem sūnyčiais — esam sveiki. Morta tar
tum nieko nemato ir nejaučia. Tik sekioja 
akimis paskui Woodbelli. susirūpinus jo žai
zdomis. laimingas Tarnas! kaip ta moteris 
ji myli!

Oh! tas šaltis! Rodosi, kad visas musų 
vežimas virsta kartu su mumis ledu. Plun
ksna krinta iš sustingusių pirštų. O kada 
gi užtekės saulė!

Ta pati naktis, 27 valandoms vėliau.
O’Tamorui kas sykis vis blogiau; nega

lima abejoti, — tai jau agonija. Tarnas apie 
jį Besi rūpindamas užmiršo apie savo žaiz
das ir taip nusili>o, kad turėjo atsigulti. 
Morta pavaduoja ji prie ligonio. Iš kur ta 
moteris ima tiek spėkų. Kaip atsipeikėjo 
nupuolus iš apsvaigimo, tai veikliausia iš 
mus visų. Rodosi, kad ir nemiegojus da.

O! tas šaltis...
Varadol sėdi susnudęs ir tyli. Ant jo 

kelių guli susisukus Seleną. Jis sako, kad 
jiemdviem taip šilčiau. Šunyčius padėjom 
lovon sale Tarno.

Mėginau užmigti, bet negaliu, šaltis 
.h ta įkiri šviesa nuo žemės neleidžia man 
užmigti. Jau tik biski daugiau, kaip pusė 
skritulio jos matyt. Tai ženklas, kad neuž
ilgo užtekės saulė. Nemokam tikrai išskait- 
iiuoti, kaip greit tatai bus. nes nežinom, ko
kioj mėnulio vietoj esame. O’Tamor galė-|

tų lengvai tatai išskaitliuoti iš žvaigždžių' 
padėjimo, bet jis guli dabar be žado. Jo vie
toj turės imtis to darbo Varadol. Nežinia, 
kodėl jis nesiskubna.

Sulyg apskaitliavimo padaryto da ant 
žc-mės, turėjome nupulti Sinus Medijos ąpie- 
linkėj, bet Dievas težino, kur mes išūesų 
esame. Sinus Medijoj šitoj valandoj turėjo 
saulė jau šviesti. Matomai nupuolėm to
liau į ”rvtus” — kaip tai ant žemės tą mė
nulio vietą vadina, kur saulė mums turės 
nusileisti 
skritulio vidurio, kadangi žemė randasi virš 
mus beveik pačiam zenite.

Tiek naujų, nuostabių įspūdžių, kad ne
galiu jų nė surinkti, nė sutvarkyti. Visų 
pirmiausia tai negirdėtas, stačiai baime pe
rimantis lengvumo jautimas... Tiesa, ir ant 
žemės būdami žinojome, jog mėnulis, 49 
kartus už žemę mažesnis, o 81 kartą leng
vesnis, trauks mus prie savęs 6 kartus ma
žiau, negu žemė: bet kas kita ką-nors žinoti, 
o kas kita vėl jausti. Jau arti 80 valandų 
esam ant mėnulio, o negalim da prie to pri
prasti. Nemokam pritaikyt savo raumenų 
spėkos prie sumažinto dalykų svarumo ir 
net savo kūno. Keliuos greitai nuo sėdy
nės ir pašoku veik ant čiolometro augštyn. 
o norėjau tiktai atsistoti. Varadol norėjo 
sulenkti kablį »š storos vielos prie musų na
mo sienos. Nustvėrė ranka — ir visas pa
kilo ant rankos. Mat užmiršo, kad vietoj 
150, dabar jau ne sveria pilnų 60 svarų. Ne 
vienas tai kitas iš mus kas valanda vis smar
kiai metėm daiktais, norėdami juos tik per
kelti arba pastūmėti, nes plaktukas, svė
ręs ant žemės du svaru, čia sveria vos tik 
172 gramu. Plunksnos, kuria rašom, ran
koj beveik nejaučiu.

Valanda atgal Morta sakė turinti toki 
Įspūdį, kaip kad ji butų likus dvasia, nete
kusia sunkaus kūno. Tai labai geras pavei- 
k.-las. Nes ištiesų tas nepaprastas lengvu
mo pajautimas daro tokį keistą įspūdį, kaip 
kad žmogus butum nesavvje... Ir ištiesų ga
lima beveik įtikėti, kad esi kokia tai dvasia, 
ypač akyvaizdoje tos besišviečiančios že
mės, kuri žiūrint iš čia, išrodo lyg mėnulis, 
tik 14 kartų didesnė ir šviesesnė nuo to, ku
ris apšviečia žemės naktis. Žinom, jog čia 
viskas teisybė, o visgi man rodos, kad sap
nuoju, arba matau operoj kokį-tai nepa
prastą vaidinimą. Ot — manau sau — nu
sileis uždanga ir visos šitos dekoracijos iš
nyks, lyg sapnas...

Ir da prieš iškeliausiant gerai žinojau 
apie tai, kad žemė tviskės virš musų taip, 
kaip užkabinta dausose milžiniška nejuda
ma lempa. Nuolatos sau atkartojau, jog 
tai paprastas dalykas: mėnulis keliauja apie 
žemę visuomet ta pačia pusią Įon atkreip
tas, tai ji turi išrodyt visai nejudoma žiū
rintiems ant jos nuo mėnulio. Taip, tai vi
sai paprastas dalykas, o vienok tviskanti 
stiklinė žemės šmėkla, žiūrinti i mus jau 
nuo 70 valandų labai baugina.

Aš žiuriu ]x?r langą viršutinėj sienoj 
musų kulipkos ir be padidinamojo stiklo aiš
kiai galiu matyt tamsesnes vietas jūrių ir 
blizgančius ledynus. Po valiai prieš mane 
sukasi ir išeina iš tamsos: Azija, Europa, 
Amerika — šviesaus skritulio kraštai eina 
šiaury n ir nusileidžia, idant po 24 valan
dų vėl pasirodyti.

Ir taip man rodos, kad visa žemė pavir
to atdara akimi ir žiuri su nusistebėjimu Į 
mus, kurie pabėgome nuo jos su dvasia ir 
kunu — pirmutiniai iš visų jos vaikų.

Už trijų valandų vėliau.
Turėjau pertukti rašymą, nes pašau

kė mane prie O’Tamoro.
Apie tokį baisų atsitikimą mes nekuo- 

rr.et nesitikėjom, kad galėtume pasilikti be 
jo. Buvom pasirengę mirčiai, be L savo mir
čiai, ne jo! O čia nėra pagelbos... Tarnas 
guli karštije ir vietoj prižiūrėti ligonius, 
'pats reikalauja priežiūros. Morta neatsi
traukia nė ant valandėlės, puola tai prie vie
no, tai prie kito, o mes su Petru stovim ir 
nežinom ką pradėti.
. O’Tamor neatgavo žado ir jau neat
gaus. šešiasdešimts metų išgyveno ant že
mės, idant čionai...

Musų Sąjunga ir Liaudis

ti!

Amerikos Lietuvių Sociali- lietuvių kolonijų darbo žmo- 
stų Sąjunga suorganizuota - 
tuo tikslu, kad gynus Ame
rikos lietuvių 
reikalus, kad 
juos abelname 
kame judėjime.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai dėlto remia ją. Jei 
jinai paskelbtą atskaitas tų 
pinigų, kuriuos yra suauka- 
vę jai nepriklausantis dar
bininkai, mes pamatytume, 
kaip dideli nuošimtį tų pini
gų yra sudėję nesąjungie- 
čiai. Ir kiekviename reika
le Sąjunga kreipdamasi au
kų nesitenkindavo vien są- 
jungiečiais. bet visuomet per 
sąjungiečius kreipdavosi ir 
Į darbininkiškas draugijas. 
Tos visuomet prašymą iš
girsdavo. ,

Taip turėjo būt ir taip tu
ri būt. Sąjunga atstovauja 
darbi n i n ku s, d a rbinin kai 
privalo Sąjungą remti. Ir 
ypač pastaruoju laiku, Są
jungos gyvenimo sunkiuoju 
metu Amerikos darbininkai, 
galima sakyti, pilnai savo 
priedermę atliko ir tebeat- 
lieka.

Tas apsireiškimas džiugi
na mus. nes jis rodo musų 
darbininkų klasinio susipra
timo augimą.

Iš kitos gi pusės, musų L. 
S. Sąjunga rodo vis dides
nio ir didesnio nusitolinimo 
nuo tų uždavinių, kuriem? 
ji išpildyt pastatyta. Primi
nus jai tatai, jos lyderiai Są
jungos vardu užreiškė, kad 
Sąjungai su pilka minia ne
pakeliui. Tai buvo aiškiai 
pasakyta, kad Sąjunga ne
skaito savo uždariniu atsto
vauti ir ginti prastųjų ser
mėgių darbininkų reikalus; 
kad ji neatstovaujanti juos. 
Atstovas tyri žinoti atsto
vaujamųjų X reikalavimus, 
padėjimą ir troškimus, turi 
būt artimuose san rikiuose 
su atstovaujamais: Sąjunga 
gi užreiškė. kad jokių arti
mų santikių su pilkąją minia 
nenorinti turėti, ir tuo pa
tim ii atėmė sau teisę asto- 
vauti darbininkiškąjį judėji
mą.

Su tokia panieka atmesta 
"pilkoji minia,” pripratusi 
prie apsivylimų, be mur
mėjimo ir išmetinėjimo nu
rijo ir šitą kartybę, pradėjo 
glaustis i artimesnius tarp 
savęs santikius, rišties i dar
bininkiškas tarybas neper
traukdama net ir dabar 
draugiškų santikių su Są
junga. Šios pastarosios 
lyderiams^emagogams lie
piant, didelė sąjungiečių da
lis pradeda atkaklią kovą 
prieš Darbininkų Tarybą.

Socialistams darbininkų 
organizavimasis klesinės ko
vos namatais turi būt geis
ti niausiu ' apsireiškimu. 
Kiekvieno socialisto pirmu
tiniu uždaviniu yra organi
zavimas darbininkų taria
mais pamatais jr tikslais. 
Kovojantis prieš darbo 
žmonių organizavimąsi į ta
rybas spjovė i darbininkiško 
judėjimo reikalus, spjovė į 
savo,kaipo socialistų,uždari
nius. Jie tai padarė staty
dami pirmoj vietoj no sąjun
gos uždarini, ne socialistinę 
idėją, bet Sąjungos organo 
bizni.

Amerikos lietuvių darbi
ninkų gyvenimo aplinky
bėms taip susidėjus, kad 
prieš mus stojo šimtai svar
bių, išrišimo reikalaujančių 
klausimų, susidarė ir mažai 
i gyvenimo bėgi Įsigilinan
čiam žmogui aiškiai mato- 

imas bendro susitarimo rei- 
Ne! ne! negaliu to baisaus žodžio ištar-į^?^a? - darbininkų suvažia- 

t;.! __ _, 'vimo reikalas.

vienok nelabai toli nuo mėnulio

Baisu! Jis! visupirmiausia!...
Esame čia vieni patįs toj ilgoj baisiu šal

čiu perimančioj naktyje.
Toliau bus.

darbininkų 
atstovavus 

darbininkiš-

nės.
Karei besitęsiant ir nega

lint permatyti kokių da at
mainų ji pasauliui atneš, su
važiavimo reikalas atidėta 
vėliasniam laikui. Tasai 
laukiamas "vėlesnis” laikas 
atėjo.

Sąjungai reikalaujant, kad 
sumanymai eitų iš viršaus, 
o ne iš apačios — iš atstovų, 
o ne iš atstovaujamų "pilkų 
miniu.” darbininkai net ši
tokį demokratybės mindžio
jimą nukentėdami laukė — 
vieną, kitą sykį primindami 
savo reikalavimus — laukė 
kol musų socialistų Sąjunga 
paskelbs to mums, darbo 
žmonėms, neatidėliotino rei
kalo "iniciatyvą.” laukimas 
buvo veltut Sąjungos lyde
riai gyvena Rusijoj, nemato, 
negirdi, nežino musų reika
lų. Nesulaukdami tos "ini
ciatyvos’’ iš Sąjungos centro 
susidėję į ALDT. darbinin
kai galų-gale pasiunčia pir
miausiai L. S. Sąjungai, pas
kui kitom darbininkiškom, 
organizacijom ir Įstaigom 
pakvietimą svarstyt darbi
ninkų suvažiavimo reikalą.

Svarstyt jau nei nereikia, 
nes gyvenimo aplinkybės 
taip susidėjo, kad tik nere- 
gvs ir nežinėlis šito 
ninkams gyvybinio 
nemato ir nejaučia.

Akyvaizdoje šito 
bolševikuojantis lyderiai kai 
pgU pasielgia? Vienbalsiai 
’r katagoriškai užreiškia, 
kad nuo šito reikalingo dar
bininkų suvažiavimo jie at
sisako!...

♦ ♦ $

( —Gerai, aš irgi tenai bu
siu, — sako kunigas.—O ko
kiam hotelyje tamsta manai 
tenai apsistoti?

Paaiškinus merginai, kad 
ji važiuoja pas gimines, ku
nigas nusiminė. Bet vistiek 
jis buvo nuvažiavęs paskui 
ją i New Yorką.

« « «

Norėdama "doros mokyto
ją” paerzint, mergina aną
dien kreipėsi pas jį su klau
simu: ‘ ■.

—Tėveli, ar tamsta duosi 
man šliubą?

Kunigas išvertė akis:
—Kaip tai šliubą?...
—Šliubą taip kaip ir vi

siems. Aš išteku.
Kunigas nuleido rankas ir 

sunkiai atsiduso. Patylėjęs 
jis tarė:

—Tai ką tamsta manai su 
manim daryt? Ant šiukšlyno 
išmest?

—Aš nemanau nieko su 
tamsta daryt. Tamsta esi

mu. yra "klaidinimas darbi
ninkų !”

Atsisakius rupinties neor
ganizuoto ' Lietuvos proleta
riato reikalais, tai da ir taip 
lieka begalo svarbus reika
las suvažiavimui, kad išri- 
šus tuos klausimus, kurie 
stovi prieš mus Amerikos 
darbininkus.

Valdiškoji statistika ap- 
skaitlinoja, kad apie 20.000,- 
G00 Amerikos darbininkų 
netolimoj ateityj turės likt 
l>e dafrbo. Ta pramoninė de
presija savo pasekmėmis ga
linti pagaminti piniginę bir
žoje panika ir nedarbą pra
plėsti iki plačiausių rybų. 
Šitam padėjimui Įvykus ir 
atsidarius keliui išeivystei, 
musų minios galės atsirast 
ne prieš vieną pavojų. Ma
sinė betikslė išeivystė ne _____ ___ _ ______
visiems gali būti išganymu, kunigas — paaiškino mergi- 
Turime būt prisirengę prie na. 
visko.

Akyvaizdoje to. kas bus 
su musų pašalpinėmis drau
gijomis? Ar <

1

darbi- 
reikalo

musų

Jis griebė jai už rankos:
—Tamsta nekalbėk taip. 

' Ar' ?alima“*š1t4 Kunigas turi tokia pat širdį 
klausima išrišti spaudos ke- :r Jausmus, kaip ir kiekvie- 

Nė. Tam reikalingos na« smogus. Pasakyk tanus- 
ta teisybę, ar istiesų tamsta 
išteki ?

Mergina prisipažino, kad 
ji juokauja — ir kunigo vei
das nušvito džiaugsmu. Jis 
pradėjo prašyti jos bučkio. 
Įspraudė jai Į ranką dešimti
ne ir sako:

—Ar valia pabučiuot?
Mergina nusišypsojo ir 

kunigas ją pabučiavo.

liu? 
draugijų atstovų nuomonės. 
Tam reikalingas tų atstovų 
liendras susirinkimas.

Tokio momento savo gyve
nime nesame turėję. Jokiais 
precedentais šiame musų 
padėjime orijentuotis nega
lime. Sėdėjimas ir laukimas 
iki pradės ant musų krist 
smūgiai vienas no kito butų 
didžiausiu nusidėjimu.. Lai 
tą nusidėjimą imasi ant sa
vęs tie. kurie sako, kad dar
bininkų suvažiavimas šnio 

momentu butų ' klaidinimas 
darbininkų,” mes jo ant sa
vęs imt nenorėdami, šaukia- _ ____
me darbininkams: nubuski-(Va"landą’ji eina j lovą, ku
re, sukruskite ir rengkites nigas pasakė ateisiąs pažiu- 
prie apsigynimo. rėt kaip ji miega. Mergina
__________________J- B- & atsakė, kad eidama gulti ji 
•________________________ visados kambarį užsirakina

-J -

*

Lietuvos valdžia pateko Į 
socialdemokratų rankas. 
Klerikalų kaizeriškoji val
džia iš Lietuvos išsinešdino, 
šaukia ji Amerikos lietuvių 
klerikalams: "duokit pinigų, 
mes kreipiamės i valstybes 
prašydami kariumenės.” A- 
merikos lietuvių klerikalai 
sujudo, pinigai iš "pilkosios 
minios” upe plaukia Į kleri
kalu rankas, gaminančias 
darbo žmonėms vergijos 
pančius, rengiančias lietu- 
ziams darbininkams suomių 
iarbininkų likimą... Klerika- 
'ai trina sau rankas ir rami
nasi : "Socialistai paėmė Lie
ti vos valdžią, bet neilgai ją 

’aikys. nes greit susipjaus 
tarp savęs ir mes pribaigsi™ 
iuos”... (skaityk jėzuito Ke
mėšio prakalbą, pasakytą 
Chicavos vyčiams).

Visa tai matant ir girdint, kaĮJtėjo apie tikėjimą, bet 
nusn bolševikai užreiškia, Sel“u dievobaimingos pa- 

* . t i • nuorimo vircti įun Ti_xad progresyvių lietuvių 
darbininku suvažiavimas 
butų klaidinimas darbinin
kų. Ar šitoks žingsnis nėra 
išdavystė darbininkams? 
Ar įvedimas savitarpinės ko
vos darbininkuose tuo mo
mentu. kada tiems darbinin
kams reikia suglaust krū
von visas savo jiegas, kad 
besigvnus nuo baltagvardie
čių, nėra patarnavimas mu- 

, sų klesiniams priešams 
reakcionieriams? Ar šitoks 
atsisakymas veikti išvien ir 
tam veikimui išdirbti budus 
ir bendrą pieną nėra aiš
kiausias darbininkų klaidi
nimas?

Aukavome, nuo savo bur
nos atitraukdami, kad gel- 
’oėius karės aukas nuo bado 
mirties. Ar neturime dabar 
moralės priedermės gelbėti 
tuos išgelbėtuosius nuo mir
tino smūgio, kurį jiems tai
ko juodoji musų reakcionie
rių jiega?

Tūkstančiai klausimų sto
vi prieš mus. Jų spaudos 
pagalba neišriši. Tam rei
kėtų metų laiko, o laikas jau 

I)e!ei to reikalo jau perei- Ir taip pertrumpas. Prie- 
tais metais subruzdo Ro-'šas apkasuose, mes be gink- 
chesterio lietuviai darbinin- lo. Musų apsidrutinimas, 
kai, juos veik pasekė’ kitų (Sąjungos lyderių užreiški-

_ •
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KAIP KUNIGAS 
PRISIVILIOJA 
MERGINAĄ.

Vienoj Įstaigoj, kurios 
tuo tarpu mes neminėsime 
nei vietos nei vardo, dirba 
jauna lietuvaitė.

Tą Įstaigą lanko katalikų 
kunigas N.

Kunigui mergina patiko. 
Kelis kartus jis kvietė ją sa
vo bažnyčion. Paskui pra
dėjo pirkti jai saldainių. Kas 
sykis jis darėsi su ja vis drą
sesnis. Iš pradžių jis dar

šnekos pradėjo virsti jau ti
kru romansu — apie širdį, 
apie kojas.

Sykį jis žiūrėdamas į jos 
kojas užvedė tokią kalbą:

—Man labai patinka da
bartinės mados moteriški 
čeverykai augštais aulais, 
kurie siekia iki pusės blauz
dų. Kodėl tamsta sau tokiu V *•
nenusiperki ?

—Neturiu pinigu, — atsa
kė mergina.

—Aš tamstai duosiu pini
gų. — pasiūlė dvasiškas tė
velis. — Kiek tokiems čeve- 
rykams reikia? Aš tamstai 
duosiu pinigų ant visko, ko 
tik reikia. Gali pirktis ką 
tik nori ant mano kredito.

Ir tai sakydamas jis išsi
traukė storą pluoštą pinigų.

Mergina padėkavo už ge
rą kunigėlio širdį, bet pa
siūlymo nepriėmė.

Pereitą vasarą 
gavo dvi savaites vakacijų

♦

mergina
• “ <- •' * 
ir pradėjo ruoštis kelionėn.

Kunigas priėjo prie jos 
ant pirštų, prisiglaudė, ap
kabino jos liemenį ir meilin
gu balsu paklausė:

—O kur tamsta važiuosi? 
—Į New Yorką, — atsakė 

mergina.

Mergina turi kambarį toj 
pačioj Įstaigoj, kur ji dirba. 
Kunigui parupo apžiūrėti 
jos kambarį ir kokiu laiku 
ji eina gulti. Paklausęs ko-

ret kaip ji miega. Mergina

Jr todėl eiti jam visai neužsi
moka. *

Kunigas kvietė ją kelis 
kartus pas save į namus, bet 
mergina vis atsisako. Jis 
jai rašnėja laiškų, siuntinė
ja dėžutėmis saldainių — vi
lioja visokiais budais. Mer
gina tuos laiškus renka ir 
sako, kad mokės juos sunau
doti.

Ir šitas kunigas yra ne pa
prastas kunigas, bet jėzuitų 
kolegijos perdėtinis. jau apie 
60 metų amžiaus ir prie žmo
nių išrodo dideliai dievobai
mingas.

Ret ne jis vienas toks. Ar»ą 
vakarą suskambėjo minėtos 
merginos ofise telefdhas a- 
p»e 8 valandą vakare.

—Alau!
—Alau! Ar tenai kalba

panelė----------------- ?
—Taip! — atsakė mergina.
—O čia Father N. — paai

škino kunigas iš kito galo — 
ŠĮ vakarą aš ketinau nueiti 
pas tamstą, bet negaliu, nes 
turiu saugot kitą kunigą pas 
merginą. Jis užsidaręs su 
ja kambaryje, o aš žiuriu 
per rakto skylutę.

—Tas pavojinga, — paste
bėjo mergina. — Jis gali 
tamstai per tą skylutę išdur
ti aki špilka.

—Jis taip nusigėręs, kad 
nepataikys Įdurti, — atsa
kė jėzuitų viršininkas.

♦ » »

' Šitas aprašymas nėra iš- 
mislas. bet tikra tiesa ir, jei
gu butų reikalas, mergina 
apsiima pati paliudyt.

Tas parodo, kiek pas tuos 
"doros mokytojus” doros ir 
dievobaimingumo.

i

Kunigas Kamėšis neklydo 
sakydamas, kad Lietuvos 
kontrrevoliucionieriams a- 
teis pagalbon lietuvių bolše
vikai. Kemėšio užreiškimą 
patvirtino "laisvė’ ’ ir So. 
Bostono konferencija.
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APIE KAREIVIU 
APDRAUDIMĄ.

Finansų ministerio praneši
mas.

Pinigvno Departamentas 
jtraneša. kad daugelyje vie
tų yra pasklydęs neteisingas 
paskalas, buk žmonės, ku
riems kareiviai yra užrašę 
savo apdraudą, norėdami 
dabar tuos pinigus gauti, tu
ri pirma prirodyti, jog už
muštas ar miręs kareivis 
juos užlaikydavo.

Šitokia nuomonė yra visai 
nepamatuota. Čia, mato
mai, apdrauuos klausimas 
yra sumaišytas su tuo atly
ginimu, kuri užmušto karei
vio šeimyna turi gauti ne
žiūrint ar kareivis buvo isi- 
šiurinęs ar ne.

Jeigu kareivis tarnauda
mas buvo užmuštas arba mi
rė nuo ligos, tai jo pati ir 
vaikai turi gauti tam tikrą 
atlyginimą nežiūrint ar jis 
turėjo inšiurens, ar ne; taip- 
pat gauna pašalpą jo moti
na ir tėvas, teciaus pasta
riems mokama pašalpa tik
tai tokiam atsitikime, jeigu 
jie buvo kareivio užlaikomi. 
Todėl užmušto ar sužeisto 
kareivio tėvai, norėdami 
gauti pašalpos, turi pirma 
prirodyti, kad kareivis juos 
užlaikydavo. Teciaus ne-! 
reikia tokių prirodymų 
tiems, kuriems kareivis už
rašė savo apdraudą (insu- 
rance.)
susipešė dėl negyvo

ŽMOGAUS.
Klerikalų ir tautininkų 

laikraščiu korespondentai 
aprašo šitokį atsitikimą. 
Tūlas laikas atgal tūlas Vin
cas Velička iš Herkimer, N. 
Y., Įstojo liuosnoriais ka- 
į iumonėn ir pirmutinis iš to 
miestelio kareivių likos už
muštas. Kad atidavus jam 
garl-p. to miestelio gyvento
jai šiomis dienomis buvo Į- 
taisę tam tikrą parodą. Toj 
parodoj dalyvavo taipgi ne- 
n-i^ža lenku ir lietuviu. Ko
kios Velička buvo tautos, 

aremikonams, žinoma, ne
svarbu : jie ji garbino kaipo 
Amerikos kareivi. Kitaip 
tečiaus buvo su lietuviais ir 
lenkais. Lenkai putė kruti
nės didžiuodamiesi, kad ši
tas didvyris buvo jų tautie
tis, o mūsiškiai patriotai bu
vo isitikinę. kad jis buvo lie
tuvis ir kad garbė čia jiems 
priguli. Atmosfera buvo 
pilna ”gazo” ir reikėjo tik 
kibirkšties, kad Įvyktų eks- 
plioziia.

Ir eksplioziia Įvyko. Išsi- 
reiškus vienam valdininkui 
savo kalboj, kad Velička bu
vo lenkas (turbut tą kalbė
toją taip buvo painformavę 
lenkai), vienas lietuvis iš 
publikos atsistojęs paste
bėjo kalbėtoiui, kad tai ne
tiesa — Velička buvęs lietu
vis, o ne lenkas. Kalbėtojas 
tokia pastaba įsižeidęs ir lie
pęs tam lietuviui išeiti iš sa
lės. Ant šito paliepimo su
stoję apie 300 lietuvių ir visi į 
demonstrantvviai pradėję ei-j 
ti laukan. Pasidaręs sumi
šimas; Kunigas Vanagas 
savo parapiionus tečiaus su
laikęs ir paaiškinęs ameri
konu kalbėtojui, kad Velič
ka ištiesu buvęs lietuvis.

Išėjęs paskui kalbėti len
kų kunigas Gogolevski, 
prieš visą svetimtaučių mi-Į

i

Pajieškau pusseserų Marijonos ir
- _ >.-------- Pavasakės

>. Mikaiiš- 
__ ___ ______ _ ... \ Su
valkų gub, gyveno Chieagoj. Jų pa
čių atsišaukti ar kas žino meldžiu 

patelė triukšmą ičgahKa-,___________ Me|„ink„.
I 81 Jersey str, Ansonia, Conn.

(Ingą pradėjo lietuvius ata- 0Jot- u
kuotl, kad Jie VISI esą be- kaimo, Igliaukos parapijos. ...j 

dieviai,” "bolševikai” ir tt. _kr,s,.
Lietuviai parapijoms vėl 

pakėlė triukšmą ir galų-ga
le sustoję visi išėjo laukan, j

Susirinkę kitoj vietoj, iie' 
išnešė protesto rezoliuciją 
prieš lenkų bandymą pasi
savinti Veličką.

Tai ve, dėl ko žmonės pe
šasi!

Pajieškau pusbrolio Frano Dubic- 
ko.' iš Narkunų kaimo, pusseserės Se
nės Ramasauskiutės-Janeliumenės iš 
Domeikiemio kaimo. Ji antru kartu 
aosivedus. Visi iš Trakų pav, Vil
niaus gub. Meldžiu atsišaukti

Elzbieta Ramaškiutė (51) 
443 Keap str Brooklvn N Y

Aš Marijona Rupšiukė_— Kupstic Į Pajieškau draugų ir pažįstamų, aš, 
is Vaugiškiu sodžiaus. Viekšnių pa- esu iš Bludžių kaimo. Panevėžio pa-iis \augisKiu souziaua. v leKsnių pa esu is Bluclzių kaimo. Panevėžio pa- i 
rap., Kauno <T*b. pajicslau savo vyro viet., Kauno gub. Vusų mano pažįsta-i 

mų meldžiu atsišaukti.
Mikolas Kialikauskas, (51)

50S Jefferson avė., Utica, N Y.

Juozapo Kusčio. Reikalas yra per
siskyrimo, dėlto prašau atsiliepti, 
taipgi prašau žinančiųju jį pranešti 
'o adresa, už ką basių dėkinga.

M. Kupstis. d)
479 North Mains str..

Watcrbury. Conn.
APSIVEDIMAI

i

PRANEŠIMAI.

Pajieškojimai
Pajieškau drauge Pranciškaus 

Pikinto iš Svdos miesto. Kauno gub, 
gyveno Brighton, Mass, paskui iš
važiavo Pittsburphan. Turiu svar
ini reikalą ir meldžiu kas žino atsi
šaukti.

Pajieškau savo giminių Vincento 
Daubos, Antano Karaliaus, Stasės ir 
.Marcelės Karaliukių, visi' Suvalkų 
gub. Jų pačių atsišaukti ar kas žino 
meldžiu pranešti, nes turiu svarbų 
reikalą.

Juozas Atkočaitis.
481 Adeleide str, W

Toronto. Ont.. Canada.

Pajieškau Jono Šopio. Kauno gu
bernijos. Šiaulių pav, Viekšnų par, 
Daubiškių sodos. Pastaruoju laiku 
gyveno Chicagojie. Yia įabai svarbus 
reikalas, nes mirė jo pusbrolis. Jo
nas Šopys. Todėl ar jis pats, ar kas 
jį pažįsta, tegu) tuojaus atsišaukia 
šiuo adresu:

Stanislovas
51 Arthur str.

(51)
Barvitis. (52) 

Montello, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 25 iki 30 metų am
žiaus, aš esu 38 metu pasiturintis vai
kinas. geistina, kad ir mergina bu
tų pasiturinti ir linksmais budo, my
linti gražų gyvenimą. Platesnių ži
nių meldžiu kreiptis. (51)

M. Alesevicius
Gen. Delivery, Hoboken, N- J.

A. A. ANTANAS DILIUS
Mirė 19 d. spalių, 1918 m. Velionis 

paėjo iš Kauno gub, Panevėžio pav, 
Pompėnų parapijos, Pakaušių kaime, 
gyveno šioje šalyje apie keletą metų 
ir paliko turto apie $1,600. Gimi
nės atsišaukite, nes kaip matyti, sve
timi tuomi turtu nori pasinaudoti. 
Delei platesnių informacijų galite 
kreiptis šiuo antrašu:

Joe Ramanauskas, (51)
P O BOX 446. llartchorne, Okla

5J"
REIKALINGA auklė trims mer

gaitėms auklėti. Mažiausia antrų 
metų. Vieta smagi, oras sveikas, 
darbas lengvas, pragyvenimas ir bu
tas užtikrinti mažiausiai melams lai
ko- Moteris ar mėgina sutinkanti ap
siimti malonės atsišaukti greit. (51) 

J. Pakarklia,
23 Dean str., Norwood. Mass.

W. Yapken,
52 Parkside avė, Pittsficlū; Mass.

Paiieškau Salomėjos Petraitienės, 
iš-Valiliškių sodžiaus. Smilgių pa
ršo. Panevėžio pav. Kauro gub. Jos 
pačios meldžiu atsišaukti ar kas žino 
malonės pranešti.

Mi«s Ona I^vonaičiutė.
1.39 Ainslie str, Brooklyn, N Y

Pajieškau pusseserių Julianos ir 
Martos Taškauską, Pranciškaus ir 
Vinco Jankauskų, visi iš Padvarėliu 
kaimo. Akmenės na’Tip.. Šiaulių 
pav.. Kau"o gub. Meldžiu atsišaukti. 

Jonas Andrulis,
11 Oak str, Ansonia, Conn.

Pajieškau savo pusseserų: Mercės 
ir Vincusės ’.iartusaičių, iš Dusmeniu 
sodžiaus. Nemunaičių parap, Trakų 
pav, Vilniaus gub. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu jų pačių atsišaukti 
ar kas žino malonės pranešti.

Aieksandra Sabonis. (52)
1015 Garfield str, Kenosha, Wis.

— 1 ■■ 1 ■— --y------------------------------------------------------

Pajieškau sesers Antoses Visgir- 
dienės. iš Kvesų kaimo, Vilkijos pa
rap, 'Kauno gub, gyveno, rodos, 
Scranton, Pa. Turiu svarbą reikalą 
ir meldžiu jos pačios atsišaukti ar 
kas žino malonės pranešti.

Miss Zuzana Nereičiukė,
105 W Main str, St. Churlcs, III.

Pajieškau draugo Jono Vainausko, 
iš Augučių dvaro, Šiaulių pav, Kau
no gub, gyveno Baltimore. Md. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu jo pa
ties ar kas žino atsiliepti. <52 >

Kazimieras Petrila.
2235 Forbes st.r, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
aš esu 38 metų. 5 pėdų 10 colių aug- 
ščio, šviesiai geltonais plaukais, turiu 
80 akru žemės, taipgi gerai uždirbu. 
Platesniu žinių meldžiu kreiptis laiš
ku. (52)

J Dumchis,
511 3-rd avė., Seattle, Wash

APSIIMA BŪTI TĖVAIS 
DVIEM NAŠLAITĖM.

Apsiimame išauginti ir duoti mok
slą dviem lietuvių tėvų našlaitėm, ku- ■ 
; in abu tėvai yra mirę. Mergaitės | 
gali buri nuo F iki 15 metu amžiaus, 
bet ne vienų tėvų (ne seserįs). Ma- 
lonėkite atsišaukti tuojaus ant šio | 
antrašo: (52)

P. ir 5. M. Kaiiis.
238 — 52-nd str., Moline, III.1

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu visiems giminėms, 

kad mirus Antanui Diliui aš esu pas
kirtas administratorium ant jo tur
to. Jis paliko $500.00 ir Automobi
lių (Fordą). Girdėjau, kad turis se
serį New Yorke. Platesnių žinių mel
džiu klausti per laišką pas Admini
stratorių. (52)

Kastant Palionis.
BOX 372 Hartshurne, OLla.

PARDAVIMAI

Pajieškau broliu Aleksandro ir 
Ant.-"o Navickų, iš žvirgždų sodos, 
Varnių valsčiaus, Telšių pav, Kau
no gub, gyveno Rossin, YVash. Jų 
pačiu ar kas juos žino meldžiu at
sišaukti. (52)

Tonas Navickas
114 Sigel st-, Philadelphia. Pa.

Pajieškau Jono Matuzo, jis balan
džio mčn. š. m. išvažiavo iš Wi)kes- 
Barre, Pa. Jis į S LA. mokėti paliko 
Aieką Valaitį, dabar šis vyras mirė. 
Jei to Jonar Matuzas, jeigu nenori 
būt iš SI.A. išbrauktas malones atsi
šaukti, ar kas žino teiksis pranešti. 

Marcelė Zagurskienė,
40 Dodson Lane, W ilkes-Barre, Pa. 
------------------------------------------------ !

Pajieškau pusb-oiių: Igno, Stasio. 
Zigmo ir Felikso Krylavičių, visi iš 
Vaidžioniu kaino. Žaslių valsčiaus, 
Trakų pav.. Vilniaus gub. Taipg’ 
Višnirn«ku iš Pajaučiškio kaimo mel
džiu atsišaukti.

B. J. Adoin-'G^ia
.392 Atlantic st., Bridgepbrt, (?onn.

Pajieškau sunaus Vinco Maraškos, 
iš Baltinų kaimo, Šiaulėnų valsčiaus, 
Šiaulių pav., Kauno gub., 
West Virginijoj, bet jau nuo 
apie jį jokios žinios neturiu, 
ties atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Antanas Alaraska,
Sydney Minės Capt Briton

N. S. Canada.

gyveno 
2 metų 
Jo pa- 

nieldžiu 
(51;

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 20 ir nesenesr.ės 27 me- 

,tų amžiaus, geistina, kad butų laisvi) 
fiaziuni. mokanti anglų kalba ir ras
ta. Aš esu 28 metų, 5 pėdų 8 colių 
augščio, iš amato kalvis. (52)

Wil’iam Chepanskas.
1531 N Wood str, Chicago, III.

Paiieškau brolio Antano Sanišaus- 
ko, iš Žusinn Icąimo. Šilalės parap, 
Raseinių pav, Kauno gub, gyveno 
Chicagoje. Jo paties atsišaukti ar 
kas žino malonės pranešti.

- Franas Nauik. (51) 
BOX 316 Fern Hili. Tacoma, Wash.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ar nešies, nuo 23 iki 33 meių amžiaus. 
Aš esu 33 metų. Meldžiu mylinčių 
dorą gyvenimą atsišaukti, atsakymą 
duosiu kiekvienai. (52)

BOX UI.
J. G.,

Barton, Md.

UŽSIMOK A PIRKTI KARAIS.
Mes matydami, kad farnieriai par

duoda kiaules po $16, $17, $18, 100
svarų, tad mes pradėjom rūpintis pi- . 
nigų ir mi.slinam parsitraukti karus, 
kiaulių savo nariams. Kurie norėtu
mėt prisidėti, kreipkitės šiuo adresu. 
(1 dol. Įstojimas) (51)

International P. C. S. B. Asa'n 
25 Bennett Bldg, Wilkes Bar re. Pa.

PARSIDUODA farma. stuba.ll-kos 
kambarių, kluonas su grendimu, tvar
tai ir Kitos reikalingos triobos, visi 
padarai. 4 galvijai, 34 aseriai žemes, 

• netoli fabrikas, kaina $4;200. Pla
tesnių žinių kreipkitės. (52)

K. Salokas.
R F D 3, Southbury, Conn.

REIKALAVIMAI

LIETUVOS VĖLIAVA DYKAI
Vėliava padaryta iš šilko, tokiame 

savybės pavyzdije ir spalvos, kadai
se Lietuva buvo r.eprigulminga, žin
geidi. Sampelius 4-rių gatunkų tik
ro Rusiško tabako vertės $2.00 pri
siusiu kožnam, kuris prisius 20 centų 
markėmis ir 25 centus sidabru dėi pri- 
siuntimo iškaščių. Registravot nerei
kalinga. Norime tabaką išplatinti 

— reikalingi agentai. (2)
J. H. RICKV1CH.

P. O. BOX 401. AUBURN. WASH

prie 
esu 

Ma-

REIKAldKGAS PARTNERIS 
svarbaus pelningo intereso. Aš 
išradęs mašiną duonai piaustyt. 
šina begalo pageidaujama hoteliuose 
ir visose valgyklose, kur tik reik daug 
duonos riekti. U. S. Patent Office 
Washingtone pripažino mano išradi
mą ypatingu iki šiol da nebuvusiu. 
Mano gyvenimo sąlygos neleidžia 
man vienam šitą išradymą paleisti 
gyvenimai), todėl pajieškau partne
rio su nedidele pinigų suma. Mel
džiu susižinoti su manim sekančiu ad- 
1 esu: (2)

Jonas M. Stasevicius.
252 Bach str, LA PORTE. IN'D.

Pajieškau merginos apsivesti nuo 
18 iki 21 metų, turi būt laisva, ne. 
fanatikė; padori, sveika, šviesaus 
gvmio ir neperdaug tinginė, turi mo- 
’> čt angliš' ą kalbą ir nors kiek pa
žint rašvpe, taipgi ir lietuviškai; gi
mus šioj šalyje, mylinti švaru gyve
nimą ir savo vyrą, lygiai ir savo šei
myna. Man jau baigias 25 metai. 
Meldžiu rašyti ir prisiųsti savo foto
grafiją. (2)

PAGELBA SLENKANT 
PLAUKAMS.

Kam tiktai slenka plaukai ar pleis
kanų yra galvoje, atsišaukite greitai 
pas mus, prisiunčiant už 3c. štampą 
atsakymui, o apturėsit greitą ir gerą 
pagalbą. * (2)

CLASSICAL BARBER SHOP.
102 Millburv str,

5VORCESTER, MASS.

J
t

Pajieškau sesers Domicėlės Gal- 
kantaitės — Simanavičienės, iš Mol- 
dienu sodžiaus, Šiaulių pav. Taipgi 
j-vogerkos Elzbietos Balčiūnaitės iš 
Kiburtiškių, Raudėnų parap, Kauno 
gub. Jų pačių ar kas žino meldžiu at
siliepti. (51)

Mikolas Galkantas
E0X 1114 Raymęnd, Wach. Pa., .Ga'iuns,

444 No. Franklin str,
Philadelphia. Pa.

Pajieškau savo vyro JONO KILI
KE V Jei AUS. jis prasišalino 3 gruo- 
•Ižio nelikdamas mane e,i mažu kūdi
kiu dideliam varge. 35 metą senu
mo. 5 pėdų G coliu augštio, apskritos 
’>-irr>os, čvsto veido, tamsiai gelt'nų 
niaukų, plikas, vienos rankos nykš- 
ris vra sužeistas. Iš Lietuvos paei

ni Tamaros kaimo. Panevėžio pav, 
Kauno gub. 3 metai atgal gyveno 
Baltimore, Md, vėliau Bostone. Kas 
latehivtų tokį vyrą, malonėkit man 
oran“šti. Girdėjau kad Marylando 
valstijoj buvo žengtas su kita. Gimi
nės ar pažįstami malonėkit pranešti, 
už ka tariu ačiū. (1)

MARY KILIKEYIčlA.
.303 Ponlar st, Bridgeport. Conn.

(51)
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Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums E
E E
E.

Žiūrėk kad

A

Karklai 
Naktelę

siu-
per

ir vyriškų 
rūšies ir 

kainų.

sutiks ant to. kad yra tai ge- 
instramentas už taip pigių

KITŲ GRAMOFONU KAINOS NUO
$10.00 IKI $250.”0.

AUKSINIAI 
ŽIEDAI.

E
E

343chS,T st- JUOZAPAS F. BDDROAS 3343<&X™ST

Katalogas Knygų. Rekordų. Gramafonų. Auksinių daiktų visiems ant pareikalavimo, 
pasiunčiamo dykai, visokius tavorus prisiunčiamo Į kitus miestus už prisiunlimą nieko nerokuojame.

Paiieškau pusseserės Liudvikos 
Bumb'aitės. girdėjau, kad vedusi, pa
eina iš Žarienų parapijos. Kauno gu
bernijos ‘Turiu svarbi: reikalą ir mel
džiu jos pačios ar kas ją žino atsi
liepti. (51)

Anna Berenaitė.
1452 Louis str., Camden, N. J. Į

Paiieškau giminės Marijonos Ka-' 
zakevičiutės. Syvtukų gub.. Gudelių' ■ 
gmino, Skriaudžių parap., Grigaliūnų i 
kaimo penki metai atgal gyveno.Nia
gara Palis. N Y. T.-vpgi ir kiti gi-: ■ 
alinės malonėkit atsišarkti. (51) ‘ 

Aiena AJaburgitit.'i.
532 So Paca str Baltimore, Md.

Pajieškau orelio Augusto Žigo, pa- 
< i"-> iš Kauno smb. Vilgmergės pav, 
Sėsi’tn vals.. Mekenu sodžiaus, apie 
J 2 metu atgal gyveno Baltimore, Md. 
deb?’- nežinau kur. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu atsišaukti.

Barbora Z’gas (1)
44 Ilunting str, Somerville. Mass.

Pajieškau draugu 5 inco ir Antano 
Kančių, iš Eakštų sodžiaus. Kvedai- 
:>ių narap, Raseinių pav, Kauno gu
bernijos. gyveno Aigentinoj. Taip
gi Povilo Katauskio iš Kvedainiu ir 
kitą pažįstamų meldžiu atsišaukti.

Petras Bartkus. (51) 
1510 17-th Avė, Kockford, III.

Pajieškau Vinco Damijonaičio, iš 
Rudos parapijos, Suvalkų gub, gvve- 
no Škotijoj. Jo paties atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

Justinas Piečaitiš,
635 Ieberville str,

Montreal. Canada.

Pajieškau giminių ir pažįstamu, 
taipgi dėdės Petrulio, gyvenusio New- 
Havene, Conn. Aš esmi iš Buaeže- 
riti ka:mo. Vilkaviškio oav„ Suvalkų 
gub. Visų mane pažįstančiųjų mel
džiu atsišaukti. - (51)

Vincas Litinskas,
B0X SS r’assett Quebec, CANADA.

LIETUVIŠKI REKORDAI

Narė Karužių te Gieda Bažnytinę Giesmę
(SVEIKA MARIJA. 
( 
( 
(
(AVĖ MARIA,

Malonus balsas Marės Karužių tės yra gražiausiai išlietas minėto.) 
giesmėj. ‘Kita dalis to rekordo lygiai gražiai {giedota 
per Olgą Koller.

(GIESMĖ I PANELĘ ŠVENČIAUSI ). Kitas gerai žinomas ir gražiai 
( ‘ ‘
(»
(AVĖ MARIA.

(LIETUVA TĖVYNĖ MUSŲ. 
(
(
(
(TYKIAI

Tiktai Petrauskas gali 
dainuot tas dainas 
taip gražiai.

NEMUNĖLIS TEKA.

jgiedotas bažnytinis rekordas, 
su maloniai skambančiu vio- 
loncello solo ant kitos pusės.

Choras.
Dvi liaudies dainos.

(BERNUŽĖLI NESVOLIOK.
E-3796 ( Petrauskas geriausiai

( dainuoja šiame rinkinyje. 
(EISIU, MAMEI PASAKYSIU.

Kiekvienas Coiumbia ~ *
bile vieną tu Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jonis kataliogą Co- 
lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jj.

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Coiumbia 
Rekordu ir nurodyk kiekvieno Numerius.

toks Vaizbazenklis butu ant kiekvieno Rekordo. 
( OLUMBIA GRAPHOFHONE COMPANY

Didele Lietuvio Krautuve
Užlaikau didelį pasirinkimą LAIKRODĖLIŲ, ŽIEDŲ, BRANZALETŲ 
ir KITOKIU AUKSINIŲ DAIKTŲ, Kainos ant tavory pas mane nėra 

pabrangintos, nes tavoras nupirktas tada, kada buvo pigus laikai.
VISUS GERBIAMUS VIENGENČIUS UŽPRAŠOME PIRKIT KALĖDŲ DOVANAS PAS LIETU VĮ,

O UŽTIKRINAM, KAD GAUSITE TEISINGA TAVORĄ Už SAVO PINIGUS.

GRAFONOLA-A
Coiumbia Gralonola augsiau paro

dyta ant paveikslėlio yra pigiausia 
prekėje Coluinbijas išdirbtų instru
mentų. Turi aiškų ir švelnų balsą ir 
grajina 10 ir 12 colinius rekordus.

PREKĖ $20.00.

GRAFONOLA-C.
Idant apkainuoti šią Coiumbia Gra- 

fonolą. reikia girdėti jos puikų, gry
ną, smagų ir tyrą balsą, o tik tąsyk 
kožnas 
liausis 
prekę.

PREKĖ $47.50.

LAIKKRODELIŲ 
SKYRIUS.

puikiais akmenais, 
gcriausos rusies, labai 
didelis pasirinkimas.

.GRAMAFON’AS B.

GRAFONOLA-G.
Šitas Grafonolas yra daugiausiai 

reikalaujamas kaipo instrumentas 
muzikos kožnam bute Amerikoniškos 
giminės. Užlaiko savyje tvirtą ir 
gryną balsą, išduodantį tikrą artisto 
balsą, tokį koks buvo jam dainuojant 
arba kalbant. Jos vidurinė mašine
rija yra tvirta ir pagerinta pagal nau
jausio išdirbinio.

PREKĖ $95.00.

Geriausi Lietuviški 
Rekordai.

Kiek ienas rekordas grajina 
ant abiejų pusių. t. y. dvi 
dainas. Kaina 85c. uz kiek
vieną.
Žemiau* surašyti rekordai 
patiks kiekvienam ir tikrai 
manysite karia Jūsų namuo
se dainuoja p. .M. Petraus
kas, p-nai čižauskai, p. S. 
Šimkus. Dr. Vincas Kudirka 
ir kiti žymus artistai.

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUS
KAS. TENORAS.

348—Suktinis. Valia, Valužė 
(iš Operos "šienapiutč”)

796—Bernužėli Nesvoliok. Ei
siu mamai pasakysiu. 

3349--Prirodin<». Seni Žmonės. 
Kur Tas šaltinėlis.

33.50—Naujoji Gadynė. Dainius.
Svie- 
Val-

-Ilgu, ilgu man ant 
to. Mano Skai’oas.
cas.

>797—Jau kad Aš 
nedeiėlę.

3840— Ant Kalno 
bavo, šią
Naktelę.

3841— Atėjo žiemelė. Vai, 
Aš Išjojau.

2356-— Lietuva, Tėvynė musų. 
Tykiai Nemunėlis teka. 

2358—Darbininkų Marselietė.
Sukeikime kovą.

2392— Sveiki Broliai Daininkai. 
Ko Liūdit Sveteliai.

2393— Saulelė Raudona. Jojau 
Dieną.

E. 2394—Už Šilingėlį. šių Nak- 
cialy, (Dzūkiška daina).

Moteriškų branza- 
lietinių laikrodėlių 

ir visokių kitų, yra 
labai didelis pasirin 
kimas.
Taipgi 
visokios 
Įvairių

Gramafonas padarytas smyg naujausios 
metodos. išdouda aiškų baisa, grajtna gar
siai visokius rekordus. Isgrajina 2 rekordu 
vienu užsukimu, padarytas laivai drūtai. 
Specialiai nužeminta kaina su dubiltavais 
rekordais ir JOOadatų, $18.50 su pasiuntimu

SOPRANO.
ĮDAINAVO .MARĖ KARUŽIUTE.
E 3625—Miškas ūžia. Sudiev Lie

tuva.
E 38^2—Sveika 51arija, ir Avė Ma

rija.
E 1247—O kur buvai, dieduk mano. 

Įdainavo Bradunienė ir 
Vaškevičius. Ungarų šo

kis. Orkestrą.
ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS

• ČIŽAUSKAI.
3190— Trįs berneliai. Vakarinė 

daina.
3214—Skambančios Stygos. Tu 

mano motinėle.
3191— Ant marių krantelio. Sau

lelė tekėjo.
3245—Gimtinė šalis. Sunku gy

venti.
3192— Giedu dainelę. Gegužinės 

daina.
.3291—Plaukia sau laivelis. Lop

šinė.

ĮDAINAVO ST. ŠIMKAUS 
( HOR \S.

.3906—Ant Tėvelio Dvaro, ir 
Nesi graudink. Mergele.

.3906—Bijūnėlis Žalias, ir Va
žiavau Dieną.

I
I

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, 
BARITONAS.

2223— Pamylėjau vakar (Liau
dies daina). Draugė, 
Polka-mazurka.

2224— Mano laivas, daina. Į 
sveikatą, maršas, Or
kestrą.

ARMONIKA SOLO IR DUETAI.
E 2651— Vilniaus maršas. Audra,

mazurka.
2652— Raseinių polka. Kazokas, i 

valos.
3315— Stumbriškių polka. Jur

giuko kazokas.
3316— Polka nuo Rudos. Maž- 

rusiška poika.
25»0—šalies grožyoė, Valcas 

Žuvininkų valcas. (
2581 -Gražioj: polka. Pavasa

rio rytas, poika.
2582—Kalnų augštumas, valcas. 

Kariškas maršas.
2706 -žemaičių polka. Gudri 

mazurka. •
2397—Klampakojis. Kokietka,

polka.
3798—Kur vėjai pučia. Esu gar

bingas vyras.
270.5—Visur linksma, šok j ratą. 
4021—Victoria. Mazurka ir Val

cas. Lilibio, Įgrajino 
klarnetų Benas.

3998—Kadrilius 5 dalių. Įgraji
no Rusų Benas.

2360—Varpelis-Vakas ir Mano 
mielas. Polka. Dr. V’. 
Kudirka.



KELEIVIS.

Prisiųsk 20c. dabar.

60 DIENU IŠBAN
DYMUI DYKAI.
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Aržuolaičiui

A. P. 0WENS, Dept. 56 E.
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vidn- 
jeigu

Iš Laukio rašybos.
Aną metą laikraštyje skai

čiau toki pilozopini sakini: 
"Na, meldžiamieji, padūmo
kite, jeigu žmogybinis kū
nas, bei žmogybinėji orga- 
nvbė, susitaupina iš tokių 
medžiaginių substancybių, 
kuopinančių organybės su
dėtybę, kokiausiasias žmo
gybinėji asybė, savu-žaru, 
per valgybę, susižiaunojusi 
sukromina savuosna 
duriuosna, todėlei 
žmogus, savuosna viduriuo- 
sna, per ištisus 365 meta- 
dienius, kuopintų po svarą 
substancybių, išskriostų iš. 
kiaulės organybės, arba i 
griežtai sakant, išplėštųjų iš’ 
kiaulės kūno, tai metų gale 
ar žmogybė gi nesusitapu- 
tins ir ne taps kiaulybe?”

Mano draugas meldė, kad 
pasakyčiau, ką aš skaičiau, 
nes jis, esą. žemaitiškai ne
suprantąs, nežinąs, ką reiš
kia tos "šliubstancybės" ir 
kiti žodžiai. Taigi aš jam 
išaiškinau: Jeigu jis kasdien 
valgys po svarą kiaulienos, 
tai jis metų gale bus kiaulė. 
Suprato ir net išsižiojo nuo 
tokio netikėto patyrimo. 
Prašant dauginus nurody
mų, aš jam patariau pers
kaityti knygelę, vadinamą 
"Pamatybės Reformybė."

Giedą pavasario dieną 
Ai'žuolaitĮ sodinau 
f r sodindams tokią dainą 
Jaunam diegui dainavau: 
A ūki aržuole, ša ko k i e, 
Pergyvenk verias audru! 
Ii išaukie. išbujokie 
Papuošimui mus. laukų!
O už kokių šimto metų 
Aiisakyki mus ainiams, 
Kiek didžių vargų, verpetų 
Pergj7venome čia mes.
Kada užsiaus audros vejas 
Tarp tavo tvirtų šakų. 
Tuomet tu atsidušėjęš 
Uždainuok ant mus kapų! — 
Uždainuok ir ansakvkie 
Tiems, kas tavęs paklausys, 
Kaip svajojome apnykę — 
Ir kaip plakė mus širdis. 
Kuomet sunkioj mus karionėj 
Švito vi’ties spinludys, 
Ir aiškėjo mus svajonėj 
Graži ainių ateitis.
Apsakyk jiems, žilagalvi, 
Kaip dėl tos jų ateities - 
Dirbom, veikėm, nepavalgę, 
Ėjom i glėbį mirties... „ 
Ėjom, kentėm ir merdėjom 

, . Tamsiuos urvuos be šviesos, • 
šalom, vargom, bet tikėjom 
Pasekmėm savo kovos;
Mes tikėjom, kad pasėti 
Mus sielų meilės grudai 
Tur išaugt ir pražydėti, 
Tuomet virs kiti laikai... 
Apsakyk jiems, kad žinojom 
Jog atgulsim Į kapus: — 
Mes ne už save kovojom, 
Tiktai už savo vaikus. - 
Jei laimingi jie užmišią 
Apie mus dei jų vargus, 
Uždainuok jiems, jie išgirsia 

Tavo žodžiuos mus jausmus. .
John Marsh.

Meskite netikusias gyduoles! Jeigu turite 
dusulį, reumatizmą, neuralgiją, paraližių, 
nerviškumą, slogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą, užkietėjimą ir daugybę ki
tų <igų, arba skausmą bile kur. Prisiusi
te 20c. dėl vyriško diržo arba 30c. dėl mo
teriško diržo, idant pagelbėti užmokėti pri- 
siuntimo kaštus. 1 keliatą valandų mano 
stebuklingas diržas rasis jūsų pačte. Už
mokėkite ^nkpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal nu
rodymų per du mėnesius, tada bėgyje 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugrąžin
kite diržą atgal o aš sugrąžinsiu jūsų $3.9$ 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. Ad
resuokite:

152 W. 14-th *U New York. N. Y.

P*- 
loc- 
Pa- 
aK- 
ko-

Extn! tikroose syvuose paveiksluose Extra
Vartok musų Ste

bėtinų Krutančių 
veikslų mašinų 
nuošė namuose, 
matyk pradines 
tuales karinės
vos scenas Francuzi- 
joj, Italijoj ir kitur 
Europoj, Charlie 
Chapiin paskutiniuo
se jo juokų lošimuo- 

mašina ly- 
uz kurias 

tūkstančiai 
Vartojusi 

filmos, 
taip lengvas, taip paprastas, kad gali jį

se. Šita 
gi toms, 
mokama 
dolerių, 
paprastos

Rup turą užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 

tai priparudo laidotuvių paliudymai. Rodei? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turi PLAPAO. be jokio klausimo, yra viena iš "geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

PLAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Trisiuslčite savo vardą ir pavardę šiandien j PLAPAO 
COMPANY Block 305S, St. Louis, Mo, o jie Jums prisius Piapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

revoliucijos senoji val-j Pirk šiam Bergais store 
džia puola, o naujoji atsisa
ko senosios valdžios padary- • 
tas valstybei skolas skolinin
kams mokėti.

A. Valiukas, Union Grove, 
Wis. Am. Liet. Spaudos 
Dr-ja da tebegyvuoja. Ar 
jau išleista Lenkų apaštala
vimai l ietuvoi, mes nežino
me. Geriausiai klauskite 
nas valdybą, 307 W. 30-th st., 
New York.

AUKA LIETUVAI

kaip ir di _ . _ __, r_«._____.___ „___  ..
atlikti bile vienas. Nereikalinga elektra, galima naudoti paprastų namų 
gesp Visiškai saugi. Paveikslai yra 2 pėdų augščio. Tik pamislyk, 
kiek smagumo gali padaryt savo draugams. Tūkstančiai užganėdintų 
musų kostumerių rekomenduoja tatai. Vis viena, vasara ar žiema, ne
reikia eiti į teatrus, kad matyti krutančius paveikslus, nes gali juos ma
tyti su visa savo šeimyna pas save namuose. Visi nurodymai kaslink 
mašinos vartojimo duodami sykiu su mašina. 20 metų šitame biznyje yra 
prirodymų musų pasiūlymo vertės. Kam gi pirkti kitur ir mokėti dide
lius pinigus. Mes pasidaliname pelnu. Šitoji mašina taipgi parodo pa- 
didinančioj formoj kemeros nutrauktų paveikslų filmas. SPECIALIS 
PASIŪLYMAS — prisiųsk $3.95c. su savo adresu ir mes tuojaus pa

siųsime. Arba prisiųsk $1.00 ir mes pasiųsime per C. O. D. 500 paveiks
lų gali būt lengvai parodyta į labai trumpą laikų.

F1SHLE1GH & CO. (Dept. M. 431) CHICAGO, ILL.

Vyskupas.
Į Kikulių bažnytkiernį pir

mu sykiu turėjo apsilankyti 
vyskupas, tai žmonės iš vi
sos parapijos skubinosi baž- 
nytkiemin. kad vyskupą pa
matyti. Daugybė kunigų 
važiavo karietomis vyskupo 
pasitikti. Vietinis klebonas 
pasitiko jį toli už bažnytkie- 
mio ir pasiprašė savo karie
ton. Vyskupo karietoje liko 
tik vienas kunigas ir vysku
po šuva. Kada karietos pri
siartino prie bažnyčios, žmo
nės grūdosi, kad pamačius 
vyskupą. Viena senutė, ku
li savo gyvastyje nebuvo 
vyskupo mačiusi, klausinėjo, 
kuri tai vyskupo karieta. 
Jai kiti parodė vyskupo ka
rietą. Ji, pamačiusi karie
toje kunigą ir vyskupo šu
nį, sušuko su nusistebėjimu: 
"Oi tu Dievuliukai, Dievu- 
liukai! kunigas, kaip kuni
gas, bet vyskupas kaip tik 
šuva!!!”

I

i
i

KELEIVIUI
Siųsdams užsakymą me

tams,
Pasiunčiu taipgi ir batams 
Tau Keleivi mano mielas. 
Idant padas butų čielas;
Einant keliu erškėčiuotu, 
Idant koja neatbotų 
Aštraus dyglio bei gyva

tės-^- -
Imk mano prenumeratą!

Turint omenyje mintį, kad 
dabar mus brangiai tėvy
nei Lietuvai labai reikalingi 
pinigai, perduodu fondams 
tuos pinigus, kuriuos surin
kau iš išpardavimo Esperan
to kalbos Vadovėlių. Kartu 
tariu ačiū tiems laikrašti
ninkams. kurie man pagelbė

DUOKIT PASIŪT MUMS.

tvirtesnL
SIUTUS IR OVER- 
P1G1AI IR GERAL 
IR IŠPROSINAM

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darba* geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikra* Jūsų brolis Betaria

Ant. Januška

Mes ažtikrinam, kad Jus sueėdyait pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siūtai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI 1ŠVALOM

122 W. BROADWAY,
80. BOSTON, MASS-

Telefonas: So. Boston—2101S

•yoaaaoiomaoiaaaaoiMoioiaoioibio^

Siutus, Overkotus I 
ir kitokius Rubus I

V

KARE IR LIGOS! 1

KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų t 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie issivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoras Trejankos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

WOLF COHEN & CO.
2073 — WASHINGTON ST, — 2073 
Proga visam gyvenimui pasimokinti.

50,000 krovi
nys drapanos vy
rams ir jaunuo
liams, vyriškų 
papuošalų, avali
nės. kufarėlių. 
valyzų ir tašų 
bus išparduota 
30 nuošimčiu pi
giau, kadangi 
mes atptrkome 
GAISRO bei 
BANKRUTO ta- 
vorus, todėl ga
lime parduoti 
jums pigiau, ne
gu kokia nors ki
ta krautuvė. Jus 
galite gauti tik
rą tavorą šia
me store. Išpar
davimas prasidė
ta šiandien i“ tę
sis per 15 dienų.

ŠITIE TAVO- 
RAI YRA VER

TESNI 4-5 KARTUS DAUGIAU NE
GU JV KAINOS. ŠTAi YRA TIK
RAI TEISINGA JV VERTĖ:

Vyrams Rankoms daryti Overko
tai ir Siūlai. Verti nuo $15 iki $45, 
Jabar parduodami po: $4.95, SS.50,
>9.75, S 10.9-5. 512.00. $15.00. $18.00. 
Kelinės vyriškos $3. ir $6. dabar nuo 
>5 iki $2.98. Vyriški ”Goodwelt” $7 
everykai dabar $1.59 ir $2.98. Vy
riški ir moteriški $20 Rainkotai da
bar po $2.95. Roberiai 49c. Vaikams 
iutai ir overkotai po $1.79 iki $4.98. 

Vyriškos $5 kietos ir minkštos skry
bėlės po 69c. iki $2.39. Kepurės po 
48c., pirštinės 15c. iki 98c. Overė- 
liai po 59 ir 79c. Vyriški $5 flane
liniai marškiniai po 79c. ir $1.98 Sve- 
teriai $5 ir 10 dol. vertėj — po 98c. 
ir $3.98. Vyriški apatiniai drabu
žiai atskiri po 39 ir 79c. Vaikų $3.50 
r everykai po $1.19. Visų rusių žie
diniai apatiniai drabužiai, pirštinės, 

epurės. sveteriai, reinkotai, darbi
niai ir šventai dienai ėeverykai, viso
kie roberiai, $<>.00 tasės (bags) ir va- 
’yzos — po 79c., $2.98, $10 ir $20. 
Kufarai įtrunks) po $1.98 ir $7.95. 
Ir daug da latako. Atsilankykit pas 
nūs pasižiūrėti pirma, negu nueisit 
kur kitur pirkti. Musų yra vienati
nė didžiausia pigumo sąkrova.

Keletas žingsnių toliaus, bet tas 
apsimoka.

WOLF. COHEN & CO.,
2973 — 1VASHINGTON ST., — 2073 

(3 minutės ėjimo r.uo Dudley L. 
stationo kaimp. Sterling str. Atidary
ta nuo 8 ryto iki 12 naktį.

[I •]

tame tamstai pirma išryti 
nors paviršutini supratimą ,
apie tai, kas vra gamta. Per- jo surinkti, iuos, talpindami 
skaitykit Prof. Dr. M. W. mano atsišaukimą: ir ačiū 
Mevero veikalą "Kada ir ninkams.knriė man pagelbe- 
kokiu badu svietas sutver- osperantišku Rateliu ir man, 
tas,” Bitnerio veikalą "Pa- jo sekretoriui, ir pirkdami 
ėjimas organiško svieto” 
Prof. riussbaumo "Biologi
ją" ir Boelsche’s "Žmogaus 
išsivystymą." Visus šituos

Į raštus galit gauti lietuvių 
Įkalboj "Keleivio” redakcijoj. 
'G jei tamsta norėtum įgyti

jimą ir Dievą,

i

Sveiks keliauki aplink svie
tą,

Aplankyk kiekvieną vietą,
Kur tik broliai mus gyvena 

peną.
Nešk jiems, mielas, dvasios 
Piktus bark už nedorybę. 
Drąsiai drožk visiems teisy

bę,
j Teik tamsiems žmoneliams 

šviesą
Ir "tėveliams" sakyk tiesą, 
Kad žmonėms jie nemeluo

tų,
Gaspadinių nemvluotų...

v

Apgavikams ir šalbieriams,
Jam vis kas-nors netinka! Girtiems vyčio kavalie-

Vienas iš įnamių pasi-į riams 
skundė hotelio savininkui, Savo lazdos negailėkie, 
kad šluostuvas yra taip Drūčiai, drūčiai kaili plieki! 
biaurus, kad jis neturįs Į ką Te prasmeng svieto niekv- 
nusišluostvti. I bės^

—Tau vis kas-nors netin-,Te praspind saulė teisybės! 
ka! — suriaumojo savinin
kas; — gali sau išeiti, kad 
taip jieškai visokių prieka 
bių. Šiandien su t_ E___
tu vu nusišluostė šešiosde- 
šimts vyrų, o dar nei vienas 
nieko neišrado, tik tu.

___________ t

O ir peštynės!

tuo’liuot Redakcijos Atsakymai
Tautiečiui J. P. — Jei tam

sta gintum tikėjimą tik kai
po tam tikrą jausmą, tai bu
tų dar pusė bėdos su tamsta; 
bet kuomet tamsta pradedi

Vienas vyras būtinai spy- kalbėti apie gamtą, neturė- 
rėsi, kad jį į teatrą įleistų už damas apie ją mažiausio su- 
pusę kainos, nes jis, turėda-'pratimo, tai pasidaro jau 
mas tik vieną aki, galės ina- tikra bėda. Tamsta, pavyz- 
tyti tik pusę perstatymo. ‘ džiui, manai, kad "gamtoje 
Bilietų pardavėjas betgi rei- ' 
kalavo, kad jis mokėtų du 
syk tiek už bilietą, kiek rei
kia, nes jam dvigubai laiko 
ims pamatyti visą perstaty
mą. ,

------- - -- — -- v - 
nėra jokios gyvybės,” kuo
met ištikrujų gamta tik ir 
palaiko gyvybę. Taigi tam
stos raštelio į laikraštį nega
lime dėti, nes kiekvienas iš 
tamstos pasijuoktų. Patar-

į)

nuo musų Vadovėli pagel
bėjo (nors truputi) sušelpti 
musų nuteriotą tėvynę — 
Lietuvą.

Vienkart pranešu, kad tų 
Vadovėlių ant išpardavimo 
dar turime (kainuoja vienas 

atesnį supratimą apie tikę- doleris) ir jų galima gauti 
tai perskai- nas mane: Kaz. Vidikaus- 

lykit knygutę "Kode! aš no- kas, 2833 Livingston st., 
ir dabar tik Philadelphia, Pa.

Štai, vardai tų, kurie jau
tikiu Į Dievą?” i.
išėjusi veikalą "Kokius Dio-!
vus žmonės garbino seno- nusipirko Vadovėli ir auka- 
..a,- ” .v0 Įnos pinigus Lietuvos Šei

ni m o Fondan: Alfsr.™
Kar-Švėgžda — $1, J.

tot vis tą pati aprašinėjimą— SI, F. Bačkis — $1, J. Ra- 
gvvenimo gerumo ant far-jgauskas — $1, M. Ragaus- 

:.... ; _ ‘ — $1, A. Urba — $1, J.
Šiuo kartu nedėsime, jŠemėka — $1, Ch. Alekno — 

nes nieko ypatingo neprane- $1, Tzid. Amoras — $2, Ant. 
Šate. šešelgis — $1, Ip. Kuliackas

i

us žmonės y
vėj.” Gaunamos "Keleivio' , 
redakcijoj. pimo

Adolfui žemaičiui.

mų išeina paprastas garsini- kas 
mas.

1

Fondan: Alfonsas
J. Galginas

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BliOOKLYN. N. Y.

šešelgis — ?1, Ii). Kuliackas 
LSS. kuopai. — Aukų An- — 81, J. Bartašius ir F. A- 

sigvnimo fondan atskaitas ^damauskis (iš Kanados abu) 
geriau butu skelbt LSS. or-j— $2. Kaz. Pockevich — $1, 
ganė "Laisvėj.” "Keleivyje”!Ant. Dūda — $1, Joe. Dzira 
permaža turime vietos. .— $1, J. Kazakevičia — $1,

Gerai žinančiam. — Gin-.Kaz. Dodonis — $1, Pov. 
čvtis apie tai, ar pas jus Eu- Jurgelionis — $1. Kas dau- 
rekoj užtektinai buvo gydv- niaus nusipirks Vadovėlį 

; tojų, per laikraštį negalime Esperanto kalbos ir tą savo 
leisti, nes žinome, kad ištik- dolerį paaukaus Lietuvai 
rujų gydytojų buvo perma- per Lietuvos šelpimo Fon- 
žai net ir didimiesčiuose.

L. Armonui. — Jūsų pir- - . .v
man klausiman galima atsa- Cp? J ”?’liausk]s, iš Daggett, 
Lyti ve kaip: Nepilieėio vai- perkant dolerini Va-
kai eimusieii Amerikoj akai- loveli (vieną) paaukavo te
tom! Amerikos piliečiais: ž ynei per savo snoves fondą 
tečiaus jeigu nesulauke bal- net ■; doleriu. Ai ncpagirti- 
savimo amžiaus iie Ameriką nas ir gražus pasielgimas?

- - 1 Su pagarba.
K. Vidikauskas.

J?. S. Širdingai meldžiu vi- 
ar sų laikraščių, kurie remia 
ar, Lietuvos šelpimo fbndą, 

tos, kuriai jų tėvai priklau- perspausdinti tą rašinėlį.

2) Paskolinti kokiai nors’ Pinigus, $20.00 priėmiau 
valdžiai pinigai gali pragai- gruodžio 12-t$ dieną, 1918. 
šti, jeigu dėl įvykusios šaly-1. K. šidlauskas, L. š. F. Ižd.

da?!
Iš katalikų srovės p. Anta-

t om i

apleidžia, tai jų pilietybė bū
na neaiški, pakol jie patįs 
nepasisako, kokios šalies pi- j 
liečiais jie save skaito: 

i tos. kur jie buvo gimę,

so.

UŽMUŠK SAVO

LIETUVIŠKAS IŠRADĖJAS
naują 

yra 20 
visokiu 

aprašy-REUMATIZMĄ.
Ir praekink sau kelią sveikatom
Jei šitas roumat'zriias padaro jūsų 

gyvenimą apgailėtinu, jei turite perei
ti bnistas kankynes — pasisle:>gkitc 
raut Ir.nką OPA. Tas yra užtikrinta, 
kad užmuša skausmą ir jau išgelbėjo 
tūkstančius kenčiančių.

OPA
Yra stebėtinas europinis vantas.

Jis likosi išrastas garsaus Danų 
gydytojaus Dr. Akkerooom, plačiai ži
nomo visoj Europoj.

Jei daugelis kitų vaistų nepagelbė
jo, nenusiminkite, 
DPA. kuris užmuš
suteiks naujas gyvenimui spėkas.

Prisiųsk 81.00 pinigais ar Mene/ 
Orderį, (2)

MAX Dm* CO. Ine. Dept. 56
2524 Mebster avė- New York, N.' Y.

tik pamėginkit 
reumatizmą ir

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
telpa iaikiaštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

’^okiu vardu išleidome 
knygutę dėl išradėjų, joj 
paveiksiu ir iliustracijų, 
išradėjų ir išradimų, su
mais ir paveikslais miesto New- 
Yorkc. ir TVashingtono.

Tą brangią knygutę, mes išsiun
čiame kiekvienam ant pareikalavi
mo.

DYKAI.
Jeigu Jus norite žinot, kiek tur

to žmonės prasigyeno ir kiek dar 
galima prasigyventi su pagalba 
naudingų išradimų, tai rašykite 
tuojaus reikalaudami tos naudin
gos knygutės, kaipo žinovai (eks
pertai) patentų. — bandome išra
dimus DYKAI. Rašykite:

AMERICAN EUROPEAN
PATENT OFFICES. Ine.

256 BR()ADWAY, (KS).
NEW YORK. N. Y.

SUMAŽINK BRANGŲ 
pragyvenimą:

į Nebūk be cukraus. Mes prisiusime 
; tris svarus chemiška cukraus, su ku- 
Duom pa. ..Idysile daugiau kavos, 
kaip kad su 7-5 svarais paprasto cuk- 

’ raus, kurį perkate krautuvėse. Che- 
iniŠKas cukrus, yra 25 kartus saldes
nis kaip Kad bent koks nors cukrus 
pasaulyje, jis yra išdirbtas chemiš
kai iš tikro maisto su paslaptingu 
procesu. Prisiųsk vieną popierinį 
dolerį už tris svarus. Atmink, kad 
tris svarai yra lygus 75 svarams pa
prasto cukraus, uis nėra apgavystė. 
Jeigu neuzsiganėdinsite mes grąžin
sim pinigus. i <?)

JOHN H. RICKVICH.
1’. O. BOX 401, Auburn, Waah.

I

d)

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafura sulaiką plauku slinki

mą. prašalina pleiskanas, niežėjimą 
odos vaivos, aušina plaukus priduoda j 
ma jems rvikalmpa maistą.

Drrma'uri padarys kad Jnsfi plas
tai bus tankus švelnus ir skaistus.

Oda Jusu (taiso;, bus tyra, pleis
kanos išnyks ant visados ir plaukai 
neslinka dauTiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač
ta suvis dykai išbandymui sampala.

Prisiuskite 10c. įtampomis persiun 
timo lėšų, rausi išbandymai dežiate 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGIL SPECIALTIES CO.
BOX 37. PHIUADELPHIA. FA.

DRAUGAI, SKAITYKIT j 
IR PLATINKIT i

"KELEIVĮ." |'



Raudoni žiburiai,
Pieša trijose veikmėse 

Iš 
EUGENIAUS ČIRIKOV’O 

Liuosai vertė J. B. S.

MYLDA:
(Pabaiga.)

Tu negali mirti!... Aš skausmą žaiz
dų

Ašaroms malšinsiu, tu turi gyvent! 
EOLIS:

Išeidamas tėvas, atmenu, pasakė:
Gyvenk ir atminki, kad ten tėvas 

laukia
Prakilnaus sunaus...
O jei nesulauks
Tai reiškia
Jis žuvo... Ten tėvas kelrodžius su

statė
Žiburiai gal dega jau tenai ore
Ir jus visi eisit, o aš gi...

MYLDA:
Drauge...

EOLIS:
Sveiki pasilikę tegu kardus kala,
Mano kardas truko...

MYLDA:

Už kalnų augštųjų, už melsvo mig- 
lyno

11 * gražus pasaulis — svajonių 
šalies!

Debesys netemdo ten židrios dausos, 
Ten skaisti saulutė nebenusiieidžia, 
Ten pliuškanti jure virpėdama sklei

džia
Ant visos platybės atspindžius 

šviesos.
Ten nėra nei sienų, nei bokštų augštų, 
Tik dangus, saulutė ir židrys dausų... 
nes kalno viriu.iės sužiba raudona Zoilės žibin- 
.^r.a ir vėjo atnešamas baisas. Mykla

pertraukia muzika.

Tau veidas nubąlą!
O Eol, Eoli! pasilik man gvvas! 

SOLIS:
Ir kam-gi raudoji ? — palik raudą 

stygoms!
Pažvelgk man akysna, tegu kanklė 

groja,
Aš saldžiai užmigsiu, maloniai sap

nuojant.
Mylda paima lvi-ą ir akomponuojant pati sau maloni; 
balsu kai lopšinę dainuoja, ant jos skruostų blizga d; 

stambus ašarų lašai.
Toil už bedugnių, tamsybių, nakties, 
Už sauso ir karsto tyrulių smiltyno,

Ant 
bUVO

ZOILĖ:
žiburiai! Žiburiai! 
Ten raudoni žiburiai!

Tarps paliuosuotųjų pakyla sujudimas, visų žvilgsniai 
; ;rnir,ga nakties begalinėn tamsumon, kur tolimoj pa- 
tangėj ;ai retėžys sužibo ilga eilė raudonų žiburėlių taš

kai. U-binas išbėga iš kalvės kai padūkęs.
’/RBINAS:

žiburiai! žiburiai!
Ten sužibo žiburiai!

EOLIS:
Dėl laimės ir džiaugsmo tiek triukš

mo ten kelia...
Ką-gi jie pamatė?...

MYLDA/ I 
Raudona ugnelę...

EOLIS:
0 Mylda, Mylda! kai smagu sieloj!
Kad dega raudoni žiburiai tamsoj. 

Mvlda vėla uaima lyrą ir tęsia pertrauktą daina. 
JYLDA:

Ten nėra nei sienų, nei bokštų augštų 
Tik dangus, saulutė ir židrys dausų... 
Ten visas gyvenims...

_ •’-ia: sviedžia šalin nuo savęs prapultin lyrą. Lyra 
isdaraosi ir daužydamosi į uolas graudžiai skamba. Myl
ia nuleidžia galvą ir nepasikrutinant žiuri Eoliui veidan 
r į jo sustiklėjusias akis. Senas kalvis tepečkoja i kalną, 
?r žybčioja Žoiiės dervokšnis. Paliuosuoti vergai tiesia 
aukas link matom’! padangėje žiburėlių ir krato ore sa- 
ais kardais, pasigirsta griaustir.ys ir žaibas nušviečia 

pajungė. Artinas audra.
UŽDANGA.

■v jSIS-TAS APIE lento ištobulinimui gelbsti i išvystymui ir apšvietos pa- 
_ _ _ __ mįtctt tinkama mokykla; visu kėlimui. Kas bent kiek mo-
DAlLę IK rlUbŲ ; mokslų mokyklos išdirba t ei- ka suprasti muzikos svarbą, 
f! Ali ĮNINKITQ ; singą, vieno ar kito dalyko! jos įtekmę Į musų gyveni- L/nlUlllIl lik V D. rFr>;.^ JoJUnln ■ri'a foa hoinnėc ciinrari-i supratimą. „Taip ir dailinin-• mą. tas beabejonės, supran- 

kas, mažai prasilavinęs ne-!ta ir brangina ją. Jis pats
Kelios savaitės atgal, iš p-a]i padarytį tai. ko daugiau, remia daile ir kitus ragina 

būrelio susispietusių apie jįlturiiMta tauta " ’ ------- *’ *—
gerb. kompozitoriaus 
Petrauske 
dailininkų, 
garsas dėl organizavimo 
mylinčio dailę jaunimo i vie- į 
ną stiprią organizaciją, kad 
bendromis spėkomis budinti •įį:Ug 
ir tobulinti gimstančią mu- ' • • 
su dailę.

Iki šiol da niekas negalė jo 
pakelti šio svarbaus klausi
mo; reikalas turėtų būt sta
tomas pirmon vieton, kaipo 
papuošalas išdraskvtai mu
sų tėvynei Lietuvai. Reikia 
daug jiegų Operai ir Simfo
nijai Įkurti. Reikia ir daug 
dailininkų tam darbui dirb
ti. daug kantraus pasišventi
mo ir nenualsaus darbo, 
idant jaunutei šios gadynės 
dailei kelią praskynus.

Paskutiniu laiku musų vi
suomenėj pradėjo atsirasti 
jaunu dailininkų ganėtinas 
skaitlius, kaip-tai poetų, pie
šėjų, muzikų, scenos meno 
mėgėjų, norinčių lavintis. 
Prakilnios dvasios jaunimas 
nors ir blogose gyvenimo są
lygose randa sau būda lavin
tis ir kitiems norą Įkvėpti 
— pakelti mintis, idant ga
lėtų suprasti, kokią svarbą 
turi dailė musų - gyvenime 
Pasirodo, kad kila ir tobuli
nasi busiančių jaunu musų 
dailininkų dvasia ir pilnu 
smarkumu bėga pirmyn.

•Kuomet mes norime pil
nai pažinti dailę, nežiūrint, 
kokios šakos ji butų, ar tai 
muzika, daina, tepliorvs- 
tė, ar skulptūra — visų 
pirma reikalingos tani 
tikros priemonės talentui 
ištobulinti reikalinga mo
kykla, nes tik mokykla pa
daro pilną dailininką. Jei 
norime mokintis, tai reikia 
ir mokėti kaip sukoncent
ruoti savo spėkas Į bendrą 
kuopą, žodžiu sakant i stip^- 
rų kūną, i galinga organiza
ciją. Atskiras dailininkas, 
tai kaip vrklas nublokštas 
nuo valties i vandeni.

Dailininkai maž-daug ge
ma dailininkais, bet jų ta-

reikalau-į suprasti tą prakilnų žmo- 
.. ja. Jis tik patenkina mažai gaus dvasios nenustabdo- 

konserv atoi iją. prasilavinusi žmogų.
praskambėjo 1 V* ' -

ii galutina dailės 
Daug reikia spėkų ir triūso- 
išeikvoti. Bet išimtinas skai- 
___ ; yra pasišventusių žmo- 

'nių, kurie nepaiso jokių sun
kumų. nei ekonominių kliu- 

įčių: jie dirba nenualsiai. 
Dailininkas* butų savo d va

isiniam siekiui priešu, savo 
i troškimams prieštarauda- 
imas. O kas dirba arba tve
ria savo vaidentuvės tvari
nį su tikra pasišventimų 

i ir noru, ten ir estetiškas jo 
; dvasios produktas sielą ža- 
vėja. Žinoma, visuomenė 
naudojasi, gėrisi ir apspren
džia dailininko t varini.

Musų visuomenė turi tin- 
j karnų žmonių dailės srityje, 
įtik reikia jiems tam tikrų 
sąlygų. Musus visuomenė 
greičiau pribrenda, negu ki
tu tautų, turinčių progą ir 
laisvę lavinimuisi. Bet rei
kia nepamiršti, kad čionai 
Amerikoje, ir mums ekono- 
minės sąlygos nėra taip jau 
blogos, kaip kad Lietuvoje. 
Galima rasti užtektinai sau 
laiko mokintis ir pragyve
nimą nelnyti iš dienos dar
bo. Lietuvoje kas mokinosi, 
tas žino, kaip yra sunku pa
piešti mokyklos našta, jeigu 
j nėra kam finansiškai remti, 
tai ir mokslas turi tuom už
sibaigti.

Dabar Lietuva turi atkrei
pusi i mus savo akis, ji tiki
si daug dvasiškos paramos 
iš musų kaip dailės, taip ir 
scenos žvilgsniu. Ji ištrošku
si !...

Plačiai žinomas musų 
yerb. kompozitorius Mikas 
Petrauskas, kurio veikalai 
(komnozici ja) prakilniai 
skamba musų or,erose, ir 
įvairiuose koncertuose, ypač 
io dainos, yra visu pirmeivių 
kaip Amerikoje, taip ir Lie
tuvoj dainuojamos. Jis ne
atsisako dirbti visuomenės 
darbą. Jis dirbo nėr dauge
lį metų visuomenės dvasios

12 dvasios nenustabdo- 
__ .____ <mą troškimą. Tečiaus ir
Bet nelengva yra pasiek-'Čia atsiranda žmonių, kurie 

1 sieki.'cinizmu spjauna.
Štai, tūli tautininkų dien

raščio redaktoriai Chicago
je diskredituoja sumanytą 
ir pakeltą musų dailės klau- 

?simą. Jie nori užstoti kelią 
umanytam žingsniui —jam 
^akenkti; bet jie nenurodo 
riežasties, kodėl tonegali- 

na gyvenimai! vykinti kodėl 
Tetinkami žmonės pradėjo 
ą darbą dirbti? Iš to reikia 
daryti toki išvedimą, kad 
oatĮs "kritikai” nėra daili
ninkais ir mažai supranta a- 
pie dailę ir joj veikiančių 
■ailininkų troškimą.
Šitokis neapsvarstytas iš

sišokimas kenkia netik dai
lininkų organizavimo dar
nu. bet ir sutvertai dailei, 
5ei busiantiems dailinin
kams. Argi gali panašiai 
elgtis dailininkas, kuris tro
kšta visuomenės šviėtimos? 
Ir geriausiam darbui užken
kti atsiranda tokių žmonių, 
kurie egoizme nežino pa
tis ką kalba.

Tagi kas jaučia ir supran
ta, kokią svarbą turi dailė,
— pats padarys išvedimą, 
kad reikia ją remti, kas reiš
kia remti dailę — tas pat
— šviesti patis save ir musų 
visuomenę.

M. J. Shileikis.

I

I

I

“KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ 
DOMAI.

GERE. "KEL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudo* 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesą- 
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jusg pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiai atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo drangas prikalbint iiaira- 
šyti "Keleivį," karia drąsiai gina 
darbininką reikalas nepaisyda
mas visą gyvenimo audrą.

Sn pagarba. 
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

ą

KELEIVIS. ’

PAIN-EXPELLER
MuiuieiiL . iii*<*haaiika<. mužejtd. Z^i.rikn’K ir xiap
.kerbi’ .nka>. < irb.mti \u.uj Itukc. via auižiri dr.-r.igni
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VALGIS IR JO GAMINIMAS.
Released by National Board of the Y. W. C. A. of t . S. A.

Šiais laikais, kada valgomi į mums reikalingiausiu 
dalykai taip yra brangus, giu. rn-*—- ------ -
mums gal nekartą norisi, 
kad stotųsi taip, jog visai 
nereikėtų valgyti. Nei mes 
galim gauti tokių miltų, ko
kių norėtume, neigi gauna
me tiek cukraus, kiek mums 
reikia. Kaipgi tad gali vy
rai tikėtis gerų pietų, kada 
viskas taip brangu, o da prie 
to, esame priverstos vartoti 
dalykus apie kurių virimą 
nieko nesuprantame? Ma
no groceris, pavyzdin, man 
sako, kad jei aš noriu pen
kis svarus kvietinių miltų 
gauti, tai kartu turiu imti 
penkis kitų kokių miltų, 
kaip tai: miežinių ar ryži- 
nių. Aš niekad nei negirdė
jau apie miežinius miltus ir 
man duona iš jų iškepta nei- 
kiek nepatiko. Betgi už 
nekurio laiko aš dažinojau, 
kad visi laikraščiai pagarsi
nę receptus, kaip duoną iš 
miežinių miltų kepti, iš ko 
pasirodė, kad mano miežinė 
duona nebuvo gera vien dėl 
to, kad aš nežinojau kaip ją 
iškepti.

Jei mes vien Įsivaizdinam, 
kiek tūkstančių žmonių ki
tose šalyse iš bado miršta, 
tai mes esame pasiryžę su 
jais kuo turime dalintis, ir 
išmokti vartojimą visokių 
užvadų. Mes tankiai girdi
me tą sakinį, kad „Valgis 
karę išlaimės,” taigi mes 
jaučiam esant tame tikrą 
pagalbą, jei stengsimės iš
mokti kaip valgi geriau pir
kti ir kaip jį sutaupinti.

Nekuriems iš musų gal ii 
sunku suprasti, kodėl Suvie
nytos Valstijos siunčia kvie
čius talkininkams, o mums 
liepia visokius užvadas var
toti. Kodėl, mes gal sakom, 
jiems nepasiųsti kornų, mie
žių ar kitų miltų, o sau pasi
likti kvietinius miltus? Bet 
laivai yra taip neskaitlingi 
kad yra priverstina siųsti 
tik labiausia sotinančius 
produktus j aną pusę, tokiu 
budu mažinama svarumas. 
Kvietiniai miltai-gi ir yra 
tokiuo produktu. Komu mil
tai ne taip švarus ir greičiau 
gadinasi; tas pat galima sa
kyt ir apie kitokius nekvie- 
tinius miltus. Bet ir prie 
šitokių aplinkybių mums y- 
ra daleista vartoti daug dau
giau kvietinių miltų negu 
Francuzijoj, Belgijoj ir tt.. 
o ten ir nuo karės kenčia 
daug ciąugiau, negu 1nes.

Sviestas — tai vėl kitas 
klausimas. Sviestas taip 
pabrango, kad jo visai nega
lima dasipirkii. Mes reika
laujame riebalų savo valgy
je, bet randasi apart sviesto 
ir kitoki riebumai, kuriuos 
galima suvartoti. Tapo pa
tvirtinta, kad kareivių žaiz
dos daug geriau gyja, jei jie 
gauna sviesto prie savo val
gio, užtat siunčiama sviestą 
į aną pusę. V nikai irgi turi 
būtinai vartoti sviestą, bet 
suaugę žmonės gali vietoje 
to, vartoti oieomargariną. 
Tas yra daug pigesnis ir yra 
geresniu, negu prastas 
sviestas.

Paskutiniais laikais buvo 
gana sunku tiek cukraus 
gauti, kiek mums norėtųsi. 
Anglija visai savo cukraus 
negamina, o kiti talki
ninkai daug mažiau jo da
bar augina, negu pirmiau. 
Kareivis, kuris gauna por
cijas cukraus prie valgio, 
gali daug toliau eiti ir šalčio 
netaip bijo, negu tas karei
vis, kuris cukraus visai ne
gauna. šito dcleį mes siun
čiame cukrų kiton p—"- - 
patįs pasiliekame su 
žiau.

Valgis yra labai svarbus 
dalykas. Valgant netinkan
tį rųaistą mes kenkiame sa
vo sveikatai, nes valgyje y- 
ra dalykai būtinai reikalingi 
musų kunui. Mes tankiai 
manome, kad mėsa

pusėn, o 
i ma-

i val-
Tiesa, žmonės sunkiai 

dirbantis turi kiek-nors mė
sos valgyti, bet nėra reikalo 
mėsą valgyti tris kartus per 
dieną. Pienas, suris, kiau
šiniai, šobelbonai ir žirniai 
turi tą pačią vertę ką ir mė
sa. Prie to yra mums rei
kalingi vaisiai.

Žmogaus sveikatos stovis 
daug priguli nuo to, ką jis 
valgė kūdikystėj, to delei 
turime gerai prižiūrėti sa
vo vaikams duodamą valgį. 
Vaikai, o ypač mažiau šešių 
metų kūdikiai, turi būtinai 
kasdieną gauti pieno. Pie
ną kūdikio valgyje nieką 
negali užvaduoti. Vaikams 
tinkanti valgiai yra minkš
tai virti kiaušiniai, duona su 
sviestu, žaliumvnai, keptos 
bulvės, vilti vaisiai, pienas 
ir kakao. Kenkianti vai
kams valgiai yra arbata, a- 
lus, kava, rauginti agurkai, 
veršiena ir kitos keptos mė
sos ir pajai. Nors tie val
giai nesusargins jūsų vaiko 
iš karto, bet jie yra silpni
nanti ir gadinanti vaiko vi
durius.

Kitas dalykas yra, žinoji
mas kaip valgi pirkti. Ne
reiškia, jog būtinai reikia 
pirkti brangiausius valgio 
produktus, norint gauti ge
riausius. Paveizdan, dau
giau maisto yra ’’round stei- 
ke,” negu ’?porter house stei- 
ke,” nors paskutinis yra 
daug brangesnis. Visada 
reikia reikalauti, kad buče- 
rius pridėtų kaulo prie mė
sos, nes tas vra reikalinga 
gerai sriubai. Sutaupinkit 
visokius trimgalius riebalų, 
išleidę galite vartoti prie ke
pimo kominės duonos, bul
vių ir tu

Perkant duoną stengkitės 
gauti vakarikščią duoną, ka
dangi ta pigiau atsieina b 
jaugiau maisto duoda, ži
noma, daug geriau yra na
mie duoną kepti. Didelė šei
myna gali sutaupyti dešimts 
centų dienai namie duoną 
kepant. Už $2.50 galima ge
rą kubiliuką duonai maišyti 
nupirkti, kuriame lengva y- 
•a tešlą užmaišyti ir užmin-' 
kvt. •

Perkant visada pirkit da
lykus tam tikram svarume 
ir vertėje, ne už 10 centų ar 
5 centus. Jei paveizdan. 
kruopos yra trylika centu 
svaras, o jus norit gaut jų 
vos už 10 centų, tai jus nie
kad pinigų vertės negausit 
daug geriau padarysit, ie 
lirksit svarą kruopų, mokė 
iami 3 centus daugiau.

Perkant pieną visada žiū
rėkit, kad butų tyras, ir r.e- 
oirkit pieno nešvarioj krau
tuvėj. Pienas bonkose yra 
visada švaresnis, negu pie
nas iiuosas, todėl kaip galint 
stengkitės pirkti pieną bon
kose. Niekad nevartokite 
pieninių bonkų ar kitų pie
nui paskirtų indų kitiems 
dalykams, ir stengkitės pie
ninius indus užlaikyti, kiek 
galint švariai. Pieniniai in
dai turi būti gerai su karštu 
vandeniu iššutinti kiekvieną 
dieną. Prastas ar nešvarus 
pienas kenkia vaikų sveika
tai.

Daug maisto gadinama 
nežinant kaip ji užlaikyti 
nuo gadinimosi, užtai yra 
gerai apsipažinti kaip to iš
vengti. Šiltame laike, no
rint pieną užlaikyti nuo su
regimo, reikia jį užvirti, 
tokiu budu jis laikysis ge
ram stovyje daug ilgiau. 
Maistą irgi galima užlaiky
ti ir sučėdyti džiovinant 
marinavojant ir tt., tam tik
rame metų laike. Apie tai 
galime daug išmokti iš laik
raščių pamokų.kurio< duoda 
gerų nurodymų laikas nuo 
laiko apie šitokį maisto su- 
taisymą. švarus, šviežias 
maistas daug greičiau sust

yra gadina esant arti seno su-

C

I

J m u snvir# metu
k*, i p šita piuki gyduole yr.» var- 
i sh KeriautUMKiM px»ek-

išgydymui r u iii u t i z ui <». 
k»uiineje. se ir rau- 

meuyao. iu*t. ra (gijos strėnų die- 
ghaią. A:.»cio ir L«/stxlio.

Neapsigauk v irk .tarnas pigins raistus didelėse bctikos*. ReikaUuk geriausiu. Kuomet pirkai 
r'i’.u-E.Tj’e ier, perMtikriuk ar yra TKARA. v.-iid»:ižrsklis ant baksint •». 35 centai ir <5 centai už 

įdulkinę. Gaunamo* vijose aptiekite, ar tiesiog is ?u.b< rtorijos.
F. AO. RICHTER A CO., 74—80 \Vasbiagtcn St., New York, N. Y.

gedusio maisto, todėl reikia ( 
stengas valgio sandėlius ir 
virtuvę užlaikyti v>>ada šva
riai.

INFLUENZA ARŽESNĖ 
Už KARE-

Nuo rugsėjo 15 d. nuo in- 
fluenzos ir pneumonijos žu
vo 300,000 iki 350,000 žmo- 
tių Suvienytose Valstijose. 
Amerikos kareivių žuvusių 
karės lauke Francuzijoj pri- 
-kaitoma tik 58,478. Pavo
jus grasinantis iš atsikarto- 
imo tos epidemijos neturi 
>ut užmirštas. Visi oficialiai 
patarimai kaip apsisau

goti nuo to pavojaus skam
ba: Laikykitės švariai! Kad 
užlaikius savo vidurius va- 
hime įr veiklume Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vv- 
30 Elixeris yra atsakančiau- 

, iu vaistu. Prirengtas gy
dymui vidurių iš žolynų ir 
tyro vVno Trinerio vaistas 
išvalo vidurius ir neapsilpni- 
na kūno, priešingai, sustip
rina visą kūno tvarką. Viso
je aptiekose kaina $1.10. 
Nuo kosulio geriausia var- 
tot Trinerio KosulinĮ Seda- 
tvvą, kaina aptiekose 25 ir 
50c. Tšsirašant — 35 ir 60c.! 
loseph Triner Co., 1333 —' 
1343 So. Ashiand avė., Chi
cago, III.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyrii- 
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
bais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. G varant uotas ant 20 me
tų. Ypatingas pas i u ly j i mas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai ra 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL

v

TRINERIO LAIMĖJIMO 
KALENDORIUS 1919.
Trinerio Sieninis Kalen

dorius 1919 metams "Victo-į 
ry Calendar” bus atmintin- 
gas musų vyrų anapus lai
mėjimo pa\ eikslas. Dievai
tė Columbia laiko laurų vai
niką ant galvos kareivių ir į 
’urininkų. užpakalyje josi 
matosi Amerikos kariškas j 
1 aivas žaliose juros bangose,] 
viršui gi dangaus mėlynėj i 
irlalvis, Gerlandoj paveik-, 
Jai Washingtono, Lincolno’ 
r Wi’sono, žemai gi paveik
ias Trinerio įstaigos, kur 
lirbama garsingas Trinerio, 
Ymerikoniškas Kartaus Vy-i 
io Elixeris ir kiti vaistai.] 
Prisiųsk 10c. krasos apmo
kėjimui ir gausėtą puikų ka
lendorių. (51)

Joseph Triner Co^
1333 _ 1433 So. Ashiand 

Avenue. Chicago, III.

JUS GALETE BAUGIU

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

.Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki. bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas 15 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu. tai stenkitės apsau- 
gucti jcs. T'žsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS/' 
Parašita europos gar- 

singo specialisto, kuri-
<je randas i'.^is-ios ži- 
nios:Gražybe —
dėjimus plauko ir <xb>s 
galvas. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas 
— Kaip užlaikyti

ir išauginti
nra-

kai.—Barzda—ir tieki- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi- 
usius sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

t&eš-nie canlte minu atspaustą kuponu šes.oje savaite. jr siuskete šUnden.
UNION LABORATORY, Box 638, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY.

Box J8S. Union. N. Y.
Stučiu i dedamas 13 centu de! apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” ePaeluskcte sykiu kuponą so 
1usn antrašu.)

Al, Alena Kostovska, patirt- 
dau visai publikai akyse.

/S

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydvtoįaa. 

Chicago, III.
Miesto offisas: 
1553 W. Madison Street,
Suite 600—612 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.

West Side offisas: 
2225 So. Leavitt st. 
Valandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4625.

Ncdėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.1

MOTERIMS PLAUTIS 
čIRKšLe $1.75.

šitų čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje R uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dol anmokejimo persiuntimo. Turi
me daugybe tiems panašių dalykų ir 
nrietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLE1GH * CO.. Dept. 924. 
CHICAGO, ILL.

Ui Suv. Valst. rūbelių kaina $2., pi 
nigai turi būt prisiųsti iškalno.

Kas mint išgelbėjo nuo 
čią ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Ai kentėjau nuo neviriniaao 
pilvų ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo -at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, tonuose ir strėnuooo. 
Niekur ai negavau pagelbos dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bittens ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradž
ia n gerai iansties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per

Į 6 mėnesius ai savo paveiksią ntbm> 
i liu pažint ir palikau laiminga
dama Salutaras Bitteria. Kaina 31.25. 
Galima srauti geresnėse aptieko-.’e, o 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL 1X91. 
2«»lėu nuo visokią blogumą.

J. BALTRŪNAS, Pruf.
S. Halstcd SU Tel. Canal $417. 

Chicago. I1L
Mtą apgarsinimą turėtą

iškimt ir pasilikt. .

1707

KTT "KELEIVI.” 
SKAITYKIT TIN<
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I'rogresiscių vakaras.
Pereitą subatą Lietuvių 

įšalėję buvo LMPS. 13 kuo-ŽINIOS 1$ VISUR. Vietinės Žinios
i _____ i*

So. Bostoną užpuolė plė
šikai. tiumais turėjo būt kelinės ir

Vidurnakčiu trjs jauni už: navatniausias buvo ski

lsiu tokiomis kelinėmis ba- 
liun atėjo nedaug, tik apie 6 
poros. Kaikurių kostiumai 
rodė daug moteriško suga- 
bumo ir nemaža padėto dar
bo. Pav. dr-gės Simonavi- 
eienės iš Cambridge’aus iš 
kopūstų lapų dailiai perpin
tų raudonomis uogomis, ar
ba vėl Vaisiauskienės iš 

makaronų su sidabrinėmis 
poterkomis, kitų iš eglių ša
kelių pasiūtos buvo nepap
rastumu.

Dovanas už kostiumus ga
vo Vaisiauskienė, M. Rim- 
kiutė ir M. Longiutė.

Publikos buvo gana daug 
ir kuopai vakaras gerai pa
vyko.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on Deceniber 
18, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

i pos parengtas taip vadina
mas kostiumų balius. Ko^-

SĄJUNGININKAI GAVO Pie«ikai išdaužė i Andriaus darnos dovanos. Apsitaisiu- $60,000,000,000 AUKSO Iš P^siKai įsnauze į Anuriaub._; x (
RUSIJOS. Sadausko namus po num. 

292 Bolton st., grasindami 
, atėmė iš jo $47

* ' < J* u

Paryžius. — Daugiau kaip užmušimu, atėmė iš jo $47 
$60,000,(100,000 aukso, kurį'pinigų. Kada netikėtai Sa- 
vokiečiai buvo gavę iš Rusi- dausko pagalbon atbėgo po- 
jos, dabar atvežta Paryžiun bemanai O’Reagan ir Rear- 
ir sudėta Francuzijos Ban- J— 1 v=--x-‘
ke. Apie tai pranešė Fran- 
euzijos finansų ministerija.

PASKUTINIAI VOKIE
ČIAI APLEIDŽIA F1N- 

LIANDIJĄ.
Washingtone gauta žinių, 

kad 16 gruodžio iš Finliandi- 
jos išvažiavo paskutiniai vo
kiečių kareiviai.

^on, plėšikai leidosi bėgti. 
Po neilgo gaudymo policma- 

įnam pasisekė sučiupti visus 
Įtris, būtent -Jeremiah Ma- 
honey, 21 metų, Robertą 
Tomlison, 21 metų, ir Jobu 
J. Dooley 18 metų amžiaus. 
Visi jie, kaip matosi, yra ai- 
riukai iš So. Bostono.

Netrukus po to policma- 
nas Cornelius O Neil suėmė 
kitą banditą, kuris sykiu su 
kitais užpuolė D. ir Golci 
gatvių kertėj Franą Brazdi, 
grįžtantį iš darbo su uždar- 

Poliemanas O Neil pa- 
į pradėjo

i
I

APIPLĖŠĖ RESTORANĄ I
IR 40 SVEČIŲ.

Ant East 13-th gatvės ;biu. .
New Yorke aną vakarą įnė-i matęs užpuolimą 
jo Į vieną restoraną penki bėgti užpūtajam pagalbon, 
ginkluoti vyrai, atkišę revol- Plėšikai atėmę iš sumušto 
verius liepė visiems pakelti Brazdžio pinigus pasileido i • v i — v* • i —  TN _ 1 •         1 rrankas, iškraustė 40 svečių 
kišenius, išplėšė kasą ir su
sėdę į automobilių paoėgo. 
Praslinkus dviem valandom 
tie patįs plėšikai įnėjo į sa
liuną, išplėšė kasą ir vėl pa
bėgo.

TEATRAS IR KONCERTAS
KELEIVIS.

žinomas 
daini- 
Yorko

įjosimas prasidės lygiai nuo 8 valandų vakare. 

DUDLEY OPERA HOUSE
113 Dudley st., Boston, Mass.

Visus kviečia atilankyti LSS. 162 kp. KOMITETAS.

per
šo-

GRUODŽIO
Bus perstatyta 

“MILIJONAI 
VANDENYJ” 

Trijų veiksmą drama 
parašyta Vargšo.

Koncerte dalyviu 
garsiausios lietuvių 
spėkos:

J. BUTĖNAS 
Kuris yra pagar

sėjęs 'dainininkas 
didžiausios New- 
Yurko Metropolitan 
Operos Chore ir
P.Datažin$ku*Tefioris

Gerai
k«.ipo garsus 
įlinkas New 
apielinkėje.

Pasibaigus 
statymui bus 
kiai.

Minėta vakarą 
rengia LSS. 162 kp.

MOTERŲ ŠOKIAI
Cambridge’aus progresyvių moterų 27-ta kuopa rengia

28 Gruodžio, 7:30 vai vakare, 
šokią vakarą, kur bus lakiojanti pačta su dovanomis ir kitokių pa- 

marfinimų.
ANT CYPRUS SALĖS,

40 Prospect Street, Cambridge, Mass
Ant rytojaus bus moterų konferencija. Delegatės gali atvažiuoti iš 

vakaro. Nakvynė bus parūpinta.
Bus gražių merginų ir vaikinų. Ateikite visi. 

Kviečia MOTERIS.

GRAŽUS KONCERTAS IR 
TEATRAS.

LSS. 71 kuopa Cambridge 
21 d. gruodžio vakare turės 
gražų vakarą Burleigh st. 
svetainėje. Vaidins ”Salia- 
ipono Sapną” ir „Karės me
tu.” Be to bus koncertas ir 
įvairių pamarginimų, daug 
gardaus juoko kąsnelių ir 
dainų.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FTOERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS: (10)

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

BENiUMIlt MEHDELSOHN
ADVOKATAS

Atlieka visokius teismiškus reika
lus šioj šalyj ir Europoj. Suteikia 
sąžiningus patarimus.

931-932 Slater Bidg.
390 Main St, Tel. Park 709 

VVorcester, Mass.

Komitetas.šiemet daugiau žmonių 
miršta.

Bostono Sveikatos depar
tamento paskelbimas paro
do, kad pereitą sąvaitę Bos
tono mieste pasimirė 295 y- 
patos, kuomet tą pačią są
vaitę pereitais metais mirė 
Lik 229.

Iš tų 295 mirusių ypatų bu
vo 140 vyriškos ir 155 mote
riškos lvties asmenų.

P. Valukonis partraukė 
daug puikių daiktų.

So. Bostono lietuvių auk- 
sorius P. Valukonis, kuris 
laiko savo auksinių 
krautuvę ”Keleivio” 
partraukė daugybę 
auksinių daiktų ir 
menų Kalėdų dovanom.

Kalėdų dovanas lietuviai 
'au Įpratę vieni kitiems pir
kti. Daugelis eina į svetim
taučių krautuves ir dauge
lis apsigauna. Ir nestebėti
na. Atskirt stiklą nuo dei
manto paprasta akia ne 
kiekvienas tegali. Dėlto 
žmonės dažnai ir apsigauna. 
Todėl norintiems tokių daik
tų nusipirkti patartam 
kreiptis pas savąjį auk- 
sorių Valukonį, kurio var
das nėra jokiomis suktybė
mis suteptas. Pas jį gausi
te visokių jums geistinų bi
žuterijos daiktų.

‘ bėgti. Policmanas negalėda
mas pasivyt šovė į plėšikus, 
šūvį išgirdęs kitas poiicina- 
nas greit atbėgo O’Neilui
pagalbon. O’Neil paleido
antrą šūvi ir pataikė plėši
kui kaklan, plėšikas paklupo 
ir policmanas jį suėmė. Ki
tus suimta vėliaus. Suim
tasis pasidavė vardu Ste- 
nhan Kmg. Jis ir sumuštas 

i nugabenti 
Pašautas plė

šikas King yra tik 18 metų 
amžiaus, pasisakė gyvenąs 
no num. 274 Silver st.. So.

* Bostone.
Policmanas Molineaux 

i rlealy Co. aptiekoje prie W. 
jBroadvvay suėmė plėšiką, 
pasidavusį Edward F. Ste- 

ivenson vardu. Tas pats do- 
'icmanas išgirdęs suskambė- 

i iimą stiklu, išmušto krautu
vės lango, pribėgęs ton vie
ton rado išmuštą grosersto- 

langą no num. Iii W. 
S-th st. ir žmogų imantį val
gomuosius daiktus. Suim
tasis pasidavė Dennis Mc- 

.Carthy vardu, 50 metų am
žiaus.

Ji m Larkin supliekė Bostono 
airius. ‘

‘Airių socialistu ir darbi
ninkų vadovas, aktyviai da
lyvaujantis airių kovoj už 
laisvę, pereita nedėluieni 
Grand Opera House teatro 
salėje sakydamas prakalbą 
pasakė daug karčios teisy
bės Bostono airiams.

”Jeigu Airijos klausimas 
priguli nuo Amerikos — tai 
Dieve gelbėk ją 1” jis užreiš
kė. ”Kurgi, kame gi Bosto
no airiai?” šaukė tasai ug- 

.ninis laisvės karžygis. ”Jie 
vieni sėdi puikiuose rūmuo
se, kuriuos turi, kiti gi pūva 
slumsuose; jų pūvantis kū
nai ir protai pūliuoja. Bol
ševikai yra geresni Airijos 
prieteliai.”

Jis pasmerkė Bostono ai
rius politikierius, apreikšda
mas, kad ”lygiai kaip Lloyd 
George jie skelbiasi Airijos 
prieteliais vien tam, kad ga
vus žmonjų balsus.” 

Draugas Larkin baigda
mas savo prakalbą užreiškė, 
kad Amerikos airiai privalo 
organizuotis ir gelbėti Airi
ja taip, kaip žydai susiorga
nizavę gelbsti Lenkiją.
Taipgi kalbėją ”Revoliutio- 

nary Age” magazino redak
torius d. Edmund McAlpi- 
ne.
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350,000 ŽMONIŲ MIRĖ 
NUO INFLUENZOS.

Visuomenės sveikatos ži- „ ,.
nvba Washingtone apskaito, L‘.>razJls 
kad nuo 15 rugsėjo Suvienv-1 ?.fonbS.Vn- '
tose Valstijose nuo ispaniš
kos influenzos mirė apie 
350,000 žmonių. Liga da 
siaučia ir dabar, bent miršta 
jau mažiau. Epidemija la- - 
bai skaudžiai palietė ap- L1 
draudos kompanijas.

daiktų 
name, 
gražių 
brang-

MIRĖ PETRAS KLIMANCKIS.
29 spaliu velionis tapo palai

dotas Vancouver, Kanadoje; jis 
paėjo iš Suvalkų gub: Kiek ži
noma iš velionio kalbos, jis ne
turėjo čia jokių giminių, išėmus 

, _ . . , . . vieną brolį Amerikoje. Velionis
kad parupmub daibo \netų Išliko bankoje pinigų. Numirus

Rūpinasi rast kareiviams 
darbo.

Everett W. Lord Suvieny
tų Valstijų darbo biuro vals- 
tijinis direktorius pats as
meniškai ėmėsi už darbo,

SAKO. BRAVORNINKAI 
KELSIS Į KYNUS.

Californijos bravorninkų 
susivienijimo pirmininkas 
Samet pasakė bravorninkų 
suvažiavime, kad įdėtasai Į 
Amerikos bravorus kapita
las dabar busiąs keliamas Į 
Kynus. ”Mes žiūrime i Ky- 
nus kaipo i tinkamiausią vie
tą,” jis užreiškė. „Šiomis 
dienomis aš išvažiuoju tenai 
statyti už $2,000,000 bravo
rą. Kitos kompanijos ren
giasi daryti tą patį.”

iš karės lauko pereitą są- 
vaitę sugrižusiems karei
viams ir jurininkams.

Lordas tuo tikslu šaukia 
mitingą, kutis Įvyks šios se- 
redos vakare Employment 
Service headkvorteryje, po 
num. 18 Tremont st. Mi- 
tingan kviečiama Įvairių 
labdaringų draugijų atsto
vai.

Paleisti kareiviai dabar 
vaikščioja be darbo ir dauge
lis jų prašinėja išmaldų.

i

Klimanckiui, žmonės, pas ku
riuos iis gyveno, pasisavino jį 
už savo broli ir nori pasiimti jo 
turtą, kuri jis paliko. Jie jau 
sunešė teismui ir dokumentus. 
Todėl, jeigu yra jo tikrų gimi
nių, tegul tuojaus atsišaukia.
P. Jonikaitis. 790 — 40- avė. ,E.

• Vancouver, B. C. Canada.

EBERTAS NUTARĖ SLO
PINTI SPARTAKUS.

Londone gauta žinių, kad 
vokiečių premjeras Ebert, 
gavęs Prūsų Gvardijos pa
ramą, kuri dabar pribuvo 
Berlynan, nutarė spartakų 
judėjimą slopinti spėka.,

PERŠOVĖ INDO-KYNŲ 
GUBERNATORIŲ.

Hanolo mieste, franeuzų 
kolonijoj lndo-Ky nuošė, li
kos peršautas Indo-Kynų 
gubernatorius Aibert Sa- 
raut. Kulipka įlindo Į deši
nįjį šoną, bet jis sugysiąs. JĮ 
jieršovęs buvęs civiiės 
džios agentas.

vai-

suBULGARAI MUŠASI 
GRAIKAIS.

Žmonės, kurie atvažiuoja 
iš Bulgarijos į Saloniką, pa
sakoja, kad nors karė skai
tosi pabaigta, tečiaus bulga
rai nesiliauja persekioję gy
venančių tenai graikų. Kai
mas Agathopulos, kuris 
stovėjo prie Juodųjų jūrių ir 
kuris buvo veik vienų grai
kų apgyventas, likos bulga
rų kariumenės sudegintas.

LAIVAI SUSTOJO VAIKŠ
ČIOJĘ J BANGORĄ.

Laivų linija iš Bostono į 
Bangorą jau uždaryta. Pas
kutinis laivas pereitoj sa
vaitėj nuplaukė tik iki Win- 
terporto ir turėjo grįžti at
gal Bangoro nepasiekęs, nes 
toliau uj>ė buvo jau užšalus.

■ ■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■■—į

DAKTARAS Į

A. F. Christian į
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401 Narlboniogh Street
(Netoli Massachusetts avc.)

BOSTON, MASS.

} VALANDOS: Nuo 8 iki ii ryte.I ■
j Nuo 2 iki o po pietų, nuo 7 iki 9 I
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vakare.
(Šventadieniais ir nedėliotv.is 

tos pačios valandos.)

Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir 
priežiūros, užtikrinam, kad gaus 
geriausią priežiūrą, gerą valgi ir 
kambarį, ir gerus patyrusius 
daktarus visą laiką. Mano nri- 
vatiška Hospitalč yra aprūpinta 
su medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir che- 
mikališkų analizaciių Kraujo, 
Šlapumu ir Pilvo ligų. Įsteigta J 
23 metai! Į

Paskaita.. kode! kibi 
revoliucijos.

Ateinančioj nedėlio,*. 22 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Salėje ”keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas 
skaitvs 
’Kodel 
Vakarą 
Moterų 
kuona.
ir Silver gatvių kertėj. 
Bostone. Įžanga 
Kviečiami visi.

Rengėjų Komisija.

paskaitą, temoje 
kįla revoliucijos?” 
rengia progresyvių 
Susivienijime 13 

Salė randasi E ir 
So. 

dykai.

Išparduodu.
Tai geriausia proga jums 

nusipirkti KALĖDŲ DOVANAS 
Iš auksinių, auksuotų ir si

dabrinių daiktų, nes aš išparduo
du viską už pigiau negu aš pats 
mokėjau. Aš einu į kita biznį 
ir noriu iki Kalėdų viską išpar
duoti, dabar proga ir da prieš 
pat Kalėdas; kitur per pusę 
brangiau, o pas mane per pusę 
pigiau.

PETRAS KETVIRTIS,
.. 233 Broadwav,

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FORNIČ1ĄI
3 ruimams, visai mažai vartoti; 

parsiduoda pigiai. Gali matyt vaka
rais nuo G ir šventadieniais. (51) 

Juozas Kavaliauskas
116 Bowen str., So. Boston, Mass.

Telephone:
Richmond 1224-R

Dr. J. MARCUS
Gydo chroniškas'ir slaptas 

vyrų ir moterų ligas.
VALANDOS: ' 

nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
11 PARMENTER STR, 

netoli nuo Hanover «t„ 
BOSTON, MASS.

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON 
Telephone: Haymarket 3390. i

P. and A. Phone, 
McKees Ročka 22 W.

J. A. Katkus
LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

LAIKRAŠČIŲ, KNYGŲ, GRA
MOFONŲ, REKORDŲ, STU- 
BOMS POPIERŲ.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ. 
Bunu už Perkaibėtoją visokiuose 
reikaluose arba teismuose. Su
teikiu visokias informacijas už-, 
dyką. LAUNDRY.

I

Kriaučių mitingas.
Ketvergo vakare. 19 gruo

džio, Lietuvių Salėje bus lie
tuvių kriaučių 149-to sky
riaus ekstra mitingas. Bus 
ofiso ir lokalo viršininkų no- 
minavimas. Visi nariai pri
valo susirinkti, nes ir be to 
da yra svarbių reikalų ap
tarti. K. Savickas.

TEMYKITE!
Visokius auksinius, sidabri

nius ir deimantinius daiktus, 
laikrodžius, Retežėlius arba vis
ką, kas tik prie auksorystės dai
ktų priklauso, pas mane galite 
gauti pigiau, negu bent kur nors 
kitur. Jeigu netikite, ateikite 
ir persitikrinkite.

PETRAS VALUKONIS
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

Geriasis Kriauires Bostone
Jeigu norite tinkamai ir ataakan- 

čiaa drapanas, tai uidiakykito 
lietuviu kriauriua:

JONAS A. KATKUS,
222 Sagamore St., Pittsburgh, Pa.

*e*9ąoąoąo>3>3ąoąoąo»04C>K>Dioąo»04Ciąo»340ąo>0>OK Į 
ei.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen H
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir < > 

Rusiškai. -;
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAP-< > 

TAS LIGAS. į •
VALANDOS: š >

Nuo 8 iki lo ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

321 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

Susirinkimas.
Metinis susirinkimas Lie

tuvos Dukterų ir Sūnų drau
gystės įvyks 18 d. gruodžio, 
7 vai. vakare, Lietuvių salė. 
Rus renkama nauja valdyba 
ateinantiems metams, taipgi 
bus priimami nauji nariai.

M. M. Plepys. pirm.

GERI AUSIS LIETUVIS SIAUCIUS
A. ARAZORIUS,

301 E str.. So. Boston, Mass.
(šalia Lietuvių Salės)

Taisau visokius čeverykus ir deba
tus. Storas atdaras dienomis ir va
karais. Darbą padarau gerai, stip
riai ir pigiai. Robo kurkos po 50 
centų. ' (52)

Telephone: Bade Bay 42H

f

I I 1 I t I ■ i ■ 
11 Stephan O’Meara staiga pa-!; 

simirė pereitą subatą apie G j 
valandą vakare savo rėži- } 
dencijoj. Netikėtinos mir- , 
ties priežascia buvo taip va- j 
dinama hemorhagija (krau- j 
jotekio) liga. i.

Mirė Bostono policijos 
komisionierius.

Policijos komisionierius

Praėjusį ketvergą ameri
konų kariumenė užėmė Vo
kietijos Pareinės miestą 
Koblenzą. Paskutinės vo
kiečių spėkos išėjo iš tenai 
subatoje. •

401 Narlborough Street
(Netoli Massachusetts avė.)

BOSTON, MASS.

NAUJOS KNYGOS.
Re mokytojaus išsimokinimas no

tų ant visokių instrumentų aroa dai
navimo knyga, 8 lekcijos $1.50, par
duodu už $1.00. lietuviški visokį šo
kiai dėl orkestros, 11 knygų komple- 
tas 81.50, de’ beno komnlotas S 1.00. 
dėl piano arba vargonų 81.00. 16 
t'jvišku šokių.
1*52)

MII. ĮTAKON AS.
McKccj, Radis,

iie-

Pju

APSISAUGOKITE NUO 
INFLŪENZIJOS.

Jau ir vėl girdisi naujų 
susirgimų ta baisiaja epide
mija. Todėl patartina kiek
vienam apsisaugoti nuo tos 
ligos pirmiau negu ji- apsi
reiškia. Nelaukit pakol ap
sirgsi te, bet paimkite vartot 
tuojaus Plotkeles dėl apsi
saugojimo. Prekiuoja $5.00.

Taipgi turime visokių vais
tų, kokie tik vartojami pa
saulyje. Klausdami pri- 
siųskite krasos ženklelį at
sakymui.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Provizorius, 

226 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos: •

Nuo 1 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai vakar*.

419 BOYLSTON STR.

BOSTON, MA88.

J. BERŽEUONIS & CO. 
t Hayaarket Sų. kaupta Creaa 8trn 
arba 18 Chaadler 8t. netoli Carito 8^, 

BOSTON, MASS.

Saite 419, 420 ir 4ŽI,
Netoli didžiojo miesto knygyno,

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokiu naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrą ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- 
dyka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEKI P® numeriu (1)

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

V
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