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Policija šaudo alkanus žmones. ’ f r < $U _______ Kruppo dirbtuvės — tai nCUtTmitOtO.
' IENAS LIETUVIS lTž-rnn«pi cratvAs Minia vi« an- didžiausios kanuolių dilbiu-VIENAS LIETUVIS UŽ
MUŠTAS IR DAUG SU

ŽEISTA.

Pereitoj seredoj Philadel
phijoj policija įtaisė alka
nų darbininkų skerdvnę. 
Martinas Petkus, 29 metų 
amžiaus lietuvis, tapo nu
šautas ir daug darbininkų 
sužeista. Veik visi jie cu- 
kernės streikieriai. Musų 
Korespondentas M. A. Ig
notas rašo: "Didelė galybė 
ir lietuvių yra sužeistų. Vie
ni turi suskaldytas galvas, 
kiti nešiojasi kojose ir ran
kose kulipkas, o da kitiems 
kiaurai išėjo. Mat visose 
cukernėse dirba kuone vieni 
lietuviai. Nors gavo darbi
ninkai, ale gavo ir policija.

”Į tą bataliją įsimaišė ug- 
nagesiai ir pradėjo lieti mi
nią vandeniu ir leisti ugnį 
gesinantį gazą, tai visi, 
kaip žmonės, taip ir polici
ja, turėjo bėgti. Jeigu ne 
tas, tai kažin kas butų iš
ėję.

"Užmuštas Martinas Pet
kus paėjo iš Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Laukės pa
rapijos, buvo labai gero bu
do ir su niekuo nesusipvk- 
davo. Jis prigulėjo prie šv. 
Jono draugijos ir cukernin- 
kų unijos.”

Prisiųstas mums Phila- 
delphijos buržuažiškas laik
raštis "The Press” šitas 
kruvinas riaušes aprašo ši
taip:

Apie 30 moterų, streikuo
jančių darbininkų pačių, su 
mažais kūdikiais ant rankų 
nuėjo pas Franklin Co. cu- 
kernės vartus ir sustojo te
nai į eiles. Pasirodžius var
tuose keliems žmonėms 
(skebams), jos pradėjo ant 
jų šaukti ir rėkauti, o vie
na drąsesnė priėjus sviedė 
juodveidžiui popiera -į veL 
dą. Prie moteriškės tuo
jaus puolėsi policija. Mote
riškė spiegdama pabėgo. 
Seržantas Gunnisonas tuo
met sutraukė ant Front ir 
Reėd gatvių policiją ir sus
tojo palei fabriką priešais 
moteris. Tuo tarpu susi
rinko apie 100 streikierių. 
Moterįs ėmė skųstis, kad 
policija žiauriai su jomis 
apsiėjo, stumdė ir mušė per 
veidus. Vyrai pradėjo ruš- 
čiai rėkauti ant policijos. 
Ant to rėkavimo iš visų pu
sių ėmė rinktis būriai strei- 
kierių. Seržantas pareika
lavo telefonu daugiau poli
cijos. Tuo tarpu iš cuker- 
nės pradėjo eiti namo dar
bininkai (skebai). Policija! 
išvedė juos per kitą pusę 
ant Tasker st. ir susodinus 
ant motorinių trokų norė
jo saugiai parvežti namo. 
Bet kuomet ant Front st. 
policija turėjo prispyrus 
moterįs, ant Tasker st. su
sirinko kitas streikierių bū
rys ir pradėjo traukti 
streiklaužius nuo trokų, 
šaukdami: ”Scab, seab!”
Policijai į pagelbą pribuvo 
ir ugnagesiai ir gauja gele
žinkelio detektyvų. Visi šitie 
kapitalistų apgynėjai susto
jo į eilę palei cukernę, o 
streikieriai susirinko kitoj

pusėj gatvės. Minia vis au- _ ... ,, , . ... -. , . .
go ir augo. Seržentas pa-v?s netI^ Vokietijoj bet i 
šaukė da daugiau policijos ?lsain pasaulyje. Jos uz 
sau į pagalbą. Išsiųsta veik' ln!a kuone visą Esu (Essen) 
visos rezervos.. Tuo tarpu ■ fiestą Vokietijoj. Is Olan- 
jau visai sutemo. dijos atėjo žiniųkad dabar

Kaip tik pribuvo daugiau i kruPP° dirbtuvėse, ku- 
policijos, tuojaus pradėta j'1’1?? aprūpina vokiečių ar* 
žmones šaudvt ir mušti juos:ginklais, eina didelis 
buožėmis. Darbininkai pra-i (Iarb;ni’?k'l S.rAeikiaS\S-ali0' 
dėjo gintis akmenais. Iš vi- kad 40,000 darbininkų 
so buvo apie 200 policmanų įau "lete darbą ir prie tų 
ir ”The Press” sako, kad k?s diena prisideda vis dau- 
”all ofthem used their glau- Streikas kilęs ; dėl sto- 
clubs and revolvers" — visi 
jie vartojo savo revolverius 
ir buožes. Galų gale atpiš- 
kėjo skyrius raitų policma
nų ir su arkliais įpuolė sta
čiai į minią. Jie trempė al
kanus darbininkus arkliais, 
mušė juos buožėmis ir šau
dė į juos iš revolverių.

Daug darbininkų krito, 
bet draugai juos nusinešė. 
Daug buvo sunkiai sužeistų 
ir turės mirti. Išvaikę mi
nią ant gatvės, raita polici
ja užpuolė saliuną kertėj 
Front ir Read gatvių, kur 
buvo apie 50 paprastų "kos- 
tumerių.” Policija paskaitė 
juos už streikierius ir raita 
sujojo per duris stačiai į sa
liuną ir pradėjo tenai žmo
nes daužyt, žmonės persi
gandę bėgo per langus ir už
pakalines duris. Visas sa* 
liunas paversta į laužą: 
bonkos sudaužytos, veidro
džiai sudaužyti, stalai su
skaldyti ir kėdės sulaužy
tos. Policija paskui saliu
ną uždarė.

Antanas Kunskis sunkiai 
likos sužeistas. Į Petkų bu
vo suvaryta keliolika šūvių. 
Kaip rašo "The Press,” Pet
kus buvo labai tvirtas vy
ras ir stovėjo minios prieša
kyje. Policija tyčia at-_ 
kreipė į jį ugnį ir kada jisai 
krito, "riaušių širdis buvo 
išimta.”

Tai ve, kaip ”laisvoj” 
Amerikoj kapitalistiškoji 
valdžia elgiasi su .darbinin
kai, • kada tie pareikalauja 
daugiau sau duonos.

MINYKAS RASPUTINAS 
BUVO ARKLIAVAGIS.
Savo laiku mes jau ra

šėm, kad Rusijoj 'likos nu
šautas minykas Rasputinas, 
kuris valdydavo visą Rusi
ją. Dabar rašo apie tai 
"Naujoji Lietuva:"

Gruodžio 17 d. naktį bu
vo užmuštas garsus Grigo
rijus Rasputinas. Kaip ra
šo rusų laikraščiai, tai bu
vęs paprastas, vos mokan
tis pasirašyti, valstietis iš 
Toboliaus gub. Ras putinų 
šeimyna nuo sena žinoma 
vagystėmis; patį Grigorijų 
kartą apskrities teismas tei
sęs delei arklio pavogimo. 
Sulaukęs 21 m., G. Raspu
tinas pradėjo lankyti viso
kias "šventas vietas," kol 

i galų-gale pats nepasidarė 
_____ ______ _ ___ w _ "šventu." Kitiems, jam pa-1 
kanus žmones? Streikas ei-1 taiP padaryti. Jeigu vokie- našiems, žmonėms pade- 

-- ~........ 1---------- —’-—J’-~ dant, Rasputinui pavyko
atvažiuoti Petrapilin. Čia 
jis labai patiko augštųjų 
sferų moterims.

Pastaruoju laiku Raspu
tinas buvo tikrasai Rusijos 
valdytojas: minėtosioms
moterims padedant, jis sky
rė ministerius, juos, ginda
vo lauk, ir tt. Nors už pa
skyrimą ministerių, kaip jis^ 
pats prisipažįsta, imdavęs 
pinigus, bet "ne sau" — ki
tiems perduodavęs. Daug 
kas džiaugiasi, nusikratę 
vienos "tamsios jiegos,” 
bet mums matosi, jog nėra 
ko perdaug džiaugties, nes, 
kol pasiliks senoji tvarka, 
vietoj vieno užmušto atsi
ras keletas naujų Rasputi- 
nų.

Bet kas gi jį užmušė ir 
už ką? Apie tai kalbama 
visaip. Sakoma, kad tą na
ktį nuošalioj vietoj buvo 
surengta puota ir pakvies
tas tenai Rasputinas. Iš vi
so toj puotoj buvę tik šeši 
vyrai, kurie buvo nutarę 
padaryti Rasputinui galą, 
kad tuo budu paliuosuoti 
caro rumus nuo jo įtekmės. 
Tarp tų šešių vyrų buvęs 
ir caro giminaitis, kunin- 
gaikštis Juzovas. Jie ap
reiškę Rasputinui, kad jis 
jau turi mirti ir padavę 
jam revolverį, kad jis pats 
nusišautų. Rasputinas šo
kęs ant jų su revolveriu. 
Tuomet jie visi šovę jį ir į 
kūną buvo suvaryta 5 ar 6 
kulipkos.

Kitas paskalas eina, buk 
Rasputiną nušovęs Puriške- 
vičius. Buvo daromas tar
dymas, bet potam vis kas 
nutylo. Matyt, kad ir val
džia šitą dalyką labai slepia. 
Neareštuota nei vienas kal
tininkas.

i kos maisto. Sustreikavę 
darbininkai nerimaują. At
sitinką riaušių. Policija 
negalinti tokios žmonių mi
nios !
šaukta kariumenė,

Praėjusi panedėlį prezi
dentas Wilsonas atėjo į 
kongresą ir prašė, kad jam 
butų suteikta gale įvesti 
"ginkluotą neutralitetą" 
apsisaugojimui nuo vokie
čių submarinų. Tas reiškia, 
kad prezidentui turi būt su
teikta teisė daryti taip, kaip 
jam išrodys geriau. Jis tu
ri likti diktatorium ir visi 
turi jo klausyti. Jeigu jisai 
matys, kad geriau bus ap
ginklavus kapitalistų laivus, 
tai jis lieps juos apginkluo
ti. Jeigu jisai matys, kadII

suvaldytk "BuvcT pa- geriau bus davus tiems lai- 
__ ___ ;__bet ka- vams palydėti kariškąjį ša- 

reiviai atsisakę šaudyt į ai- ^e.s laivyną, tai jis galės ir 
v ‘ --- --- "L- T---- ----’

nąs jau nuo dvieju sąvaičių. jėiŲ submarinas paskandins.
■ nnre vieno LraričVa loiva toi •

5,000,000 KAREIVIŲ 
ANGLIJAI.

; nors vieną karišką laivą, tai 
! tuomet jau bus pradėta ka- 
i rė. Wilsonas galės pasitei- 
| sinti, kad karės jisai neno-

5,000,000 kareivių armiją,, 
neskaitant Indijos. Beto da‘ 
nutarta pridėti 50,000 vyrų 
prie laivyno, taip kad da
bar Anglijos laivynas susi
dės iš 450,000 kareivių.

! ^0, bet vokiečiai J4 prade- 
i jo. Kaip matot, vVilsono 
žingsnis veda Ameriką tie
siog į karę. Jisai nepaiso 
nei žmonių protestų.

ANGLAI PAĖMĖ 
KUT-EL AMARĄ.

Kut-el-Amaros miestas 
jau anglų rankose. Karės 
ministeris pranešė anglų 
parlamentui, kad eidami- 
Tigro paupiu, anglai užėmė 
jau visas turkų pozicijas 
nuo Sunajato iki Kut-el- 
Amaros. Patsai Kut-el- 
Amaros miestas perėjo į 
anglų rankas automatiškai.

Kaip skaitytojai atsime
na, anglai buvo pasiekę šitą 
miestą daugiau kaip metai 
latgal, bet turkai tuomet 
juos čia apsupo ir po kelių 
mėnesių augių generolas 
Townsend su 10,000 karei
vių bado prispirtas turėjo 
pasiduoti turkams. Tečiaus 
paskui išėjo kita anglų ar
mija, kuri dabar vėl šitą 
miestą paėmė.

PASKANDINO
"LACONIĄ.”

Didelis Cunard linijos 
garlaivis "Laconia." kuris 
18 vasario išplaukė iš New 
Yorka į Liverpoolį, likos 
ant jūrių paskandintas. 
"Laconia" buvo didžiausis 
laivas kokį Cunard linija tu
rėjo ir didžiausis kokį vo
kiečių submarinai šitoj nau
joj savo karėj yra paskan
dinę. Vokiečiai paskandi
no ją be jokio perspėjimo. 
Ant "Laconijos” buvo 20 ir 
amerikonų. Ar jie išsigel
bėjo kol kas da nežinia. Jei
gu jie bus žuvę, tai Ameri
kos kapitalistams bus dar 
viena svarbi priežastis prie 
karės su Vokietija.

14 FRANCUZŲ ŽUVO SU 
ORLAIVIU.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Lotaringijoj vokiečių 
artilerija pašovė francuzų 
didelį orlaivį. Nupuolus jam 
ant žemės sprogo buvusios 
jame bombos ir 14 francuzų 
likos užmušta.

• ••

Agitacija dėl Lietuvos su Lenkija susivienijimo.

I

TURKAI TRAUKIASI 
ATGAL.

Iš Londono pranešama, 
kad pasitraukę iš Kut-el 
Amaros turkai bėga linkui 
Bagailos, kuri guli už 24 
mylių į vakarus. Anglų ka
valerija juos vejasi.

NUŠOVĖ 3 VOKIEČIŲ 
ORLAIVIUS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad pereitoj nedėlioj fran
cuzų lakūnai numušė žemėn 
3 vokiečių orlaivius. Vienas 
jų nupuolė į francuzų pozi
cijas Reimso apielinkej. 
Spenkuro apielinkej fran
cuzų orlaiviai metė daug 
bombų į vokiečių stovyklas 
ir amunicijos sandelius, ku
riuose matėsi didelės eks- 
pliozijos.

VOKIEČIAI VARO Iš 
BELGIJOS AME

RIKONUS.
Belgijos generalguberna

torius įsakė amerikonų šel
pimo komitetams, kad jie 
J • •'I « t T\ ■»

FRANCUZŲ GARLAIVIS 
PASKANDINO SUB- 

MARINĄ.
Praėjusi panedėlį į New 

Y’orką atėjo francuzų tavo- 
rinis garlaivis "Guyane" ir 
sako, kad kelionėj jį buvo 
užpuolęs vokiečių submari
nas. Garlaivis turi pritai
sytą ant denio kanuolę ir 
pradėjo gintis. Mušis trau
kėsi 40 minutų. Francuzai 
atsuko savo laivą priešakiu 
į užpuoliką ir paleido vieną 
šūvį. Šovinys nupolė prie 
pat submarino. Vokiečiai 
tuo tarpu išleido jau trečią 
šūvį, kuris per plauką tik 
nedalėkė. Francuzai šovė 
antrusyk. Šovinys kirto ly
giai į vidurį submarino. 
Pasidarė ekspliozija ir vo
kiečių narūnas likos sudras
kytas. Paskui apie pusę va
landos vokiečių jurininkai 
plaukiojo jieškodami pa
galbos, bet niekas jų negel
bėjo.

AUSTRIJA NEGAUNA 
GROBIO.

Telegramos praneša, kad 
ilgiausi traukiniai su ja
vais eina iš Rumunijos per 
Vengriją ir Austriją tiesiog 
j Vokietiją—vokiečių armi
jai. Išalkę austrai ir ven
grai buvo jau užtiesę sta
lus, tikėdamiesi gauti iš 
Rumunijos gerus pietus, o 
dabar viskas eina vokie
čiams. Austrijos spauda 
todėl smarkiai atakuoja sa
vo valdžią, kad ji "pasida
vė” Vokietijai. Žmonės 
taipgi baisiai pyksta, kad 
jų armija daugiausia Ru
munijoj „dirbo”, o vokiečiai 
iš to naudojasi.

I
AREŠTAVO DU LIETU

VIU MOKSLEIVIU.
„Naujoji Lietuva” prane

ša, kad Petrogrado policija 
darė pas moksleivius J. Ja
nonį ir Pakalnį kratų ir 
abuclu areštavo. Jiedu sė
di dabar kalėjime.

tuojaus išsikraustytų iš Bei- nančiam pavasariui, nes ki- 
gijos ir vokiečių užimtos tokių darbininkų dabar jie 

™-------- negališiaurės Francuzijos.

ANT FARMŲ STINGA
DARBININKŲ.

Massachusetts valstijos 
farmeriai tariasi parsi
traukti iš pietų keliatą tūk
stančių juodveidžių atei-

• JT-- -

pertraukti ryšius ir Austri-

GALI PERTRAUKT SU 
AUSTRIJA RYŠIUS.

Paskandinus austrų sub- 
marinui amerikono laivą 
Viduržemės juroj, Ameri
kos spauda pradėjo rėkti, 
kad prezidentas turi per- 

_ . ve e * ■ •

ja.

"Golos Narodu’,, Krakuvo 
lenkų laikraštis, rašo, kad 
pastaruoju laiku vis smar- 
kėja agitacija delei Lenki
jos su Lietuva susivieniji
mo. Ypač smarkiai ji eina 
Lietuvoje, labjausiai Vil
niuje. Lenkų politinės par
tijos dar kol kas šiuo klau
simu aiškios savo pozicijos 
nenustatė. Vienok Varša- 
voje "Tautos Taryba”
("Kada Narodowa") paliko) 
vieną vietą Lietuvos atsto-j 
vui. Lygiai tap-pat 1831 j 
m. Lenkų seimas paskyrė^ 
viną kėdę nedalyvaujančiai 
Lietuvai.

Pasak rusų laikraščių, 
buvusis Vilniaus miesto vir
šininkas fon Bekerat įteikė' 
vyriausiajam rytų fronto i 
vadui tam tikrą raštą, ku
riame jis nurodo, kad, jo 
sumanymu, kai kurie vo
kiečių valdžios žingsniai ga
li pakenkti "tampriam pri
jungimui tų provincijų prie 
Vokietijos imperijos.” Nu
rodęs, jog Lietuvoje kultu-; 
rinė ir ekonominė pirme
nybė priguli lenkams, jis 
pataria vokiečiams neveng
ti sandarbininkauti su len
kais, bet kiek galint eiti su 
jais kartu.

TAUTINIAI NESUTIKI
MAI TARP LIETUVOS 

GYVENTOJŲ.
Švedų laikraštyje ”Nya 

Daglegt Allahanda” randa
me plačią korespondenciją 
iš Lietuvos. Koresponden
tas rašo, kad Lietuvoje ne 
perdėm lietuvių gyvenama: 
žymią vietą užima lenkai, 
žydai, baltarusiai, mažru- 
siai ir kt. Taip jų nesiliau
ja vaidai. Pačioj Lietuvos 
širdy, Vilniuj, žymi gyven
tojų dauguma esą — lenkai 
ir žydai, kurie neapkenčią, 
kaip vieni kitų, taip ir lie
tuvių. Vilniuje korespon
dentas kalbėjęs su vienu vo
kiečių generolu. Šis ma
nąs, kad visai negalima be
sikivirčijančių Lietuvos 
tautų sutaikinti. Švedų gi 
žurnalistas atsakė, jog, jo 
nusimanymu, tuos ginčus 
galima numalšinti, davus 
Lietuvai plačią autonomiją. 
Bet vis tiek vokiečių valdžia 
ją turėtų smarkiausiai kon
troliuoti (įvesti Prūsijos re
žimą).

H

ŠVEDŲ SOCIALISTAI 
SKILO.

Telegramos praneša, kad 
skilo jau ir Švedų Socialis
tų Partija. Nesutikimai 
kilo dėl karės klausimo. Da
bar buvusiam suvažiavime 
kairiųjų frakcija išstojo iš 
partijos ir išleido atsišauki
mą naujai partijai tverti. 
Po atsišaukimu pasirašo 15 
parliamento narių ir 18 iš 
visos organizacijos.

KAIP VOKIEČIAI KOVO
JO SU CHOLERA.

Švedu laikrašty "Afton- 
bladet"‘ (27 XII 1916) ran
dame laišką jo korespon
dento Vagnero iš Lietuvos. 
Vagneris rašo, kad, užėmę 
Lietuvą, vokiečiai turėjo 
daug vargo. Padėkime, 

i Vilniuje tekdavo išdalinti 
beturčiams kasdien už 50— 
60 tukst. markių duonos. 
Vilnius, be to, buvo labai 
blogose higijenos sąlygose. 
Su dideliu vargu vokiečiams 
pavyko numalšinti cholerą, 
hunus, karštligę ir t. t. 
Kai kuriuose miestuose, 
pavizdž., Balstogėj reikėjo 
per prievartą daryti priva
tinių butų dezinfekciją. Bal
stogėje žydus buvo išvežę,

; uždarę į tam tikrus ^bara
kus. Vokiečių sanitarai 
per prievartą juos išprausė 
išvalė, drabužius gi sudegi
no.

Taisyti kelius vokiečiai 
privertė vietos gyventojus: 
dideli darbininkų batalijo- 
nai trusėsi apie svarbesnius 
strategijos žvilgsniu ke
lius.

Lietuvoje lig šiol dar te- 
i beveikia rusų įstatymai. 
Teismuose sėdi vokiečių ju
ristai, bet teisia, remdamie
si rusų Įstatymų Rinkiniu. 
Kriminaliai prasikaltėliai 
teisiami, remniaties 1903 m. 
rusų įstatymais, kuriuos 
švedų žurnalistas vadina 
”humaniškiausiais pasau
ly.”

Kaip lietuvių, taip ir len
kų bei žydų mokyklose vis
kas mokama vien gimtąja 
kalba. Lygiai tas 
tarusių ir C.__ _ L
kyklose. Nnorėdami palai
kyti tautų tarpusavius vai
dus, vokiečiai leidžia spau
sdinti laikraščius lenkams, 
lietuviams, latviams, 
dams, baltarusiams, 
prantama, laikraščiai 
per vokiečių cenzūrą.

giai tas pat bal- 
ukrainiečių mo-

vzy- 
Su- 

eina

PAVOJUS AMERIKO
NAMS TURKIJOJ.

Turkijoj yra labai daug 
amerikonų biznierių, kurie 
turi įdėję tenai pinigų j vi
sokią pramonę. Be biznie
rių yra da daugiau kaip 
1,000 misijonierių. Daug 
amerikonų yra ir Bulgari
joj. Jeigu Amerika dabar 
įsiveltų karėn, tiems ameri
konams tenai butų didelis 
pavojus. Turkai galėtų 
juos net išskersti. Todėl 
Amerikos spauda labai su- 
sirupinus, kaip tuos žmones 
išgelbėt.

ANGLIJOS VALDŽIA PA- 
ĖMĖ KASYKLAS.

Anglijos valdžia paėmė į 
savo rankas anglies kasyk
las. kad nepritruktų kartais 
anglių. Kada kasyklos pri
guli valdžiai, tai karės lai
ku uždrausta darbininkams 
streikuoti.

ISPANIJOS VALDŽIA 
REKVIZUOJA 

MILTUS.
Ispanijos valdžia pradėję 

rekvezuoti kviečių miltus 
Visi miltai didesniuose mi? 
stuose likos paimti ir supi’ 
ti į valdžios sandelius. A' I 
nemano tik ir Ispanija pri įvių tvartai, su kuriais žuvo 
sidėt prie karės? 7 arkliai ir 4 kiaulės.

SUDEGĖ 7 ARKLIAI.
Beverly, Mass. — Praė

jusį panedėlį čia sudegė ant 
kampo Park ir Federal gat-

L



KEISTAS BALSAS.
„Laisvėje” prašneko koks 

tai misteriškas „Balsas iš 
minios.” Jisai kalba tenai 
apie socialistų laikraščių 
barnius. Jisai pasisako e- 
sąs laikraščių bendradarbis, 
bet neprigulįs nei vienam 
laikraščiui, todėl nei vienam 
nepataikaująs. Tečiaus iš 
io pasakojimo, kuris užima 
Kuone visą puslapį, aiškiai 
matosi, kad jisai nėra visai 
„neutralis.” Visuose laik
raščiuose jisai atranda ydų, 
tik viena "Laisvė” pas jį 
teisinga ir rimta. Jis kal
tina net ir "Keleivį,” kuris 
tuose ginčuose, galima sa-| 
kyt, visai nedalyvavo; jei ką1 
apie juos rašė, tai tik kon-j 
statavo faktą, kas yra kiek
vieno bešališko laikraščio 
pareiga. „Laisvė” dau
giausia tuose ginčuose svy
ravo, daugiausia parodė ne
pastovumo, vienam nume
ryje jį Kapsuką gynė, kita
me jį pliekė, o tečiaus „Bal
sui iš minios” ji išrodo rim
čiausia ir jai užmesti jisai 
nieko neturi.

Šitą mes sakom ne tuo 
tikslu, kad išrodinėti „Lais
vės” ydas ar tobulumus, bet 
vien tuo, kad parodžius, 
jog „Balsas iš minios” labai 
siaurai žiuri į dalykus.

Dabar pažiūrėsime, kaip 
tas „Balsas” aiškina ginčų 
priežastį. Sulyg jo nuomo
nės, čia kalčiausia buvo So
cialistu Spaudos Sandora. 
Girdi:

”Kai tvėrėsi Soc. Spaudos 
Sandora, aš buvau prisidėjęs 
prie ’Kovos’ redakcijos ūpo— 
šnairiai žiurėjau į tą naują 
mus judėjimo organą. Mano 
ir žiūrėjimas, be abejo, buvo 
kitoks, negu ’K.’ redakcijos, 
imant tą dalyką visą. Bet 
viens spuogiukas abiem metėsi 
į akis. Kada Sp. Sandora pir
moj vietoj savo tarimuose pa
dėjo, kad jos tikslas idėjinis, 
tai mes matėm tikslą medegi- 
nį. Tą ’medegą’ Sandora ne
turėjo nešti čia tuojaus ir ne 
grynai matomais skambučiais, 
bet tik užuolanka, lyg ir poli- 
tikiniais takais...

"Kaip tautininkų ir klerika
lų Spaudos Bendrija tvėrėsi su 
tikslu eiti išvien, nesikivirčyti, 
o apginti-pagirti vienas kitą, 
kad publiką geriau prie savęs 
patraukus, bet vietoj šitą tiks
lą skelbti, padėjo kaip ant mie
lių bandutę — ’etiką’ 'doru
mą,’ taip ir socialistų spaudos 
Sandora vietoj to padėjo 'idė
ją.’ Tas mane į apmaudą įva
rė. Nesakiau, kad tai tik veid
mainiauja, ne! čia buvo tik ne
reikalingas ir netikęs glosty-j 
mas tos vietos, kur reikėjo pa- j 
dėti teisybę. Bet ta teisybėj 
nelabai reikalinga kitiems, iš
skyrus pačius laikraščius. O 
reikia ką-nors apskelbti publi
kai. Tai ir še tau 'etika,’ 'do
ri’ apgarsinimai, 'idėja.'

”Mųs laikraščiai nepamisli-x 
jo, kad skelbimu savo 'idėji
nių tikslų’ galėjo naturališkai 
užgaut Liet. Soc. Sąjungą. 
Koks gi idėjinis tikslas? So
cializmo idėjos platinimas. Na, 
juk tam tik yra L. Soc. Sąjun
ga, tai kam dabar reikia nau
jos organizacijos?”

Pasirodo, kad „Balsas iš 
minios” nemoka atskirti 
dviejų labai skirtingų daly
kų. Sulyg jo, Sąjunga, ir 
Spaudos Sandora, tai dvi 
viena kitai lygios organiza
cijos, todėl jeigu yra Sąjun
ga, tai Spaudos Sandoros 
jau nereikia.

Tuo tarpu gi tarp vienos 
ir kitos tų organizacijų yra 
didžiausis skirtumas. Są- 
juga, tai žmonių organiza
cija, kuri rūpinasi darbinin
ku klesos reikalais, o soci
alistų spauda, tai tam tik
ras įrankis tos organizaci
jos idėjai reikšti. Jeigu toj 
spaudoj nebūtų idėjinės vie
nybės, jeigu vienas laikraš
tis prieštarautų kitam, tai 
organizacija tuomet nega
lėtų turėt pasisekimo. Ir at
bulai: kuo stipresnė socia
listų spaudos vienybė, tuo

stipresnė tuomet Sąjungos 
pozicija musų gyvenime, 
tuo stipresniu ir aiškesniu 
balsu ji tuomet gali kalbėti 
į minias. Taigi idėjinė soci
alistų spaudos vienybė netik 
negali Sąjungai kenkti, bet 
ji būtinai jai reikalinga. 
Tuo tikslu ir buvo sutverta 
Socialistų Spaudos Sando
rą.

Taigi "Balsas iš minios” 
kalba didelę nesąmonę, kuo
met jis sako, kad laikraščiai 
„nepamislijo, jog skelbimu 
savo 'idėjinių tikslų’ galėjo 
naturališkai užgauti Lietu
vių Socialistų Sąjungą.” 
Philadelphijos suvažiavi
mas, laike kurio Socialistų 
laikraščių Sandora buvo į- 
kurta, išreiškė jai didžiau-

. šią užuojautą ir džiaugėsi, 
kad visi musų laikraščiai 
sutiko eiti idėjos keliu ran
ka rankon. Ir pasekmės 
buvo labai gražios. Socia
listų pozicija tiek sustiprė
jo, įtekmė ir ūpas tiek paki
lo, kad musų priešai pradė
jo su nuogauda apie mus 

j kalbėt.
Tai buvo tiesioginė musų 

laikraščių susivienijimo pa
sekmė. Iš tokios pasekmės 
Sąjunga galėjo tik pasi
džiaugti, bet neužsigauti. 
Užsigauti ji turėtų tik da
bar, kuomet tūli žmonės, 
vos tik įkėlę Amerikon ko
ją ir nepažindami čionaiti- 
nio gyvenimo, pradėjo ne
paisyt Sandoros nutarimų, 
ėmė kabinėtis prie kitų so
cialistų laikraščių ir sukėlė 
didžiausią suirutę. Pairus 
musų spaudos vienybei, so
cialistų padėjimas pasidarė 
labai nejaukus. Musų prie
šai tuojaus pakėlė galvą, o 
musų įtekmė miniose pradė
jo pulti. Štai iš daugelio 
vietų korespondentai mums- 
praneša, kad klerikalai ir 
tautininkai pradeda jau, 
šaukti socialistus į diskusi- ’ 
jas. Tai juk nepaprastas 
apsireiškimas. Jie papras
tai ir kviečiami bijodavo 
stoti su socialistais į deba
tus, kuomet musų tarpe bu
vo vienybė. Ar tas dar ne
parodo, kad kilus tarp mu
sų nesutikimams, musų 
priešai pasijuto stipresni? 
Tai vėl tiesioginė pasekmė 
Sandaros puolimo.

Kitą nesąmonę „Balsas iš 
minios” nupasakoja, kuo
met aiškina, kad—

"Mes socialistai filosofijoj 
esame materijalistais, tai ir ne 
dyvai, kad į vosokius darbus 
žiūrim pirmiaus lyg į kokią 
materiją (medegą), negu į ko
kią ten nesugaudomą bemede- 
gę dvasią-idėją. Mus partijų, 
programuose beveik nerasi 
įvardijant, kad — še, šitas 
punktas yra idėjinis.” \
Iš to matyt, kad "Balsas 

iš minios” nelabai nuvokia, 
kas yra materializmas. Jei
gu mes priimtume materia
lizmą tokioj prasmėj, kaip 
jis aiškina, tai mes turėtu
me užginčyti visas idėjas. 
Idėjų tuomet jau negali būt, 
nes viskas pasaulyje tik 
medega. Ir socializmo mok
slas tuomet turėtų būti vien 
tik "gabalas medegos,” o ne 
idėja. Argi reikėtų dides
nės nesąmonės?

Tiesa, socialistai yra ma
terialistai, bet tuo pačiu lai
ku jie yra ir įdėjos žmonės, 
nes ir pats materializmas, 
galima sakyt, yra savo rū
šies idėja. Yra tai įsitikini
mas, kad kuone visi gyveni
mo nuotikiai priklauso nuo 
ekonominių priežasčių. 
Kuomet teologas tiki, kad 
pasaulyje viskas dedasi su
lyg Dievo valios, socialistas

nimo sąlygas ir tenai jieško 
atsitikimo priežasties.

Socialistai, pasiremdami 
materializmu, arba, teisin
giau sakant, ekonominiu de-

terminizmu, aiškina, kad ir 
pačios idėjos atsiranda tik 
ant ekonominio pamato. 
Taip ir Marksas su Engelsu 
"Komunistų Manifeste” sa
ko:

"Viešpataujančios kokioj 
nors gadynėj idėjos būna ne 
kas kitas, kaip tik viešpatau
jančių klesų idėjos. Jeigu 
žmonės kalba apie naujas idė
jas, tai tas reiškia, kad senoj 
visuomenėj atsirado nauji ele
mentai ir kad senoms gyveni
mo sąlygoms nykstant, kartu 
baigia savo dienas ir senos idė
jos.”

Taip, padėkim, dabar 
viešpatauja idėja apie nuo
savybės šventumą. Nuosa
vybės negalima kapitalistui 
atimti, nes tai prasižengi
mas ir prieš Dievą, ir prieš 
valstybės įstatymus. Tai 
yra viešpataujančios klesos 
idėja — kapitalistų idėja. 
Monarchiškose valstybėse 
viešpatauja idėja, kad kara
lius yra Dievo pateptas; 
reiškia, Dievas yra suteikęs 
jam teisę žmonės smaugti.' 

i Tai vėl viešpataujančių 
žmonių idėja.

Proletariato idėja yra 
kaip tik priešinga. Ji veda 
prie panaikinimo privatinės 
nuosavybės ir karalių. Tuo 
tikslu jisai organizuojasi 
ir tuo tikslu jisai šau
kia : "Darbininkai visų šalių 
vienykitės T Tą obalsį visų 
pirmiausiai neša socialistai.

Tai ve, kodėl „Balsas iš 
minios” kalba nesąmones, 
kada jis sako, kad soci
alistai nepripažįsta jokių i- 
dėjų. Patartume jam ge- 

; riau pastudijuoti socializmo 
mokslą, o tuomet gal ir pas 
jį atsirastų idėja.

I

PATARIA NENUSI
GĄSTI.

„Laisvė” pataria nenusi
gąsti karės šmėklos, kuri 
gręsia Amerikai. Kilus 
karei musų gyvenimas pa
sidarytų daug sunkesnis ne
gu dabar, bet nereikia pulti 
dvasia, nes bailumas ir 
„kinkų drebėjimas” nieko 
nepagelbės; priešingai: nu
siminimas ir dvasios puoli
ams da daugiau apsunkina 
žmonių padėjimą. Todėl 
„Laisvė” šaukia: ramumo ir 
energijos! Ji sako:

"Mes, lietuviai darbininkai, 
galime pasigrožėti tuo darbu, 
kurį nuveikėme pereitu de
šimtmečiu. Mes užsiauginom 
stiprių draugijų politiškų, kul
tūrinių ir susišelpimo, mes iš- 
vystėm savo stiprią spaudą, 
mes užėmėm vadovaujančią 
vietą daugely j organizacijų ir 
pusėtinai augštai pašokom su 
savo autoritetu pilkų neorga
nizuotų dar minių akyse. Ka
rė yra kultūros naikintoja. 
Naikindama demokratiją, ji 
veda prie apšarvotos kumščios 
rėžimo. Užtat tuo labiau mes 
turime įtempti visas spėkas, 
kad išlaikius čielybėje tuos 
musų dar jaunutės kultūros 
žiedus, kurie puošia visą mu
sų gyvenimą. Karei kilus, lai 
neapima nei vieną iš musų kin
kų drebėjimas. Stovėkime 
prie savo draugijų, neužmirš
kime savo spaudą, varykime 
pirmyn savo politišką darbą, 
bukime visi viename būryje, 
gelbėkimės. Jeigu kuomet 
nors reikėjo draugiškumo, 
bendro susipratimo, solidariš- 
kumo, tai to viso mums būti
nai reikia šiame momente. Iš
krikimas kas savaime, išsibla
škymas butų didžiausia mums 
nelaimė. Iš to tik priešai ga
lėtų pasidžiaugti, dėlto ir mu
sų kultūriškos gerybės žlugtų, 
nes nebūtų, kas jas apgina.

"Dabokim Lietuvių Socialis
tų Sąjungą, neapleiskim Lite
ratūros Draugijos, stovėkime 
prie Lietuvių Moterų Progre- 
syvio Susivienijimo, remkim 
Lietuvos šelpimo Fondą ir au
ginkime, kaip ligišiol auginę, 
savą socialistų spaudą. Tie 
iš musų, kurie pridera į Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje, 
lai stovi ant pozicijų, lai būna 
prie organizacijos ir nepalei
džia iš savo kontrolės josios 
vairo.”

Pavyzdžiu ji stato Kana-
tyrinėja ekonomines gyve- dą ir Škotiją, kur šiandien

irgi karės stovis ir gyveni
mas labai suvaržytas, o bet
gi lietuviai pirmeiviai tenai 
dirba savo kultūros darbą 
išsijuosę.

Mums gi rodos, kad prie 
to nei ragint nereikia. Kuo
met užeina sunkesni laikai, 
kuomet priespauda pasida
ro didesnė, tai energija ir 
solidarumas pas darbinin
kus atsiranda patįs savimi. 
Gamtoje veikia tas pat įsta
tymas visur kuo didesnis 
spaudimas , tuo didesnis pa
sipriešinimas.

APGAUDINĖJA ŽMONES
Šiame "Keleivio’ ’ nume

ryje telpa iš Chicagos kore
spondencija, kame aprašo
ma da negirdėta apgavystė. 
Tautininkai prisirinkę žmo
nių adresų, prirašė jiems 
laiškų ir meluoja, buk tie 
laiškai atėję iš Lietuvos. 
Ant konverto ir antspauda 
pridėta su parašu "Kau
nas,” tik krasženklelio nė
ra. Kada žmogus nueina 
laišką atsiimti, turi užmo
kėti 10c. Gi kada jį atplė
šia, randa ne laišką, bet 
šitokio turinio lapelį:

"Brangus Brolau:—
"Siunčiu Tau keletą žodžių, 

duodamas Tau žinoti, kad mes 
visi esame labai blogame padė
jime ir reikalaujame greitos 
pagelbos. Jus visi anoj pusėj 
jūrių naudojatės dabar riebiai 
iš musų vargų. Mes čia žino
me, kad Amerikoje niekados 
nebuvo tokių pelningų laikų 
kaip dabar, todėl neužmirškite 
mus ir sugrąžinkite mums 
nors mažą dalelę tų kruvinų 
pinigų, kurie mus apsaugos 
nuo galutino bado.

"Mes čia tikimės, kad Lie
tuva po karei taps neprigul
minga, bet tas labai priguli 
nuo to kaip mes busime prisi
rengę. šiandien Lietuvoje yra 
tiktai viena partija—partija 
Lietuvių dėl laisvos Lietuvos. 
Susimildami meskite Jus Ame
rikoje visus savo barnius ir 
partijas ir susivienykite dar
bui dėl laisvos Lietuvos ir mu
sų gelbėjimo.

"Dabar nėra laiko šeimyniš
kiems nesutikimams, kada mo
tina yra ant mirties patalo.

"Vienas iš tavo daugelio 
brolių Lietuvoje.”
Kaip matot, ir pats lapelio 

turinis apgavingas. Jis ra
šoma lyg ir iš Lietuvos, o 
tuo tarpu viskas sufabri
kuota Chicagoj. Lapelis 
spaudintas, kaip rodos, Al- 
šausko spaustuvėj; taip 
bent galima spręsti iš rai
džių.

Žmogus perskaitęs tokį 
beprasmi jam lapelį, nusis- 
piauna ir numeta, bet tau
tininkai dešimtuką jau turi 
už jį paėmę.

Reikia stebėtis iš tokios 
tautininkų drąsos! Juk už 
tokį žmonių apgaudinėjimą 
galima ir belangėn papulti.

KOMPLIMENTAS 
VOKIEČIAMS.

Keistam padėjime dabar 
atsidūrė Amerikos vokie
čiai. Amerika rengiasi su 
Vokietija į karę. Tai kat
roj gi pusėj vokiečiams sto
ti? Tautinis instinktas lie
pia stoti už Vokietiją. Bet 
tuomet busi priešas Ameri
kai. Stosi už Ameriką — 
prasižengimas prieš tėvynę. 
Vokiečiai tečiaus suprato, 
kad stoti už tėvynę jiems 
butų labai pavojinga. Ame
rika pradėtų juos persekiot. 
Todėl jie stojo su Amerika, 
su savo tėvynės priešu. 
Tragedija!

Amerikonai suprato, kad 
vokiečiai padarė tai ne iš 
meilės prie Amerikos, bet iš 
baimės. Todėl kaikurie 
amerikonų laikraščiai pra
dėjo vokiečius glostyti ir 
komplimentus jiems sakyti. 
Taip va "Independent,” ku
rį cituoja "Tėvynė,” kalba į 
vokiečius:

"Jei dabartiniai nesusiprati
mai butų tarp Vokietijos ir 
Anglijos, mes tikėtumės ma
tyti jus simpatizuojant su sa
vo Tėvyne; jei dabartinis ne
susipratimas butų tarp Suvie
nytųjų Valstijų ir Vokietijos, 
mes tikėtumės matyti jus re
miant jūsų naująją tėvynę,, 
bet su nepasitenkinimu. Ta- 
čiaus pažiūrėkite į šį klausimą 
iš tos pusės. Dabartinis kon
fliktas yra tai vienas iš nacij i- 
nių perversmių; tai yra viso 

pasaulio Civili Karė tarp pas
kutinės feudaHzmo tvirtovės 
ir kįlančių demokratybės Vil
nių. Nėra kitos tautos, kurią 
amerikiečiai mylėtų labiau už 
vokiečių tautą. Mes turėjome 
daugiau ginčų su Anglija, ne
gu su Vokietija, negu su Fran- 
cija; musų universitetai sėmė 
įkvėpimo daugiau iš Vokieti
jos, negu iš kitų šalių; mes lai
kome, ir teisingai laikome, vi
sus Amerikos vokiečius ge
riausiais musų naujaisiais pi
liečiais. Mes tikimės, kad li
beralė Vokietija ateityje bus 
turtingiausi ir galingiausi vi
so pasaulio tauta. Jūsų nau
josios tėvynės priešais yra tai 
militarė mašina, kuri išgriovė 
ir pažemino jūsų tikrąją tėvy
nę. šalin su Kaizeriu! Lai gy
vuoja vokiečių tauta!"
Šalin kaizeris! Smagus 

vokiečiams komplimentas!

Ar jie “priešinasi laik
raščių steigimai.”

%

Ištikro reikia stebėtis iš 
tų musų socialistų, kurie 
buvę ir yra "priešingi” stei
gimui naujų laikraščių.

"Naujienos” kalba, kad 
Kučinskas "buvęs didžiau
sis priešas privatinių laik
raščių, vien tik garbinęs 
’Kova,’ bet dabar jau ’Ko- 
vą’ atakuojąs.”

Štai No. 7 ”Kovos” Kap
sukas "kritikuodamas” 
Raulinaitį sako’ jog "jis ir 
'Naujienų’ redaktorius bu
vę priešingi steigimui nau
jų laikraščių.” Kadangi aš 
pats buvęs "didžiausias prie 
šas” tokiam užmetimui, 
tai noriu išreikšti savo min
tį, kas sulyg mano nuomo
nės buvo tam "priešingas.” 
Ne tie buvo priešingi, kurie 
turėjo šėrus dabartiniuose 
laikraščiuose, bet tie, kurie 
neturėjo jų. Buvo Driešin- 
gi "Laisvės” ir "Naujienų” 
šėrininkai^ steigimui naujų 
laikraščių.*Ir tas priešingu
mas labai lengvai supranta
mas. . Bendrovei buvo ir 
yra baimė, kad negimtų 
nauja laikraščio bendrovė ir 
nepradėtų leisti geresnį 
laikraštį.

Ką tokis sumanymas 
reikštų, kaip kad L. S. S. tu
rėtų kontroliuoti leidimą 
laikraščių? Reikštų, jei aš 
norėsiu kokį laikraštį užsi
prenumeruoti, turiu klausti 
L. S. S., ar galiu, ar ne. Ma
no nuomone, jei žmogus tu
ri pinigų,* tai lai jis leidžia 
laikraštį; jeigu jis suban- 
krutys, tai bus jo bėda, ne 
Sąjungos. Ir ko-gi čia rū
pintis kitų reikalais?

Dabar "Kova” "kritikuo
ja” "Keleivio” bendrovę. 
Bet kodėl? Juk ji tik ką 
smerkė jį, kad jis privatiš- 
kas laikraštis! Pasirodo, 
kad "Kovai” vistiek neįtik
si. Leidžia laikraštį pavie
niai žmonės — jis "priva- 
tiškas.” Tveria jie bendrovę 
—jie ”nori sąjungiečius iš
naudoti.” Kodelgi susirūpi
no visi "Keleivio” bendro
ve? Todėl, kad "Keleivis” 
stovi pirmoj vietoj. Nori
ma apjuodinti "Keleivio” 
bendrovę visokiais budais, 
kad tik užkenkus pačiam 
”Kelevio” plėtojimuisi. Bet 
ar jie atsieks to. Anaiptol!

Kodėl ”Keleivs” stovi pir
moj vietoj? Todėl, kad jis 
smarkiausia kovojo su kle
rikalais ir tautininkais. Nė 
vienas iš socialistų laikraš
čių tiek nepaskelbė juodų 
darbų kunigijos, kaip kad 
"Keleivis.” Už tai "Keleivis” 
yra visų gerbiamas, kad 
drąsiai kovoja. Bet tas ne
patinka kitiems laikraš
čiams. Ir todėl kaip įmany
dami tie konkurentai sten
giasi jį pažemint

Ir žinok tu žmogus kitų 
žmonių supratimus. "Nau
jienos” kalba, kad Kučins
kas buvęs "didžiausis prie
šas privatiškų laikraščių,” 
o "Kova” — kad palaikyto
jas jų.

T. J. Kučinskas.

Prisiunčiu 5-kis užklausi
mus, į kuriuos visus meldžiu 
atsakyti.

1. Kodėl L.S.S. dauguma 
draugų nori užginčyti fak
tą, kad, "Keleivis,” „Lais
vė,” "Naujienos” ir kiti tos 
rųšies laikraščiai nėra so- 
cialistiški, nė darbininkiški, 
o tiktai biznio įstaigos?

2. Jeigu nebūtų ”priva- 
tiškų” laikraščių, (kuriuos 
dabartiniu laiku socialistai 
smerkia ir persekioja), ar 
L.S.S.A. sektųs geriaus, ar 
blogiaus?

3. Ar L.S.S. organai "Ko
va” ir "Naujoji Gadynė” ga
lėtų gyvuoti be taip vadina
mos "privatiškos” visuome
nės paramos?

4. Ar verta mums ’’priva- 
tiškiems” darbininkams 
remti LS.S. ir toliaus, jeigu 
ji nuo mus priima tik au
kas, o taip jau visame kame 
atmeta ir dar išvadina pri- 
vatiškais (visų darbininkų 
vardu čia nekalbu)?

5. Kuris darbininkas gali 
būti LS.S. naudingesnis 
(žinoma, ir visai progresy- 
vei darbininkų klesai): ar 
tas, kuris paduoda (įsira
šo) į L.S.S. knygas pavardę 
ir įmoka vieną-kitą mėnesio 
mokestį, o kitką nieko ne
veikia; kartais visai pabė
ga išniekindamas organiza
cijos vardą bei jos įdėjas?

J. Žilinskas.
1. Jie daro taip dėl dauge

lio priežasčių. Visų ipir- 
miausia čia veikia piktas 
noras ir pavydas. Paskui jie 
labai klaidingai supranta 
biznį. Jiems rodosi, kad jei 
laikraštis rūpinasi darbi
ninkų reikalais, tai jis ne
privalo rūpintis pinigais. 
Bet jie užmiršta, kad są jun
gos organas kur kas dau
giau šaukia pinigų, negu 
"privatiniai” laikraščiai.

2. Suprantama, kad be 
privatinių laikraščių Sąjun
gai butų daug sunkiau.

3. Gvvuot gal ir galėtų, 
bet reikėtų labai sunkiai ko
voti už būvį.

4. Tokį dalyką kiekvienas 
turi suprasti pats.

5. Šitas klausimas mums
neaiškus. Red.

Atsišaukimas j visus Lietuvos 
* Šelpimo Feado’skyrius.|

Busite malonus pranešti 
iš tų kolonijų, kur buvo pri* 
imta Bostono L. Dienos Ko
miteto rezoliucija, tai yra, 
kur buvo, aukos renkamos 
toje dienoje visų trijų srio- 
vių išvien, kiek pinigų nu
siųsta Raudonajam Kryžiui 
Washington, D.C. arba į Li- 
berty banką, ir kokios buvo 
duotos siuntėją instrukcijos 
delei pasiuntimo pinigų į 
Lietuvą — keno vardais ir 
kiek asmenų. Busite malo
nus tatai pranešt ne vėliaus 
5-tos kovo, 1917.

K. Šidlauskas, LAF. Ižd. 
226 Broadvay

So. Boston, Mass.

VOKIETIJA NETEKO 
JAU 4,087,692 KAREIVIŲ.

Londonas praneša, kad 
oficialis Vokietijos nuosto
lių surašąs parodo, jog per 
pereitą sausio mėnesį Vo
kietija neteko užmuštais, 
sužeistais ir paimtais nelai
svėn 72,534 kareivių ir ofi
cierių. Šita skaitlinė dalija
si šitaip:
Užmušta 15,906.
Nelaisvėn papuolė 1,645. 
Dingo be žinios 11,874. 
Sužeista 48,109.
Viso sykiu 77,534.
Pridėjus prie to anksčiau 

paskelbtus Vokietijos, nuo
stolių surašus, pasirodo, 
kad išviso Vokietija neteko 
jau 4,087,692 vyrų.

Dr. Addison pasmerkia 
buvusį Massachusetts gu
bernatorių D. I. Waish’ą, 
kam tasai pranašauja, kad 
kilus Amerikos su Vokieti
ja karei, Amerikoje kils re
voliucija.

Kas, kaip kas, bet Ameri
kos džingojistai pranašavi
mus labai mėgsta, kodėl tad 
pasmerkia šį Walsho prana
šavimą? Matomai tiki, kad 
jis gal tapt faktu, o to fak
to buržujai labiausiai nuo
gąstauja.

• « •

Dr. James J. Walsh 
Knights of Columbus susi
rinkime užreiškė, kad tik re 
ligiškas žmogus gali būti pa
triotu ir visados pasirengęs 
stoti kruvinon kovon. Pil
nai su tuo sutinku, žinoda
mas, kad religija užmuša 
žmoguje žmoniškumo sąmo
nę ir išauklėja žvėriškumo 
instinktus. Taigi kaip ku
nigai drįsta skelbti, kad re
ligija reikalinga doros pa
laikymui, jei ji yra geriau
siu įrankiu žmogžudžiams 
auklėti ?

♦ ♦ ♦

Amerika karės da nepra
dėjo, o badaujančių žmonių 
riaušės jau daugelyje did
miesčių pakilo. New Bri- 
taine net kariškas stovis 
jau paskelbta, bet Wilsonas 
visviena nepaiso visuome
nės šauksmo: ”ne karės, 
bet duonos!” Pažiūrėsim, 
kas bus galingesnis.

♦ ♦ ♦

Wilkes-Barrej moteris, 
Marė Getsamickė, likos 
areštuota už ardymą viešos 
tvarkos. Teisėjas nuštro- 
pavo ją $2.50 ir pastatė po 
$300 kaucijos. Moteriškė 
pabaudą užmokėjo dviem 
bulvėm, o delei kaucijos pa
sakė:

"Turiu da toną anglių na
mie, eikite ir paimkite.” —

Skaitytojau, tau juokas, 
bet aš reikalauju teismo tei
sėjams.

♦ • ♦

Bostono išbadėjusiems 
žmonėms apgulus guberna
toriaus ofisą ir pareikala
vus gelbėjimo jų nuo mir
ties, gubernatorius atsakė: 
"Man labai gaila, bet aš nie
ko negaliu gelbėt”

Piliečiai, įsidomėkite šį at
sakymą. Ateinančiais rinki
mais gubernatoriui prašant 
iš jūsų pagalbos, atsakyki
te jam tuo pačiu sakiniu.

s •
Sulyg bosttoniečių socia

listų priimtos rezoliucijos 
"privatiniai” laikraščiai 
nuo šiol pasilieka sąjungos 
organais...

Abi kariavusios pusės ka
rę laimėjo; "privatiniai” 
daugiau nebus atakuojami, 
ir sąjungą nematys "priva
tiniuose” savo priešų....

SybiUus.• • •
Kun. Kemėšio organas 

skelbia, kad darbininkus iš
gelbės tikėjimas ir dora. 
Bet tuo tarpu jis ragina 
protestuoti prieš karę. 
Kamgi to reikia? Juk rei
kia tik pasimelsti, o šventas 
Juozapas, darbininkų pat
ronas, tuojaus karę sustab
dys!

♦ • •

Kuningų organas "Tiky
ba ir Dora” aiškiai pasakė: 
lietuviai negali reikalauti 
neprigulmybės, nes 1894 jie 
prisiekė dabartiniam carui 
"viemai služyt” ir būt jo 
"padonais.” Dabar mes ži
nome, kam musų kunigai 
nori tarnauti — carui.

"Naujienose” prapuolė 
apžvalga. Tur būt redak
torius ant "vikeišino” išva- 
žiavo. Prof. Gnaibą.

Didis graikų filozofas So
kratas buvo nuteistas mi- 
riop ir nunuodytas 399 m. 
pirm Kristaus gimimo.



CHICAGOS CHRONIKA. Ii žmonės dangstosi jų var- 
"Tukstantis Lietuvai.’

Vasario 11 d. Pulaskio Įį laikraščiuose. Ar*tik ne
;»»

svetainėje įvyko garsiai iš
garsintas "Halsted stryto 
riebiosios klesos” vakaras 
su pompatišku tikslu "tūks
tantis dolerių Lietuvai." 
Bet visame tame sulošė sa
vo didžiausią rolę žodžiai— 
žodžiai!

Svetainėn susirinko tiek 
daug publikos, kad vos-vos 
tarp kėdžių kur-nekur gali
ma buvo vieną-kitą užmaty- 
ti. Vargu ir tuos galima 
butų skaityt gyvais asmeni
mis — nes iš po pastatytos 
augštos vilkų skrandos apy
kaklės galvos nesimatė — 
tik tai čia, tai ten su aidin- 
gu triukšmu apsivertus po 
riebių musų tautiečių kedei, 
galima buvo įsitikinti, kad 
tai ne mumijos, bet gyvi as
mens susodinti.

Susirinkimą atidarė dr. 
Drangelis, visų pirmą palie
pęs atgiedot "Star spangled 
Banner.”

Koncerto programas su
taisytas ir vedamas p. Šar- 
paliaus, susidėjo iš dešimčio 
muzikininkų ir gabiausių 
Chicagos solistų dainininkų, 
o taipgi ir p. J. J. Zolpo ve
damo choro "Harmonia.”

Be dainų ir muzikos buvo 
ir prakalbos. Kalbėjo p. 
Balutis, pradėjęs nuo akto
rių, užšoko ant Jurgio Wa- 
shingtono, nuo to ant Lin- 
colno, o nuo Lincolno ant 
"Lietuvos motinos močiu
tės," nuo tos ant "Amerikos 
pačiutės,” o galop užreiškė 
kad "yra žmonės, kurie iš
drįsta išnešti prieš tai rezo
liuciją.” Kas tie žmonės, ko
kią ir prieš ką rezoliuciją 
kas neša, tai jau tu klausy
tojau spėliok. Manau, kad 
tokia prakalba buvo tiek 
reikalinga, kai tilte skylė.

Artistai dainininkai ir 
muzikininkai savo triūsą 
aukavo sušelpimui nuo ka
rės nukentėjusių žmonių. 
Tik labai gaila, kad aukavo 
beveik tuščios svetainės 
sienoms, o tos gi anaiptol 
nesudėjo to Lietuvai skiria
mo tūkstančio dolerių.

Klausimas kpa, kodėl chi- 
cagiečiai taip šaltaširdžiai? 
Kodėl tokiuo garbingu tiks
lu rengiaman vakaran, kur 
dalyvavo gabiausios musų 
meno spėkos, nesusirinko ir 
nesudėjo to skiriamo Lietu
vai tūkstančio dolerių? Juk 
žinome, kad kitos* draugijos 
ar kuopos kuomet parengia 
vakarus, publikos sutraukia 
net kupinai. Pats apsireiš
kimas duoda geriausį atsa
kymą 
darbininkiškai 
su musų ierbiaja buržuazi
ja jaif ne pakeliui; kad mu
sų tautininkai visiškai ne
tenka pozicijos musų risuo- 

• menėj.
Dabar keliatą žodžių no

riu pasakyti apie tą "Chica
gos Draugijų Sąryšį,” kuris 
šį vakarą rengė. Sulyg pa
duotos mums informacijos, 
tai yra nauja organizaci
ja, susidedanti iš 50 draugi
jų su viršum. Šio sąryšio 
uždaviniu yra šelpti Lietu
vą. Sąryšio valdyba pada
lyta į komisijas: spaudos, 
vakarų rengimo, agitacijos 
sumanymų ir tt Sąryšio 
prezidentas sau pagalbon 
turi 3 vice-prezidentus, 2 
raštininku, kasierius gi 3 
kasos globėjus. Surinkti 
pinigai dedami First Natio- 
nal bankan, ir pasiunčiami 
sulyg dr-jų atstovų nurody
mo. Girdi "jokių fondų pas 
mus jau nėra — suiro”....

Kiek yra žinoma, tūlas lai
kas tam atgal Chicagoje bu
vo slaptai tveriamas "sąry- 
šys.” Vienas kliubas ir 2 
draugijos pastebėję, kad tu-

todel,’ kad musų 
visuomenei

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
dais, prieš tai užprotestavo 
ir savo rezoliucijas paskel- 

apie tas rezoliucijas ir p. 
Balutis savo kalboj minėjo?

Vakaro programui išsi-v 
baigus, paskelbiama, kad 
yra daug laiškų iš "Lietu
vos”—eikite, atsiimkite! Tų 
laiškų gaunu vieną ir aš. 
Ant amerikoniško konverto 
dvi antspaudi: viena "Chi- 
cagos Draugijos Lietuvai 
šelpti,” antra "Kaunas, gel
bėk Lietuvą, C. D. S.” Abi 
tos antspaudi vietinės fabri
kacijos. Konverte laiškelis, 
spausdintas amerikonišku 
šriftu — taipgi pačios "Lie
tuvos” fabrikacija. Laiškas 
atsiimti kaštuoja 10c.

Nesakau, kad tai bųtų 
blogas darbas, jeigu renka
mos aukos badaujantiems 
lietuviams, bet šitoks aukų 
rinkimo būdas, surištas su 
apgaudinėjimais ir fabrika
cija negali nešt gerų pasek
mių net ir šio skymo suma
nytojams. _ ______

Visas slaptas ir neaiškus 
musų tautininkų politikavi
mas tik ir diskredituoja 
juos pačius. Atviras ir tei
singas darbas matomai mu
sų biznieriams, negalimas, 
bet "kruk biznis” ir gi ne
gali jiems sektis, kada mu
sų visuomenė turi iš ko pa
tirt teisybę. M. Sanukram.

Protesto susirinkimas.
L. S. S. 4 kuopa sušaukė 

viešą protesto prieš karę 
susirinkimą. Kalbėjo "Nau
jienų” redaktorius d. P. 
Grigaitis, S. P. sekretorius 
Garmer ir A A. Vasiliaus
kas, išparodydami delei ko
kių priežasčių valdančioji 
Amerikos kapitalistų klasė 
rengia karę. IŠparodę visas 
kapitalistų politikos intri
gas ir tą padėjimą į kokį vi
suomenę pastato valdančio
ji klasė, nurodė, kad darbi
ninkams nelieka nieks kitas 
kaip tik apskelbti karę prieš 
karę, t. y. sukilti prieš musų 
valdonus.

Žmonių susirinko gana 
daug, kiek tik galėjo jų 
sutilpti svetainėje, ir pra
kalbos padarė į publiką taip 
gilų įspūdį, kaip niekad pir
ma. Aišku, kad darbinin
kai kaskart labiau pradeda 
įsitikinti, jog socialistai yra 
tikrais darbo*, žmonių vado
vais. Apuokas.

AKRON, OHIO. 
Mirė draugė Julijona 

Praspalauskienė.
Vasario 7 d. čionai pasi

mirė draugė Julijona Pras
palauskienė, 20 metų am
žiaus jauna moteris, palik
dama vyrą Kazimierą su 
mažu šuneliu.

Velionė buvo laisva ir ve
dė gražų šeimynišką gyve
nimą. Buvo narė Brighton, 
Mass., moterų ir vyrų drau
gijos "Vienybė" ir Akrone 
"Laisvės” Draugijos, nors 
šioj pastarojoj dr-joj velio
nė da nebuvo pilna narė, te
čiaus dr-ja žymiai prisidė-* 
jo prie palaidojimo vėlionės 
kūno, išmokėjus 25 doL, ir 
nupirko gražų gyvų gėlių 
vainiką. Taipgi atidavė pa
skutinį patarnavimą. Be to 
"Laisvės” nariai suaukavo 
16 dol. už kuriuos nupirkta 
daugiau gėlių ant velionės 
karsto. Palaidota 10 d. va
sario dalyvajant dideliam 
žmonių skaičiui. Drg. R. 
Grigaliūnas ant kapo pasa: 
kė prakalbą ir p-lė A Valat- 
kiutė padeklamavo tinka
mas eiles.

Velionės netikėtos mir
ties priežasčia buvo vidurių 
liga. Po padarytos opera
cijos į kelias dienas pasimi
rė.

šermenyse buvęs.

LAWRENCE, MASS. 
Protesto mitingas.

Vasario 18 čionai įvyko 
viešas susirinkimas dėl už- 
protestavimo prieš šalies 
administraciją už rengiamą 
karę.

Apie reikalingumą pro
testuoti prieš kapitalistų 
pastangas įtraukti šią šalį 
į Europos karę plačiai kal
bėjo kun. S. Mickevičius.

Drg. S. Večkys, rezoliu
cijos komisijos narys, per
skaitė anglų kalboj rezoliu
ciją, kurią taipgi komisija 
išvertė lietuvių kalbon, kad 
žmonės žinotų, ko jie savo 
rezoliucijoj reikalauja. Su
sirinkimas rezoliuciją pri
ima, išskyrus vieną para
grafą, kuris liekasi pataisy
tas. Mat publikai pasirodė 
peršvelnus, reikalavo griež
tesnio.

Po to sekė dainos ir mu
zika. Dainavo bažnytinis ir 
vaikų shorai. Aukų lėšims 
padengti surinkta $6.18c., gi 
sušelpimui sergančios mo
teriškės surinkta aukų 
$24.17

Dėl pataisytos rezoliuci
jos priėmimo nutarta su
šaukt antrą susirinkimą 
vasario.

25

ii-

Puikus paskutinis 
patarnavimas.

Vasario 14 dieną po 
gos ligos ir gulėjimo ligon- 
butyj pasimirė p-lė Bronis- 
lava Savickiutė.

Velionė turėjo patėvį, bet 
mažai jį pažinojo. Būdama 
18-tų metų apsirgo ir netu
rėjo progos prigulėti prie 
kokios pašalpinės dr-tės, to
dėl pasimirus jai, prisiėjo 
pažįstamiems geros valios 
žmonėms užsiimt jos kūno 
palaidojimu. Tą gerą dar
bą atliko daugiausiai nepri- 
gulmingos parapijos cho
ras, nupirkdamas karstą ir 
sukolektuodamas nuo žmo
nių velionės palaidojimui 
72.62c. Lietuvaitės mergi
nos nupirko gražų vainiką 
ir gėlių. Graborius Kibil- 
dis suteikė pašarvojimui 
vietą. Kun. Mickevičius at
laikė pamaldas ir pasakė 
graudingą pamokslą, taip 
tai atiduota nelaimingai 
našlaitei paskutinis patar
navimas svetimoj šalelėj. 
Lai būna jai lengva žemelė. 

Velionė paliko 14 metų 
brolį ir 16 metų seserį.

J. Miškunas.
Tautininkams kreditas.
Pastaruoju laiku musų 

tautiečiai pradėjo taip 
smarkiai darbuotis—"dar
buotis,” jog nėra tos sąvai- 
tės, kad nebūtų kas nors 
”nuveikta.” Tik pasižiūrė
kit į jų laikraščius, o pama
tysit, kad vis yra kas nors 
apšmeižta (vadinas, nuveik
ta). Musų tautiečiai savo 
darbštumu net ir manęs ne
pamiršta ir karts nuo karto 
vis įtepa mano vardą į savo 
laikraščius. Aš nežinau, 
kaip jie mano apie tai, bet 
aš jaučiuos labai gerai, nes 
jeigu ne musų tautiški ko
respondentai, tai niekas ir 
nežinotų, kad Lawrence, 
Mass., randasi Viktoras Že
lionis. Tik pasižiūrėkit 
"Vienybės Lietuvninkų” 
No. 6, pamatysit, kaip pui- 
kei jie mane tenai rekla
muoja. Ir, kas svarbiausia, 
pats taip nesijaučiu, kaip 
jie mane augštai kelia ir 
prie žymių žmonių priskai
to. Tik pasiskaitykit plikio 
Z. Jankausko straipsnį per
eitų metų "Ateityje” (nu
merio nepamenu) po ant- 
galviu: ”Kada visa tai pa
sibaigs.” Ten jis rašo apie vcavtvili 111

Pruseiką, Bulotą, Žemaitę bent dabar galėjo įsitikinti
—Šliupą, Yčą, na ir apie 1 ’ .................
V. Žilionį įtepa. Na, jeigu 
taip jus mane apvertinat ir

s
prie tokių ypatų priskaitot, 
tai aš nuo savęs jums, vy
ručiai, sakau: ”Molodec!" 
Tik noriu da pastebėti jums 
vieną labai svarbų dalyką— 
jus nevisai teis.ngai rašot 
mano pavardę. Todėl jus 
tos klaidos saugokitės, nes 
visuomenė ga.i pamislyt, 
kad jus ne apie mane kal
bat Taigi, "gerbiamieji,” 
sekančią korespondenciją 
kaip rašysit, tai rašykit:
V. Želionis, o ne Žilionis, nes 
aš da ne žilas.

Polemizuot su jumis, žino
ma, aš nepolemizuosiu, nes 
ir kiti žymus žmonės su ju
mis niekad polemikų neve
da; jie laiko tai peržema; o 
kadangi jus ir mane prie jų 
priskaitot, tai aš irgi laikau 
peržemu daiktu su jumis 
polemikas vest. Rašinėkit 
daugiau. V. želionis.

DU BOIS, PA.
Kokių žmonių pas mus 

da esama.
Vasario 11 d. čionai įvy

ko Lietuvių Neprigulmingo 
Kliubo surengtos prakalbos. 
Kalbėjo moksleivis Petras 
Keršis.

Prakalbosna žmonių atsi
lankė nedaug, bet tvarka, 
pirmininkaujant vietiniam 

klebonui, buvo pavyzdinga.
Prakalbai besitęsiant ir 

žmonėms atydžiai besiklau
sant svetainėn visas susivė
lęs įneina M. č-kas ir sušun
ka: ”Ar čia yra mano bo
ba?” Prisiėjo apsvaigėlį iš- 
prašyt lauk iš svetainės.

Tam sujudimui praėjus ir 
publikai vėl apsiraminus 
prakalbos tęsėsi toliaus. 
Jauno moksleivio prakalba 
buvo gera.

Be prakalbos buvo da ir 
dainų, kurias sudainavo 
mažų mergaičių ir vaikų 
choras. Ašmančio jauni 
vaikai gerai pagriežė smui- 
komis.

Prieš tris mėnesius čia 
buvo susitveręs Šv. Cicilijos 
choras, bet senai jau pakri
ko.

Susitvėrusi Lietuvių ko
operacija kol-kas neblogai 
gyvuoja. Galėtų gyvuot ir 
net labai gerai, jei tik tarp 
lietuvių butų daugiau apsi
švietusių žmonių ir abelnai 
daugiau butų susipratimo 
pas žmones. čeresdelnik.

PATERSON, N. J. 
Nesiklijuoįa.

Vasario 11 d. vietinis Lie
tuvių Dienos komitetas su
šaukė visuotiną vietos lietu
vių susirinkimą, kad nuta
rus ir tolesniai visų sriovių 
bendrą darbavimąsi ir pri
pažinti Wilkes-Barių Cent- 
ralinį Komitetą.

Iš virš 1000 patersono lie
tuvių tan susirinkiman atsi
lankė labai mažas procen
tas.

Susirinkimą šaukė ir į jj 
atsilankė katalikai su tauti
ninkais. Bet tuoj pasirodė 
kad ir tarpe jų vienybė nėra 
galima.

Atidarius susirinkimą ii 
paaiškinus jo tikslą, katali 
kų vadovas kunigas prade 
da nerimauti ir išmėtinėt 
tautiečiams, ant galo užre> 
škia: "Mes, katalikai, save 
krūvelę dabokime ir dabo 
kimės. Tegu tautiečiai at 
siskyrę nuo musų veikia 
Aš išeinu.” Paskui kunigr 
išėjo ir keliatas davatkų

Pradedama kalbėti, ką to 
liaus daryti. Po valando 
susirinkimas užsidaro be jo 
kių rezultatų. Vadina*, 
klerikalai tautininkams u’ 
jų pagalbą atsimokėjo...

Kas, kas, bet tautininką* 

kad dėties su klerikalais ga
li tik neišmanėlis.

Ateivis.

CLEVELAND, OHIO.
Vyčiai vėl norėjo sumušti 
pirmeiviškų laikraščių ir 

knygų pardavinėtojus.
Vasario 11 d. Ulman sve

tainėj buvusiam L. S. Beno 
koncerte, ištvirkusi Romos 
auklėtinių gauja (vyčiai) 
vėl užpuolė ir norėjo sumuš
ti pirmeiviškų laikraščių 
ir knygų pardavinėtojus, 
bet jų nelaimė, jiems tas ne
nusisekė per jų pačių aklu
mą. Ve kaip buvo. M. Ši
monis, labai žiaurus ir ne
kultūringas žmogus (užtai 
jį tokiu vadinu, kad jau 
antru kartu užpuola knygų 
pardavinėtojus — pernai 
metais per S. L. A prakal
bas taipgi apdraskė pirmei
viškus agentus), patėmyjęs 
literatūros platintojus, davė 
žinią garsiam vyčių genero
lui, didžiausiam tos armijos 
tamsunui Klimavičiui, kad 
"cicilikai” jau pardavinėja 
laikraščius ir platina "be
dievybę.” Žinoma, vyčių ko- 
mandantas pribuvo net su 
policija, prišoko prie parda
vinėtojų ir buvo beimąs vie
ną už krūtų, bet, sakau, 
ačiū savo tamsumui, kad at
sivedė policiją, negalėjo su
mušti," nes policija neleido. 
0 jau vyčiai dantimis grie
žė. Žinoma, knygų pardavi
nėti nebuvo galima, tai atsi
ėmęs už įžangos tikietą 25c. 
knygius išėjo laukan.

Tai, ko išmokino Romos 
agentai tamsius darbinin
kus! Tamsus žmonės pa
versti tikrai laukiniais bar
barais.

"Aidoblistų sorkės.”
Iki šiol aš visai netikėjau 

progresyvių 'žmonių kal
boms nei jų laikraščių pra
nešimams, kad musų I. W.
W. unijos vadovai yra "sor- 
kininkai," langų daužyto
jai ir kitokie. Ant to atsa
kydavau: "Jie niaujasi dėl 
ypatiškų dalykų, bet ne už 
kokį geresnį ar blogesnį or
ganizavimą darbininkų." 
Bet dabar jau aišku ir man, 
ko verti tie darbininkiški 
avantiūristai. Štai, vasario 
6—7 d. Grikštas su Geležėle 
turėjo čia "paskaitas," tais 
pačiais vakarais rodė kra
tomuosius paveikslus (mes 
visa tai vadinamą "sorkė- 
mis"), ėmė įžangos 25c. ir 
darė gerą biznį. Vasario
9 sorkių nei Geležėlės jau 
nebuvo, tik Grikštas vienas 
Popovičiaus svetainėj plio- 
vojo ant socialistų. Vasario 
12—13 d. tasai "sorkinin
kas" šaukė vietos socialis
tus į "dibatus," turbut kad 
į akis juos iškoliojus. Žino
ma, 3-čios kuopos draugai 
Grikšto keiksmų klausytiem 
neatėjo; susirinko tik apie
10 "aidoblistų” (vargiai ji 
čia daugiau išviso yra) i 
keli pašaliečiai, taip kad vi 
so gal buvo 20 žmonių.

Grikštas atsistoja ir im 
gerklauti: "Grigaitis atva 
žiavo iš Lietuvos į Balti 
morę pas mane, aš jį pri* 
miau, supirkau drabužiu? 
apariau šiušiais, žodžiu sr 
kant, viską daviau, nes buv 
čystas kaip misingas. A 
Paukštys, antras ’Laisvė; 
redaktorius, turi 30 ’auz 
ir dar $8,000 bankoj pinigi
L. Pruseiką važinėdamas s 
prakalbomis turi blauzdir 
alkoholiaus ir kaip sužin 
kad ’aidoblistų’ organizat 
riai rengiasi važiuoti laik' 
ti prakalbas, taip greit pr 
neša tos vietos socialistų š 
lininkams, kad sudegi n4 
garsinančius Grikšto pr 
kalbas plakatus. S. M 
chelsonas, ‘Keleivio’ red? 
torius, ir J. G. Gegužis kp 
-engėsi leisti laikraštį, tu 
*0 tik $900.00, bet dar r 
tūlo žmogaus $1,000 pa 
skolino, o šiandien turi

$100,000 vertės namą ir kiek 
daug lotų. F. J. Bagočius 
bile laike gali suareštuoti 
žmogų.” Tai iš to susidėjo 
to tamsuno "prakalba.”

Buvo užduota jam klausi
mai: (1) Kas kelia tarp I. 
W. W. unijos ir L. S. S-gos 
nesusipratimus? (2) Kilus 
Suv. Valstijose revoliucijai 
(prieš darbininkų išnaudo
tojus), kuri priklausytų 
daugiau nuo socialistų, ar I. 
W. W. unija prisidėtų prie 
jos? "Aidoblistaą" atsakė, 
kad ne, nes jis nematąs tar
pe socialistų revoliucionie
rių. O nesutikimus keliąs 
L Pruseiką ir kiti, kurių vi
sų čia nesuskaitysi

Iš publikos ėmė kilti karš
ti protestai, jogei Grikštas 
meluoja ir šmeižia nepatin
kamos sau pusės žmones. 
Nušokęs nuo estrados Grik
štas vieną klausiką griebė 
už kratų, sakydamas: ”Aš 
esu revoliucionierius ir be
matai galiu tave čia nu
šaut!” Tą žmogų pagriebęs 
užsitempė ant estrados ir 
apstumdė.

Ot, kaip risoki Geležėlės 
ir Grikštai važinėdami po 
Amerikos lietuvių kolonijas 
"organizuoja" darbininkus 
ir "kovoja” už jų liuosybę. 
Jie laiko "prakalbas” su 
tikslu apšmeižti musų ge
riausių veikėjų vardą ir ap
dumti darbininkų akis.

žemės žiedas.
"Mirtos” vakarėlis.

"Mirtos” draugija suma
nė parengti draugišką va
karėlį, kuris atsibuvo suba- 
tos vakare, 17 vasario. Įžan
ga buvo vyrams $1, o mer
ginoms dykai. Prisirinko 
žmonių pilna svetainė. Vi
si linksminosi iki vėlybam 
vakarui. Buvo visokių pa
žiūrų : socialistų, tautinin
kų ir klerikalų, bet vakaras 
buvo ramus, be jokių pešty
nių. T. Buvęs.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Protesto mitingas.

Vasario 14 d. čionai buvo 
sušauktas viešas lietuvių 
protesto prieš karę susirin
kimas. Žmonių susirinko 
nedaugiausiai. Matyt vie
tos musų žmonės da nejau
čia to baisaus pavojaus, 
prieš kurį stovi Amerikos 
visuomenė. Kilus karei prie 
ko šauksimės pagalbos? 
Ęadas žiuri į akis mums ir 
šiandien, kas bus jei taip 
snausime ir leisime kapita
listams įstumti mus į bai
siausi alkio ir desperacijos 
padėjimą?

Šiame susirinkime daly
vavo tik progresyviai lietu
viai, bet be tų yra nemažos 
ninios ir musų katalikų, ku- 
•iems juk taipgi norisi gy 
Tenti. Tečiaus kovon už t? 
ryvenimą jie nesiskubin- 
toti.

Kalbėjo d. P. Kaušius, J 
tankus ir Jurgelionienė. Š 
astaroji ypač žadino mus 
oteris ir persergėjo, ka' 
eduotų savo vyrų ir sun’ 
apitalistams kanuolėm 
įšerti.
Pinigai pasiųsti ne tuo 

antrašu.
Lietuvos Sūnų Dr-ja 13 d 
įsario savo susirinkim 
įtarė sulaikyt savo skiria 
us nuo karės nukentėju 
?ms 25 dolerius. Mat, ga 
< iš Washingtono Raud 
>io Kryžiaus laišką, kam* 
anešama, kad Grand Ra 
Įso lietuvių pinigai ta"'t 
isti ne tuo adresu, kolei 
andrapidsiečiai reikalą 

tai L. S. Dr-ja sulai1* 
•ro auką ir jei siųs, ta 
s be Raudonojo Kryžiai'; 
•pininkystės.

S. Varpelis.

ROCHESTER, N. Y. 
"Karės Nuotakos.”

Vasario 11 d. L. M. Prog. 
Sus. 26 kuopa rengėsi statyt 
scenoje dramą "Karės Nuo
takos,” bet svarbiausios ro
lės artistei susirgus lošimas 
perkeltu 4 dienai kovo. Iš- 
kalno nusipirkusiems tikie- 
tus patartina laikyt juos iki 
tai dienai, nes veikalas bus 
atloštas.

Publikos į rengiamą va
karą susirinko labai daug. 
Nors veikalo negalima buvo 
lošti, bet vakaras visviena 
įvyko ir atsilankiusioji pub
lika buvo užganėdinta. Bu
vo koncertas. Dainavo Ai
do choras ir grajino Fidos 
orkestrą. Aido chorui už jo 
puikias daineles ir gerą dai
navimą p-lė L. Vaitkiutė 
padovanojo gyvų gėlių bu
kietą.

Be to sulošta juokingas 
farsas "Mimika.” Lošė Vai
šnoras, Tamošiūnas ir Da- 
gis. Atliko gerai. Mergi
nų kvartetas: p-lės: S. Mi- 
liauskiutė, J. Karpavičiūtė, 
E. Žilinskiutė ir A. Smigel- 
skiutė gerai sudainavo ke
lias daineles. Buvo ir visa 
eilė gerų deklamacijų. Ypač 
gerą įspūdį darė Duobų ma
žos mergaitės, Rožytė 5 me
tų ir Aldutė 7 metų, savo 
deklamacijomis.

Vakarėlis gerai nusisekė. 
Aukų surinkta 8 doL su cen
tais. "Moterų Balso” par
duota 65 egzemplioriai.
Visa eilė rengiamų vakarų.

Aido choras rengiasi sta
tyt veikalėlį "Nesiprie
šink;” L. M. P. S. 26 kuopa 
4 kovo loš "Karės Nuota
kos;” D. L. K. Gedimino 
Dr-ja vaidins "Blindą;” L.
S. S. 7 kuopa rengiasi lošt 
"Paskutinė Banga” veikalą.

Kuopa 24 vasario turėjo 
draugišką vakarienę. Nuta
rė šaukt didelį protesto su
sirinkimą. Prakalbas sa
kyt kviečiami įvairių tautų 
kalbėtojai.

K. Armonas.

___ ROCKFORD, ILL. 
Klerikalų prakalbos.

Vasario 11 d. čionai buvo 
klerikalų prakalbos. Kal
bėjo Bielskis ir pagarsėjęs 
sorkininkas, nepraustabur
nis Račkus. Pirmasai pa
pasakojo apie tai, ką jis 
matęs Lietuvije karės metu.- 
Pastarasis gi užreiškė, kad 
jei jis butų galingas kaip 
Dievas, tai nupieštų paveik
slą, kaip lietuviai gyvena 
urvuose ir kenčia badą. Ma
tyt tam vargšui gaidukai 
galvoj gieda. Sveiku protu 
žmogus nepageidautų dievų 
galybės, kad atpiešus pavei
kslą, nes viena, kad joks 
dievų net ir žydiškai-knkš- 
čioniškas Dievas niekados 
neturėjo ir negal turėt tos 
galybės, kad ką-nors galėtų 
bent apsakyti, o antra ne
reikalinga nei drobės bei 
dažų darkyti, kad atvaiz
dinus žmonių padėjimą; už
tenka apsakyti faktus, o 
klausytojai gali ir be pavei
kslo suprasti kokiame pa
dėjime randasi karių aukos. 
Bet Račkus, kaipo ignoran- 
tas, faktų apsakyt nemoka, 
tai priduoda galybę tam, 
kurio nežino, kaip lygiai ne
žino nei karės priežasčių. 
Girdi: "mes turime du 
priešu, kapitalizmas vienas, 
o cicilizmas antras priešas”. 
Tur būt žodyje ’mes’ Račkus 
supranta patį save, nes iš- 
tikrųjų socializmas yra 
priešu visiems mulkinto
jams ir melagiams. Su to
kiu tuščiagalviu, kaip Rač
kus, jokiam rimtam žmogui 
argumentuot negalima 
Stebiuosi, kaip musų kuni
gai nesisarmatina slėnties 
už pečių tokiam šaldrai.

Ten buvęs.
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Delei socialistų santūrią
SĄJUNGIEČIAI IR PRI
VATINIŲ LAIKRAŠČIŲ 

KLAUSIMAS.
Pereitoj sąvaitėj mums te

ko su Kapsuku susidurti as
meniškai. Jisai buvo atva
žiavęs netoli Bostono ant 
prakalbų ir buvo Bostone. 
Prie tos progos vietos lietu
vių socialistų svetainėj pėt- 
nyčios vakarą įvyko "drau
giškas pasikalbėjimas.”

Reikia pasakyt, kad 
Šito pasikalbėjimo tikslas 
buvo pasitarti apie dabarti
nius kivirčus socialistų 
spaudoje ir, jeigu galima, 
surasti būdą jų prašalini- 
mui.

Išėjo tečiaus kas kita. 
Vietoj prigesinti ginčų liep
sną. ji da daugiau likos iš
pusta. Tas "draugiškas pa
sikalbėjimas” buvo tiesiog 
bačka aliejaus ant tos liep
snos.

Visų pirmiausia buvo pa
kviestas kalbėti Kapsukas. 
Jis tuojaus ėmė bombarduo
ti "privatiškus laikraščius.” 
Jis labai nemandagiu budu 
užsipuolė ant "Keleivio.” 
Su didžiausiu įnirtimu jisai 
sušuko, kad "Keleivis" veda 
darbininkus "į šuntakius.” 
Įsikarščiavęs jisai tuojaus 
neteko lygsvaros ir pradėjo 
pasakot apie nebučiausius 
dalykus. Pradėjo šaukti, 
kad "Keleivis” "socialpat- 
riotas," kad jisai pataikau
ja buržuazijai ir pasmerkia 
tuos žmones, kurie nori pro
testuoti prieš karę.

Šitai Kapsuko histerijai 
pamato davė tilpusi "Kelei
vyje” pasarga, kad protes
tuojant prieš karę lietuviai 
nerašytų rezoliucijose, ko
kios tautos žmonės protes
tuoja. "Tas aiškiausia pa
rodo, kad 'Keleiviui’ rupi 
lietuvių kailis apsaugot,” 
pasakė Kapsukas.

Iš to jau išeina, kad Kap
sukui "lietuvių kailis" visai 
nerupi. Klausimas tuomet 
kįla, koks yra Sąjungos tik
slas ir keno reikalams ar 
"kailiui” ginti yra leidžia
ma "Kova," jeigu jos redak
torius užreiškia, kad lietu
viai mums neprivalo rūpė
ti? Iš kogi susideda Sąjun
ga, jeigu ne iš lietuvių ? Kas 
skaito "Kovą,” jeigu ne lie
tuviai? Pagalios, kamgi 
"Kova” eina lietuvių kalba, 
jeigu "lietuvių kailis” jos 
redaktoriui nerupi?

Tiesa, Kapsukas sako, 
kad mums, socialistams, 
privalo rūpėti lietuviai kai
po darbininkai, o ne kaipo 
lietuviai. Todėl, sako Kap
sukas, mes neprivalom kal
bėti lietuvių vardu, bet dar
bininkų klesos vardu. Bet 
jeigu taip, tai kamgi ton re- 
zoliucijon prieš karę buvo 
įkištas lietuvių vardas? Ir 
kodėl Kapsukas taip užsi
puola ant "Keleivio," kuo
met šis pasakė, kad protes
to rezoliucijose nereikia mi
nėti lietuvių vardas? Ar 
Kapsukas nesupranta, kad 
jis čia pats sau prieštarau
ja?

Šitokia savo kalba jisai 
taip suerzino susirinkimą, 
kad ir kiti netekę lygsvaros 
pradėjo nežiūrėti nei tiesos, 
nei mandagumo, nei liogi- 
kos. Pavyzdžiui Januška, 
kuris jau senai "privatiš- 
kiems laikraščiams” netu
rėjo širdies, atsistojęs his- 
teriškau balsu ėmė šaukti: 
”Tai va, ką privatiški laik 
raščiai mums padarė! 'Ke
leivis’ pasmerkė ’Kovos’ re
zoliuciją prieš karę, o pats 
jokios rezoliucijos nepada
vė. Mes dabar nežinom ką 
daryt Mums gresia di
džiausia pavojus, o ’Kelei- 
vis’ neleidžia mums protes
tuok Visi protestuoja, o 
•Keleivis’ nieko nesako.

Reiškia, jis pritaria karei.” 
Ir tas žmogus taip rėkia 

perskaitęs "Keleivį,” kur 
aiškiai pasakyta, kad prote
stuoti prieš karę rėkia vi
somis pajiegomis; kur taip 
pat yra paduota anglų So
cialistų Partijos proklama
cija prieš karę, Nevv Yorko 
darbininkų proklamacija, 
Chicagos darbininkų pro
testas ir daug kitų panašių 
dalykų.

Tas parodo, prie kokios 
neapykantos gali privesti 
sąjungiečius toks 
mas ant "privatiškų 
raščių,” kokį čionai 
Kapsukas.

Ir taip karščiavosi, 
blaškėsi ir nervavosi 
vienas Kapsuko šalininkas. 
Neapykanta prieš kitus so
cialistų laikraščius pas juos 
neturi saiko. "Keleivis," 
Naujienos, Laisve — 

tai didžiausi jų priešai. Jie 
veda darbininkus į "šunta- 

! kius,” į "pragaištį.” Tai vie
ninteliai Kapsuko ”argu- 

■ mentai.” Faktų, prirodymų 
pas jį nėra ir jam jų visai 
nereikia. Beje, jisai nuro
do. kad Michelsonas "meke
no neįgaliotas buvo nuėjęs į 
klerikalų mitingą ir tarėsi 
su jais apie vienybę” laike 
Lietuvių Dienos Bostone. 
Bet Kapsukas nežino, kad 
Michelsonas buvo LSS. 60- 
tos kuopos išrinktas ir įga
liotas atstovas į Lietuvių 
Dienos Komitetą. O tan 
"klerikalų susirinkiman" 
Michelsonas buvo pakvies
tas tiktai kaipo laikrašti
ninkas ir nieko netarė ir vi
sų socialistų vardu nekalbė
jo. Jeigu daryti iš to išve
dimą, kad "Keleivis” nuves 
jau darbininkus ”į šunta
kius,” tai tokį pat išvedimą 
reikia padaryt ir apie "Ko
vą,” nes ir Kapsukas ne vie
noj tokioj konferencijoj da
lyvavo. Jisai buvo net iš 
Philadelphijos nuvažiavęs į 
Brooklyną klerikalų ir tau
tininkų konferencijon, kuri 
buvo sušaukta dėl Lietuvos 
atbudavojimo. Paskui jisai 
važinėjosi į Wilkesbarrius 
ir niekeno neįgaliotas tarė
si su klerikalais apie "penk
tadalį.” Kaip matot, pats 
Kapsukas daug daugiau su 
klerikalais tarėsi, bet apie 
save jisai nekalba. Jisai ■ 
tiktai "Keleivį” bombarduo- 
ia. Turbut jisai pildo Pil
domojo Komiteto nutarimą,; 
kuris, kaip girdėjome iš pa-| 
tikėtinų šaltinių, yra slapta 
nutaręs boikotuoti "Kelei- ‘ 
vį.”

Kada pereitos pėtnyčios 
"draugiškam pasikalbėji- 
ne” "draugas” Kapsukas 
iššaudė į "Keleivį” visą savo 
amuniciją, tuomet "Kelei-' 
vio” redaktorius Michelso-; 
nas atsistojęs paprašė, kad> 
Kapsukas paaiškintų, ko ji-' 
•ai iš "Keleivio" nori? Jau 
:lgas laikas jisai atakuoja 
"privatiškus laikraščius” ir 
per prakalbas ir per "Ko
vą,” bet niekur ir niekados 
nei jisai, nei kiti da nepa- 
sakė, kodėl tie laikraščiai 
negeri. Sakyti, kad tie laik
raščiai veda darbininkus į 
"šuntakius,” į "pragaištį,” 
tai juk nėra joks argumen
tas. Tą galima pasakyt ir 
apie "Kovą.” Kapsukui ro
dosi, kad privatiniai laikra
ščiai daro klaidų, o mums 
rodosi, kad Kapsukas pats 
klysta. Kasgi dabar gali 
būt tuo neklystančiu teisė
ju, kuris pasakytų, katroj 
pusėj teisybė? Jeigu priva
tiniai laikraščiai negeri tik 
dėlto, kad jie privatiniai, 
tai kodėl gi sąjungiečiai bi
josi paimti juos į savo ran
kas? Kada "Laisvė” anais 
metais pasisiūlė sąjungie- 
čių kontrolei, tai Sąjungoj 
kilo didžiausis triukšmas,

siundy- 
laik- 
varė

taip 
kiek-

kad "Laisvė” peršasi sąjun- « • v* • ____  __ _• _
skaldyt Sąjungą, nori iš
stumti "Kovą” ir tt Toks 
pat triukšmas buvo kilęs ir 
kada "Naujienų” bendrovė 
tvėrėsi. Dabar sumanė 
tverti bendrovę "Keleivis.” 
"Kova” vėl sušuko, kad čia 
Sąjungai didžiausis pavo
jus. "Taigi pasakykit jus 
aiškiai: ko jus iš privatinių 
laikraščių norit? Jeigu jie 
negeri, tai kokie jie turėtų 
būt, kad jie butų geri? Jei
gu jie kenkia Sąjungai už 
ją agituodami, tai ar jus 
norit, kad jie liautųsi agita
vę? Pasakykit nors sykį 
aiškiai, kad mes žinotume, 
ko jus iš mus reikalaujat?” 

Į šituos klausimus Kapsu
kas atsakyt negalėjo. Jis 
tik atkartojo tą pačią nudė
vėtą pasaką: "privatiški 
laikraščiai mums neištiki
mi, jie veda darbininkus į 
pelkes, i šuntakius, jų ke- ’ 
liai yra pragaištingi.”

Sveiką nuomonę išreiškė 
Dusevičius. Jis pasakė: 
"Mes jau žinom, kad Sąju~- 
ga tų laikraščių kol kas da 
negali į savo rankas paimti, 
tai ko gi čia mums pykti? 
Tie laikraščiai rengia mi
nias prie socializmo. Su 
'Kova* prie kiekvieno 

. žmogaus neprieisi. Jis jos 
nesupras. Organizacijos 
reikalai jam svetimas daik
tas. Ji reikalinga tik orga
nizuotiems socialistams. 
Bet mums reikalingi laik
raščiai, katrie neštų musų 
idėją į neorganizuotas mi
nias. Tokiais laikraščiais 
kaip tik ir yra 'Keleivis,’ 
'Naujienos’ ir kiti. Ir jei
gu jie tą darbą mums atlie
ka, tai musų pareiga yra 
juos remti ir platint.”

Už privatinius laikraš
čius kalbėjo dar Jankaus
kas, Anesta ir keliatas ki

ltų. Visi jie kalbėjo šaltai, 
rimtai ir nei vienas jų ar
gumentų nesumušta. Iš 
priešingos pusės rimtų ar
gumentų nebuvo. Tiesą pa
sakius, tai "privatiškų 
laikraščių” priešai jo
kių argumentų neturėjo, 
kaip neturėjo jų ir pats 
Kapsukas. Kalbėdami jie 
visi karščiuojasi, pyksta. 
Jeigu ir daro kokius ”pri- 
vatiškiems 
užmetimus, 
pamatuotus arba 
prasimanytus., 
pareikalausi 

j kada "Keleivis 
socializmą arba kada jisai 
gyrė patriotizmą, kada pa- 

! taikavo tautininkams ar 
klerikalams — taip jie ir 

i nežino ką atsakyti.
Ir taip šis "draugiškas 

Į pasikalbėjimas” užsibaigė 
nepriėjus prie jokios konk- 
liuzijos.

Kitas pasikalbėjimas, tik 
jau daug svarbesnis ir rim
tesnis, buvo nedėlioję. Čia 
dalyvavo ir "Laisvės” redak 
torius d. Pruseika ir daug 
socialistų iš kitų Massachu- 

i setts vietų. Čia buvo pri- 
i imtos dvi rezeliucijos, su 
. katrom sutikus socialistų 
; Spaudos Sandorai ir LSS. 
Į vadovaujančioms įstai
goms, tarp Sąjungos ir pri- 
. vatinių socialistų laikraš- 
jčių turės įvykti sutikimas. 
.* Plačiau apie tai parašysim 
sekančiame numeryje.

Dabar talpinam tik rezo
liucijas.

Rezoliucija pirma.
Matydami didelius nesuti

kimus tarp įvairių socialis
tų laikraščių ir nesutarimus 
dargi dienos klausimais, 
kas labai kenkia musų vei
kimui, L. S. S. 60 kp. ir apy- 
lenkės kuopų nariai pnpa- 
žystame, kad išvengimui to, 
visi socialistų laikraščių re
daktoriai turi vaduotis L. S. 
S. Suvažiavimų nutarimais 
ir bėgančiais klausimais J 
klausyti L. S. S. Pild-jo Ko-. rai ir LSS. vadovaujančiom 
miteto direktyvų, paliekant įstaigom.

piečiams i organus, nori su-
> * i • • • y

laikraščiams” 
tai niekuo ne- 

stačiai 
Kaip tik 

prirodymų, 
rašė prieš

Kooper, Dr-ju Sąjungos reikalais Šelpkite Philadelphijos 
Cukerninkus.PROTOKOLAS.

Kooperacijos draugijų są
jungos įstatų projekto ko
misijos posėdžio, laikyto va
sario 11 d. 75 G st, Šo. Bos
ton, Mass. -

Dr-jų atstovų 1916 suva
žiavimo išrinktoji komisija 
koop. d-jų sąjungos įstatų 
projektui parašyti buvo su- 

jsirinkusi 1916 metų vasarą 
ir pasitarusi įstatų projek
to škicą parašyti paprašė 
"Ateities” redaktorių A. 
Rimką. Vasario 11 d., 1917 
m. visa komisija buvo vėl 
susirinkusi ir apsvarsčiusi 
vienbalsiai priėmė šitokį 
įstatų projektą, kurį pasiū
lo visoms kooperacijos 
draugijoms savo susirinki
muose aps’ arstyti, idant se
kančiame suvažiavime butų 
galutinai priimti.
NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ KOOPERA

CIJOS DRAUGIJŲ 
SĄJUNGA.

(Lithuanian cooperative so- 
cieties Union of New 

England).
(Įstatų projektas). 

I. Tikslas.
N. A. L. K. D. S. tikslas 

yra — padėti kooperacijos 
draugijoms jųjų uždavinį 
geriau atlikti ir tarp žmo
nių platinti kooperacijos 
idėją.

II. Veikimo budai.
Prie to tikslo eidama N. 

A. L. K. D. S. vartos sekan
čias priemones:

a) rinks žinias apie atski
rų kooperacijos draugijų 
pasisekimus ir nepasiseki
mus ir suteiks tas žinias 
S-gon pristojusioms koop. 
d-ijoms, kad jos galėtų jo
mis pasinaudoti;

b) parūpins kalbėtojų, 
kurie suves į pažintį žmo
nes su kooperacijos pama
tais, taip gi prirodys naudą 
prisidėti prie kooperacijos 
d-jų;

c) parūpins instruktorių- 
mokytojų kooperacijos d-jų 
krautuvių tarnautojus pa
mokyti kooperacijos drau
gijos reikalus vesti;

d) rūpinsis koop. sąjun- 
gon arba sąryšin prisijun- 
gusiom draugijom surasti 
gerų šeimyninkų-manage- i 
rių, knygvedžių ir kitų tar
nautojų :

e) rinks ir koop. d-joms 
suteiks žinių apie produktų 
kainas;

f) rūpinsis įsteigti bend
rą sandėli, o kol to negali

I

jiems draugiškos kritikos 
teisę.

Balsavo 66 už ir 3 balsai 
prieš.

Rezoliucija antra.
Tarp sccialistiškų laik

raščių būtinai reikalinga 
idėjinė vienybė. Tos vieny
bės palaikymui jiems reika
linga organizacija. Kadan
gi .buvusi Socialistų Spau
dos Sandora nėra dar mi
rus, tai mes pageidaujam, 
kad ji veiktų ir toliaus.

Tečiaus šita Sandora turi 
vaduotis L. S. S. suvažiavi
mų nutarimais ir vadovau
jamų Sąjungos įstaigų nu
tarimais praktikos klausi
muose.

Teorijos gi klausimuose 
kiekvienas laikraštis gali 
turėti savo nuomonę. z

Tečiaus butų pageidauja
ma, kad tokiuose klausi
muose, kurie paliečia musų 
spaudos taktiką, Sąjungos 
įstaigos tartųsi su Spaudos 
Sandora.

Priimta vienbalsiai.
M. M. Plepys, pirm.. 
J. K. Audickas, sekr. 
S. Abi rezoliucijosP.

vienbalsiai nutarta pasiųsti 
socialistų laikraščių Sando-

kitas

ma, tai nors generalę agen
tūrą;

g) sulig išgalės leis ko
operacijos idėją aiškinan
čių raštų, taipgi rengs pa
skaitų ar kursų kooperaci
jos d-jų vedėjams ir na
riams lavintis;

h) vartos visas
priemones, kurios tik galės 
būti naudingos koop. d-joms 
ir kooperacijos idėjai.

III. Kas gali N. A. L K. 
I). S. priklausyti.

Prie N. A. L. K. D. S. ga
li priklausyti visos N. A. lie
tuvių kooperacijos draugi
jos, užsimokėjusios $2.00 
įstojimo mokesčio ir po 50c. 
nuo kiekvieno tūkstančio 
apyvartos.

Pastaba. Šitaip yra nu
tarta 1916 m. Mass. koop. 
d-jų atstovų suvažiavimo. 
Bet įstatų rašymo komisija 
apsvarsčiusi atrado, kad 
mokėjimas mokesčio nuo 
apyvartos yra nepraktiškas 
ir nuo savęs pasiūlo: mokė
ti kaip nutarta, $2.00 įsto
jamojo mokesčio mokėti 
1% nuo grvno pelno.

IV. Tvarka.
1. Vyriausia N. A. L. K. 

D. S. valdžia yra kooperaci
jos draugijų atstovų suva
žiavimas, laikomas mažiau
sia vieną kartą per metus.

2. Kiekviena kooperacijos
draugija su važia viman
siunčia po du delegatu nuo 
pirmojo 100 narių, kaipo 
nuo draugijos, ir po vieną 
delegatą nuo

i kančio šimto.
3. Atstovų 

išklauso 
koop. d-jų pranešimus apie 
kooperacijos d-jų stovį, 
taipgi svarsto ir sprendžia 
apie visus bėgančius reika
lus.

4. Suvažiavimo tarimams 
įkūnyti renka vieniems me
tams komitetą iš 5 narių ir 
kontrolės komisiją iš 3 na
rių. Taipgi gali būti renka
ma kitos komisijos.

5. Metiniams atstovų su
važiavimams vietą paskiria 
pats suvažiavimas, 
galutinai nuskirta 
tas.

6. Nepaprastus 
suvažiavimus gali sušaukti 
komitetas, kontrolės komi
sija arba trečdalis S-gon 
prisidėjusių kooperacijos 
draugijų.

P. S. Koop. draugijos, ku
rios apsvarstys šį projektą 
ir norės pataisymų ar papil
dymų padaryti, tegul savo 
pastabas atsiunčia komiteto 
sekretoriui M. A. Balčiūnui, 
285 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Įstatų projekto komisija: 
M. A. Balčiūnas, 
A. Lakačiauskas, 
Jonas Gabalis.

Pakviestasis .. komisijos 
narys A. Rimka

P. S. Šį projektą teiksis 
atspausdinti ir kiti koop. 
d-joms prijaučiantįs laikra- 
v v» • sciai.

kiekvieno se-
I

i

i

I

suvažiavimas 
prisidėjusiųjų

o dieną 
komite-

atstovu

NUTARĖ ĮGALIOTI BU
LOTĄ RINKTI "GRŪ

DUI” AUKAS.
Mums praneša, kad "Grū

do” Valdyba šitaip pasidali
nusi darbą: pirmininkas — 
P. Keinys, jo padėjėjas — 
V. Zubovas, kasininkas—V. 
Bielskis, sekretorius — G. 
Liutkevičius.

Pinigam ir koresponden
cijai siųsti šiuo tarpu pa
rinktas V. Durnos atstovo 
P. Keinio adresas: Petro- 
grad, Tavričeskij dvorec, 
Deputatu F. Kejnisu.

Artimiausioj ateity nu
tarta pasisamdyti butą ir 
pasikviesti raštinės vedėją. 
Draugijos lėšoms padidinti 
Valdyba nutarė įgalioti A- 
merikoje A. Bulotą ir kitus 
žmones rinkti aukas 

"N.‘L."

Jau keturios savaitės, kai 
eina kova tarpe dviejų kle
sų: darbninkų ir cukraus 
trusto. 5,000 cukraus dir
bimo darbininkų kovoja už 
geresnį būvą, didesnį duo
nos kąsnį. Musų sąlygos ir 
algos buvo nepakenčiamai 
sidirbti pragyvenimui, pa- 
reikalavom nuo savo ponų 
5c. daugiau į valandą. Mu
sų išnaudotojai atsisakė iš
pildyt musų reikalavimus; 
varu išvarė į streiką. Cu
kraus baronai apsitvėrė tei
smais, policija, šnipais,' 
streiklaužių agentais, spau
da ir tt.

Mes, darbininkai, nors 
beginkliai, užtenkamai bau- 
giųam cukraus tinstą, savo 
išnaudotojus, rodydami sa
vo solidarumą. Musų tarpe 
pavyzdingas solidarumas: 
įvairių tautų darbininkai 
visi laikomi išvieno; negrį
šim darban, iki darbdavius 
priversim išpildyt musų rei
kalavimus.

Kompanija, kad ir parsi
gabeno skebų-streiklaužių 
iš kitų miestų, bet skebai, 
pamatę, kad streikininkų 
piketas-sargyba stovi, pa
būgę vėl metė darbą. Ran
dasi ir iš lietuvių keletas 
skebų. Gėda, kad šandien 
tokie šašai alkanam traukia 
paskutinį duonos kąsnį iš 
burnos ir traukia kovą il
gyn.

Kapitalistų spauda kas
dieną prirašo nebūtų daly
kų apie streiką, kad suklai
dinus darbininkus. Mes, 
2000 lietuvių streikierių, 
laikom sau už pareigą pa
klaust musų teologo kun. 
Makausko: kiek jis tūks
tančių gavo nuo cukraus 
kompanijos už ardymą dar
bininkų vienybės ir už pri
sidėjimą prie streiko laužy
mo? Kun. Makausko orga
nas "Draugas” ir į jį pana
šus šlamštai N. 40 pridėjo 
prie musų alkanų atsišau
kimo prierašą, perspėdami 
mus nuo I. W. W., ir tame 
prieraše šmeižia ne tik uni
ją, bet ir pirmeivių laikraš
čius ir progresyves organi
zacijas. "Draugas,” "Ka
talikas” ir "Darbininkas” 
kaip sykis pasirodo, kad jie 
— pirmutiniai kapitalizmo 
įrakiai, skurdo paturėto- 
jai.

Mes kreipiamės į visas 
pirmeivių organizacijas, 
draugijas ir kuopas, prašy
dami užuojautos nuo pla
čiosios visuomenės, kad sa
vo susirinkimuose parody- 
tumet tas šunybes "Drau
go,” kuris kalba kapitalistų 
lupomis, aktyvai prisidėda
mas prie streikierių vieny
bės ardymo. Taip-pat pra
šom visų pirmeiviškų laik
raščių parodyt plačiai vi
suomenei tą sufabrikuotą 
"Draugo” provokaciją prieš 
darbininkus. Mes tikimės, 
kad plačioji minia pagelbės 
mums vesti kovą prieš cuk
raus trustą ir juodašimtiš
ką spaudą.

Mes neturim jokių vado
vų, mes patįs, darbininkai, 
vedam šią kovą prieš savo 
išnaudotojus. Mes, išėję 
streikan, pamatėm patįs 
reikalingumą prigulėt vie
nai unijai, o tokia viena u- 
nija kaip sykis ir yra I.W. 
W., kuri, neskirdama tiky
bos pažvalgų, amatų ir tau
tų vienija į vieną darbinin
kų klesą, kuri nedaro kon
traktų, kas duoda progos 
visiems darbininkams lai
kytis vienybės.

Būna ir piketų susirėmi
mų su skebais ir policija; 
piketus areštuoja ir 
džia be jokios kaičios, 
sėjai nesilaiko nė kiek 
sybės. Kazokai raiti 
siog šaligatviais joja

•9

bau- 
tei- 
tei- 
tie- 
ant

žmonių ir skaldo galvas 
buožėmis nekaltiems žmo
nėms.

Daugelis streikierių turi 
dideles šeimynas ir neturi, 
už ką pirktis maisto, kad 
apsigynus nuo bado: — 
kambariai šalti, maži kūdi
kiai peršalę serga be valgio 
ir apdaro; vienu žodžiu, di
džiausias skurdas ir var
gas!

Valstijos ir miesto atsto
vai bandė tarpininkaut, 
kad privedus darbininkus 
su cukraus trustu prie tai
kos; bet nežinia, dėl kokių 
priežasčių cukraus .trustas 
atsisakė prisiimt tarpinin- 
kystę. ir išpildyt darbinin
kų reikalavimus. Kova di
delė ir sunki, sunki tuo, kad 
mes, darbininkai , negau- 

' nam paramos nuo plačios 
visuomenės. Piniginė pa- 
šelpa labai rekalinga ir rei
kalinga tuojaus. Prašome 
plačios visuomenės gint 
mus nuo bado, kad tą kovą 
laimėtume. Laimėję tą ko
vą. mes, susivienyję į vieną 
darbininkų klesą, padėsim 
ir kitų miestų darbinin
kams gerint jų būvį

Pinigus siųskite kasinin
kui ( iždininkui).

Vienas streikieris likos 
nušautas raitelio kazoko- 
policisto; nušautasis yra 
lietuvis, draugas Martinas 
Petkevičius (Petkus).

Supratę žmonės dieesnį 
reikalą kovoti dėl duonos 
kąsnio ir susitarę su savo 
moterimis ir vaikais, išėjo į 
gatves didžiausiomis minio
mis ; ir prasidėjo smarki ko
va. Policija šaudė ir dau
žė žmones; likos vienas 
slaptas policmanas nušau* 

i tas per apsirikimą; vienas 
tų pačių policmanų jį nušo- 

; vė; mat, jiems akis aptemo, 
i kad nebemato nė savo drau- 
gų-vilkų. Ta kruvinoji ko
va įvyko vasario 21 d. 17 
streikierių liko sužeista ir į 
ligonbutį nugabenta. 4 po
licmanai gerai sužeisti ply
tomis ir revolverių šūviais.

Pamatę skebai, kad dėl 
jų ištiko smarki kova, 
vienas išsižadėjo 
ir darbo.

Antgalo išėjo 
voti mums visi 
kurie važiuoja 
liais ir arklių 
Spreckelio ir
kompanijos cukrų. Tikimės 
dabar laimėti šitą streiką, 
jei visi vienybėj taip laiky
simės; kompanijos nebega
lės ilgiaus tęsti nepildžiu
sios žmonių statomų reika
lavimų.

Broliai ir seseris! Kurie 
tiktai užjaučiate mus ir 
musų dabartinį padėjimą, 
remkite mus pinigine pa- 
gelba, o mes laimėję ir jus 
remsime kiekvienam jūsų • 
atsišaukime.

Presos Komisija.
Pinigus siųskite iždinin

kui (kasieriui): Kaz. Rut
kauskui, 131 Tasker street, 
Philadelphija, Pa.
.. Rašt. Jonas Navickas, 
124 Greenwich St.
. .II Rašt. Jonas Gricius, 
133 Morris St., Philadel
phia, Pa.

i
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nė
savo ponų

padėti ko- 
draiveriai, 
automobi- 

vežimais 
McCahano

FRANCUZAI ATŠAUKIA 
FARMERIUS.

Francuzų atstovų butas 
nutarė prašyt valdžios, kad 
nuo 1 kovo farmeriai butų 
atšaukti iš karės lauko prie 
ūkio darbų. Kitaip Francu- 
zijai gali ateiti badas.

Beto da išleista atsišauki
mas į mokyklų vaikus, kad 
ir jie prisidėtų prie žem
dirbystės, kad sodintų dar
žoves ir kiekvieną sklypelį 
žemės stengtųsi išnaudoti 
"tėvynės labui.”



BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

Nei pinigų, nei kunigo.
Pora metų atgal atvyko 

čionai iš Lietuvos Ignatas 
Podvalskis ir, būdamas 
karštas katalikas, pradėjo 
agituoti kad reikia parsi
kviesti iš Lietuvos kunigą. 
Ėmė rinkti parašus ir pini
gus kunigo kelionei. Bet 
praslinko keli mėnesiai, o 
apie kunigą nieko negirdėt. 
Žmonės tuomet pradėjo tei
rautis, kur yra kunigas. 
Podvalskis paaiškino, kad 
taip greitai negalima kuni
gą partraukti; mat kunigas 
tai ne prastas žmogus, ima 
laiko pakol išsirengia. Žmo
nės tečiaus nerimauja: 
duok kunigą arba atiduok 
punigus! Kiti jau rengėsi 
ir už apykaklės imti Pod- 
valskį, bet su laiku žmonės 
pradėjo skaityti laikraščius, 
o ypač "Keleivį,” "Laisvę” 
—ir ėmė kitaip protauti. 
Jie dabar kunigo jau nenori 
ir džiaugiasi, kad jo čia nė
ra, tai nėra kam piudyt vie
nų prieš kitus.

Miško Paukštis.

ro Dr-tės parengtas vaka
ras. Vaidino "Genovaitę." 
Žmonių susirinko gana 
daug. Bet toks vaidinimas 
kaip čionai buvo, tai tik sce
nos darkymas.

Vietos dvasiškas tėvas iš
girdęs, kad vietos pirmei
viai rengia kun. Mockui 
prakalbas, iš baimės ir susi
rūpinimo pradėjo iš galvos 
kraustyties. Laksto kai ka
tinas uodegon įkirstas ir pa- 
rapijonams grąsina neklau
sysiąs išpažinties. Gerai ir 
padarytų, nes penkinės 
žmonėms pasiliktų. K. S.

South Barre, Mass.—Va
sario 18 d. patiko baisi ne
laimė Antaną Mikitoną, 45 
amžiaus vyrą. Bėgdamas 
geležinkeliu stotin savo my
limos pasitikti, nepatėmijo 
kaip iš užpakalio atbėgo 
traukinys ir užmušė nelai
mingą ant vietos, perplau
damas kūną pusiau.

Velionis neturėjo čia jo
kių giminių ir nepaliko jo
kio turto. Miestas paėmė 
kūną ir palaidojo.

Velionis neskaitė jokio 
laikraščio — turbut nemo
kėjo. K. Mikaliunienė.

Middleboro, Mass. — "Ke
leivio” N4. Lelijos Žiedas 
perdaug susitepė melo dul
kėmis. Rašo apie M. S., ku
ris buk girtas ant ledo ko
ją išsilaužė. Matyt, Lelijos 
žiedas rašė, ką girdėjo iš ko
kios pliuškės davatkos, o ne 
tatai ką žinojo. M. S. buvo 
pavadintas važiuot žuvaut 5 
vai. ryte (apie tą valandą ir 
girtuoklis negalėtų būt gir
tas) ir išvažiavo be jokių, 
svaiginančių gėrimų, o apie 
12 vai. dienos ant ledo pa
slydus išnarino koją. Nelai
mė gali atsitikti visada ir vi
sur. Jei žinotum, kad pul
si, tai atsisėstum. Jei Leli
jos žiedas butų žinojęs, kad 

'jis nežino kaip tikrai buvo, 
tikiuosi nebūtų taip kvailo 

, melo rašęs, nes žmonės žino 
teisybę ir Lelios žiedui už 

! melo skelbimą garbės vaini
ko neduoda. M. S.

Į

Nuo 240 kuopos S. L. A. baliau*. 
Oregon City, Orą........................ ..

Nuo- S. L. A. 100 kuopos prakalbų
Racine, Wis..........................  20.00

Nuo pp. Bulotos, Žemaitės ir Bu
lotienės prakalbų Wilmerding, 
Pa.

Per J. Jocių, nao S. L. A. 170 kuo
pos baliaus, Philadriphia, Pa. 41.60

Per "Lodavę” nuo krikštynų pas 
Juodvalkį, Leochburg, Pa. $6.90 i» 
nuo krikštynų pas Dobrovolskį, Cen- 
tury, W. Va. $7.45 ................... 13.95

Per "Naujienas”, auo F. J. Bago- 
čiaus prakalbų iš Amsterdam, N. Y. ..........*............................. 24.65

Per vietos L. Š. F. Komitetą, nuo 
pp. Bulotos, Žemaitės ir Bulotienės 
prakalbų Girardville, Pa. .... 32.05

Iš Grand Rapids, Mich. nuo vietos 
L. Š. F. skyriaus parengto koncerto 
ir baliaus ir smulkiu aukų — . 30.00

Per "Tėvynę”, nuo 104 kuopos S.
L. A. Lincoln, N. H.........................14.95

Per K. Liutkų, Brooklyn, N. Y. 
parduota 1299 egz. "Darbininkai ir 
jų ateįtis” po 5c. $65.45, išlaidos 
$7.55   57.90

Per "Keleivį” suaukauta pas A.
Kunkalį Girardville, Pa. ........... 6.00

Per "Keleivį” A. C. Majauskas su
rinktos aukos (nepasakyta iš 
kur) ............................................... 5.00

Per Lietuvių Dienos Komitetą, iš 
Waukegan, III., likusių pinigų $2.05, 
5c. prisiuntė stampom, į iždą .. 2.00

Per "Naujienas” nuo vestuvių J. 
Aniuno su M. Jurkšinskiute, Grand 
Rapids, Mich................................... 10.00

i

Viso per sausio mėnesį įplau
kė ............................................... $702.67

Viso su balansu................. $18518.43
Išlaidos.

"Naujienoms” už 500 plakatų Day
ton, Ohio ................................... $1.75

"Naujienoms” už Post Cards ir 
konvertus ............................... . .. 6.25

Pasiusta Lietuvos Agronomijos ir 
Teisių Dr-jai Jono Vileišio vardu 
14,000 markių, preke $18.25 2555.00

Pasiusta Lietuvos Agronomijos ir 
Teisių Dr-jai Jurgio šaulio vardu 
14,000 markių, preke $18.25 2555.00

2 telegramai po $2.00..................4.00
4 extra žodžiai po 65c ........... 2.60
2 atsakymai apie priėmimą pinigų 

po 25c................................................ 50c.
J. Neviackui, L. Š. F. Sekr. už 3 

mėnesius išlaidos ....................... 9.50

Viso per sausio mėnesį išmokė
te ........................................... $5134.60

Vasario 1, 1917 lieka pas L. š. F.
Iždininkų K. Šidlauskų . .$13,383.83

Pajieškom savo brolių Antano ir 
Kazimiero Simana* -jų, o taipgi ir 
Vinco Kupsčio; v -i Kauno gub, 
Šiaulių pav. Kurs, ų par, Padvar- 
nių sodžiaus. Kao juos žino, arba 
jie patįs, teiksis at liepti.

Ona ir Agnieška Simanavičiūtės 
140 6th at, So. Boston, Mass.

“KELEIVIS** PARDAVIMAI.

Lewiston, Me. — Čionai 
kalbėjo, anot katalikišką 
laikraščių. Bostono kolegi
jos studentas Jonas Rama
nauskas, bet tas studentas 
pasirodė tik A. B. C. moki-

■i?

niu, kada d. P. Kapickas pa- 
statė jam klausimą. Jone
lis paraudo, mikčiojo, mik
čiojo, ir ant galo pripažino 
negalįs atsakyti.

Patarčiau katalikams to
kių nežinėlių nekviest su 
prakalbom. Buvęs.

Paterson, N. J. — Jau tre
čia sąvaitė, kaip čionai 
streikuoja pliušo audinyčios 
darbininkai. Streiką vargu 
laimės, nes patįs unijistai 
taipgi streiklaužiauja. Ne
gerai. Ateivis.

Bavonne, N. J. 6d. vasa
rio, po trumpos ligos, čia 
mirė vietos biznierius, žmo
gus pirmeiviškų pažvalgų, 
Antanas Saukus. Nabaš- 
ninkas paliko dideliam nu
liūdime savo žmoną ir sūnų. 
8d. vasario A. Saukus tapo 
palaidotas ant laisvų kapi- 
nų. Mirė laisvai. A. Sau
kus išgyveno Bayonnėj apie 
25 metus, o krautuvę turėjo 
per 13 metų. Jisai buvo 
plačiai pažįstamas ne tik 
Bayonnės lietuviams, bet ir 
abelnaiNew Jersey valsti
joj. Mokėjo su žmonėms 
garažai apsieiti ir skaitė 
"Laisvę” su- "Keleiviu"

Laidojimu užsiėmė šei
myna. Mirė dar palygina
mai jaunas, nes turėjo tik 
53 metus ir mirė visai neti
kėtai. Daktarai sakė, kad 
iš gysiąs. Velionis paėjo iš 
Raseinių pavieto, Kauno 
gub.

Viso įplaukė į L. Š. F. iki Vasario
1, 1917 ............................... $33,537.21

T. L. Dundulis,
L. Š. F. Fin. Sekrt

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

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

"Keleivio" Admin.

Pa j ieškojimą.
Justinas Pabiedinskas, sužeistas 

karėje, Narutiškio viensėdijos, Tau
ragės valsčiaus, jieško savo pusbrolių 
Jono ir Antano Kvetkauskų, Gatke- 
kitų pažįstamų prašo rašyt jam. 
kit; pažįstamų prašo rašyt jam.

Konstancija Juknevičienė su 9 me
tų sunum Zigmantu iš Aleksoto mie
stelio Suvalkų gub, jieško savo die
verių Petro ir Mateušo Juknevičių, ir 
Martino Dumbliausko. Prašo rašyt 
jai.

Youngstown, Ohio. — Į 
draugų akroniečių pastabą, 
kad draugai pagelbėtų 
draugui Andriulevičiui at
siekti mokslą, mes voungs- 
towniečiai atsiliepiame. Su 
pagalba veiklesnių draugų 
surinkta čia $23.60.

Patartina, kad ir kitų ko
lonijų musų draugai neatsi
liktų. Youngstowno pro- 
gresyviams žmonėms už 
gelbėjimą skleist šviesą ta
riame ačiū.

J. S. Mazuika.

Tellwride, Colo. — Vasa
rio 8 d. kasyklose patiko 
baisi nelaimė Joną Marcin
kevičių. Jis rengėsi 15 d. šio 
m. vesti ir dirbo paskuti
nę dieną prieš išvažiavimą, 
kada nuo viršaus/^rito 12 
pėdų ilgio ir 4 p^ių storio 
uola ir užmušė ant vietos.

Velionis buvo 35 metų, 
paėjo iš Suvalkų gub., šioj 
šalyj giminių neturėjo.

Kūnas likosi palaidotas 17 
d. vasario. Laidotuvėmis 
užsiėmė vietos lietuviai, ati
davę nelaimingajam pasku
tinį patarnavimą.

P. A. Shilaikis.

Neteisingas užmetimas.
"Kel.” No. 7, tūlas J. 

B—ka, aprašydamas fondo 
debatus su L. S. D., sako: 
”Debatus atidarė Z. Jan
kauskas, kuris niekeno ne
įgaliotas apsišaukia susirin
kimo pirmininku.” Apie 
įgaliojimą buvo taip: fondo 
susirinkime buvo nutarta 
išrinkti komisiją surengi
mui debatų; į komisiją įėjo 
Z. Jankauskas, M. Kirme- 
las ir aš. Mums buvo pa
vesta padaryti programą ir 
iš savo tarpo paskirti vieną 
pirmininku. Aš vėliaus ap
siėmiau ginti L. S. D. ir pa
likau vienam iš jų būti pir
mininku;-M. K. sutiko, kad 
Z. Jankauskas užimtų pir
mininko vietą, ką jis ir pa
darė. Taigi Z. J. buvo pil
nai įgaliotas. S. Večkys.

Barbora Strupkienė su vaikais iš 
Aleksoto miestelio, Suvalkų gub., jie
ško Vincento Skuleničiaus, Jono Že
maičio, Jono Kuzmickio ir kitų sa
vo pažįstamų. Meldžia rašyt jai.

Julija K. Mikoliunaitė iš Narbutų 
kaimo, Raguvos parap., Kauno gub., 
jieško savo giminių ir pažįstamų 
Amerikoje, ypač Franės Gaidimau- 
čios iš Girelės kaimo, Kavarsko pa
rap., Kauno gub. Prašo rašyt jai.

Petronėlė ir Antanina Pleštytės iš 
Puorių kaimo, Krekenevos valsčiaus, 
Kauno gub., jieško brolio Jono Pleš- 
čio ir švogerio Jono Stankevičiaus ir 
Kazimiero Jutelio. Meldžia atsišaukt

Elena Virbickienė su duktere Ma
riute iš Pašienios kaimo, Androniškio 
valsčiaus, jieško savo giminių: Vin
co Virbickio, Frano, Kazimiero ir jų 
sesers Izabelės Slapšių, taipgi taip
gi pusseserės Kazimieros Slapšiučios. 
Ramualdas Virbickas mirė. "—
jieškomųjų atsišaukt.

Visų viršminėtų jieškomųjų 
šas sekantis.
Gorod Saratov, Moskovskaja 
N96—94, Litovskij Komitet

RUSSIA.

Prašo

antra-

ulica

Racine, Vis. — Vasario 11 
d. čionai įvyko Šv. Kazimie-

ATSKAITA
LIETUVOS ŠELFIMO FONDO 
FINANSŲ SEKRETORIAUS 

Nuo sausio 1 iki vasario 1 1917 m.

Sausio 1, 1917 balansas $17815.76 
Per G. G. Stekeną iš Aberdeen, 

Wash. nuo visuomenės .... $83.00
Per V. Petkevičių iš Lafayette, 

Colo. •••••••••••••••••••••••* 6.00
Per P. Kurkulį iš Philadelphia, Pa. 

nuo lietuvių dienos .................. 11.96
Per J. H. Puidų iš Pana III. nuo ba

liaus SLA. 82 k-pos, šv. Juozapo Dr- 
tė ir Lietuvių Ukėsų Dr-tė $73.42 ir 
kolektoriai surinko $36.80, viso 110.22

Per L. Gudžinskienę iš Schenec- 
tady, N. Y, nuo visuomenės .. 9.65

Per "Laisvę” iš Argentinos $7.69 ir 
nuo vestuvių Andriukevičiaus su A.

Petras žemaitis jieško savo dėdės 
Jokūbo Žemaičio, iš Druseikių kaimo, 
Biržių valse., Kauno gub. Prašo ra
šyt jam sekančiu antrašu:

Petras Žemaitis 
Deistvujuščaja armija, 43 oboznyj 
batalion, 212 Vojenyj transport, 
2 zbor, 2 otdelenije. RUSSIA.

PRANEŠKITE.
Kas kur patėmytų Kazimierų Gra

žį, mažo ūgio, geltonais plaukais ir 
geltonais dideliais ūsais. Iš prieša
kio kakta augštai išplikus, apskri- 
taus veido ir dažniu kosti. Kai išsi- 
geria, tai bėdavoja apie pačių. Jis 
gyveno Waterbury, Ct, prapuolė 7 d. 
vasario. Kas praneš tikrų jo antra
šų arba tikrų žinių, gaus atlyginimo 
10 dolerių. (11)

Bronis Gražis
161 Washington avė., Waterbury, Ct

Pajieškau brolio Petro Rašinskio, 
metai atgal gyveno Springfield, I1L 
Prašau atsišaukti arba kas jį žino 
pranešti.

Jurgis Ra inskas
•Box 313, Jcnaston City, IU.

Pajieškau dėdės Vinco Rimavi- 
čiaus, Suvalkų guo., Kalvarijos pav., 
Raudeniskių. vaisė, ir kaimo, gyveno 
Mahanoy City, Pa. Taip gi Jurgio Gi- 
lio, gyvenusio Bronx, N. Y. Meldžiu 
atsišaukt.

V, Zda ūs
286 Brook avė., Bronį, N. Y.

Pajieškau draugi Frano Maksvi- 
čio, Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Tamasbudžio vaisė., Višakio Rudos 
parap., Laudinckų kaimo. Gyveno 
Girardvlile, Pa. Meldžiu atsišauk
ti.

Franas Urbanavičius
3814 Christiana Avė., Chicago, 111.

Pajieškau pusbrolio Jono Bapos- 
kiuko ir Onos Rišioniukes, Kauno 
L Josvainių parap., Plaktinių kai
mo. SlėiuM ’. ::r ūkti, ar kas žino
pranešti. ’a< (11)

Ona Bavai skaitė
8 Gatės st., So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Miko Vaičiū
no ir pusseserės Petronės Vaičiuniu- 
kės (ištekėjusi), Suvalkų gub., Ma
riampolės pav., Balbieriškio pasodos. 
Meldžiu at sišaukti ar kas žino pra
nešti.

Stanislovas Miliauskas 
1818 So Water St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugų: Frano Nauma- 
vičiaus. Jono Snapaičio ir Petro Šel
mio, visi gyveno Glasgow, Scotland- 
d’e. Turiu svarbų reikalą ir mel
žtu atsišaukti.
a Juozas Arminas
8120 Cary avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau drangų: Ramualdo še- 
zos ir Adolfo Kraujaiio, abu Vilniaus 
gub., Vilniaus parap., Jačų kaimo, 
gyveno Oglesby, Iii. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

J. Sakalauskas 
2224 Jos Compan, Detroit, Mich.

Pajieškau Jurgio Bataičio, apie 
25 m. Amerikoj, taipgi kitų savo 
pažįstamų ir draugų iš Lukšių pa
rap., Zyplių vaisė., Naumiesčio pav., 
Suvalkų gub.

Petras Bataitis
5 Atwood Avė., Norwood, Mass.

Pajieškau draugų: Adomo Paska- 
cino, Petro Abromavičiaus ir Juo
zo Malinauskio, visi Kauno gub., 
Panevėžio pav., Senamiesčio so
džiaus. Meldžiu a tsišaukti.

Povilas Šarkanas
1404 Western Avė..

N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugo Petro Noreikos, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Stakliš
kių parap., Anglininkų sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukti.

Frank Cobin •'
16 Nashua Stream, Graveton, N.H.

Pajieškau pusseserės Izabelės
Račkauskaitės, Kauno gub, Šiaulių 
miesto, gyveno Philadelphijoj. 1914 
m. 8 rugpiučio siunčiau jai 25 dol. 
pinigais ir tikietą iš Philad. į Ke- 
wance, III., bet nuo to laiko nieko 
apie ją negirdžiu. Kas žino meldžiu 
ptanešti.

Mrs. Jagone Mendel
413 E. Sth St., Kewance, III.

Pajieškau giminių ir draugų: Vla
do ir Jono Grėbių ir Kazimiero 
Kiekšio — visi Stipinų sodžiaus, Jo
niškėlio parap.; Bronislavo, Dami- 
ninko ir Jono Jesiunų Linkavos pa
rap, Magočionių kaimo; Igno Klei- 
noto ir Antano Pliuros Lumbelių so
džiaus; Julio Vilcenio, Plunkiu so
džiaus, visi Kauno gub, Panevėžio 
pav. Meldžiu atsišaukti.

Ignas Skikas
329 Shateugay st, Montreal, Canada.

Pajieškau pusbrolio Albino Kairio, 
Suvalkų gub, Vilkaviškio pav, Kar- 
ldynų valsčiaus, Vidgirių kaimo, 
taipgi Pijaus Vekeroto ir kitų pažįs
tamų meldžiu atsisaukt.

Juozas Vasilius
76 Graham avė, Detroit, Mich.

Pajieškau Petronėlės Trušaitės- 
Klumbienės, Kauno gub, Šiaulių 
pav, Raudėnų parap, Medlaukio so
džiaus, gyvena bene Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti.

A. P. Davidėnas
383 Bartages st, Akron, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Leono Poce- 
liaus, Židikų parap, Bakančių so
džiaus; Frano Kaveckio, Žemelės pa
rap, Rinavos kaimo, abu Kauno gub, 
meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

Polkerija Daubaraitė
18 Aibert st, Montello, Mass.

Pajieškau draugo Rapolo Skutuko 
iš Tlakių miesto ir K. A. Žukausko ir 
Viktoro Bradauskio jų pačių ar kas 
juos žino meldžiu atsišaukti.

Stanley Zadusky 
2327 Russell st, Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio Petro Juruko, 
Kauno gub., Šiaulių pav, Radviliš
kio parap, šniuraičių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžia atsišaukti 
ar kas žino pranešti.

Jonas Stankus
809 Vinewood avė, Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio Jono Jauniuno 
ir Jurgio čiape, abu Kauno gub, 
Vilkmergės pav, Alizavos parap, 
Samarsko sodžiaus. Meldžiu atsi
šaukti.

K. Jauni anas (11)
Calle Valparaiąp 94, Bernso,

R«P- Argentina.

$1.71
1.90

GF.RIALS1S DARBO ŽMONIŲ 
LA1KRAŽTIS.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje: 

Metams .......................
Pusei metų ................

Kanadoj ir Užrnbežiuoae
Metams ...............  $2^5
Pusei metų .......... . ......... 1.25

Su visokiai reikalaus atsikrei
piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston, Maaa.

Pajieškau brolio Jono čukuro, Le- 
belunų viensėdijos, Gasparo Putraus 

i iš Keidų, abu Kauno gub., Akmenės 
parap., prieš 5 metus gyveno Chi
cago, 111., meldžiu atsišaukt.

Walter Cuker
Box 10, Fort George,

British Columbia, Canada.

Pajieškau draugių: Marijonos Stu- 
kaičios ir Rožės Rimkutės, abi Kau
no gub., Vilkmergės pav., Anykščių 
parap. pirmoji Zebeliunų so
džiaus, antroji Lašinių viensėdijos. 
Meldžiu atsišaukti.

Juozapas Pilkanskis
2334 So. Oakley avė., Chicago, III.

PARSIDUODA valgomą daiktą 
kraut avė, parsiduoda už pusę kainos, 
nes savininkas tokiose aplinkybėse, 
kad tur parduot. Platesnių žinių 
klauskite. (10)
77 Broadway. So. Boston, Maaa.

PIRMOS KLESOS BARBERNĖ
Parsiduoda labai pigiai. Barbemė 

6 skutamais krėslais, visi užimti va
karais, 2 — kasdien. Platesnių žinių 
kreipkitės pas (11)

Jonas Kasheta
128 Lawrence st, Lasrrence, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Pusnaujai, 3 kambarių ir virtuvės, 

parsiduoda labai pigiai. Matyt gali
ma Kiekvienų vakarų nuo 6. Adresas: 

PETRAS VAZB1S (11) 
119 PINE st., Cambridge, Mass.

tasiMa Btfenfe
Jeigu nori pinigų padaryti 
(prasigyventi), gretai pirk 
šią bučemę, kurioj aš per 
tris metus pinigų pasida
riau ir perku saliuną.

Priežastis pardavimo, 
kaip viršuj miniu, perku sa
liuną—einu į kitokį biznį, 
nes man tam bizaije nusibo
do. Atsišaukite (10)

P. STANELIS
801 N. Sth ST, 

PHILADELPHIA, PA.

SAUGOKIS

Pajieškau brolio Kazimiero Barvi- 
čio, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pampėr.ų valsčiaus, Pudžiunų so
džiaus. Meldžiu atsišaukti ar žinan
čiųjų apie jį pranešti.

Filimana Barvičiukė
53 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, 
Kauno gub., Raudondvario parap., 
Užliedžiu kaimo. Meldžiu atsišaukti 
tuojaus. (10)

Ignas Yasukaitis
27 VĮ Cottage st, W. Lynn, Mass.

Pajieškau brolio Jono Gudo iš Lie
tuvos Dvareliškių kaimo, Kauno gub., 
Seniau gyveno Detroit, Mich, o dabar 
keli metai nežinau kur. Malonėkite 
atsisaukt arba pranešt kas žinote. Tu
riu svarbų reikalų. (9)

Adomas Gudas
6 Harrison st, Cambridgeport, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jono Venciaus 
ir pusseserių Elzbietos Venciutės ir 
Franės Venciutės, Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Liudvinavo parap., Da- 
neliskių kaimo. Turiu svarbų reika- 
> __ . W

Antanas Vencius
2203 Oregon avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau brolio Antano Cimbalo, 
i Marduų kaimo; Pijaus Jakubausko, 
■ Medrasinčs kaimo ir Antano Alek- 
i sos Juodupiu kaimo, visi Suvalkų 
l gub., taipgi kitą savo pažįstamųjų 
i meldžiu atsišaukt

Jonas Cimbalas (11)
: 710 Mullin Str., Montreal, Canada.

Pajieškau Frano ir Adolfo Stn- 
peikių, taipgi ir Jono Yočepio, Kau
no gub., Vilkmergės pavieto, Alun
tos parapijos, gatvė Avilčių. 
džiu atsišaukti.

Alfonas Yočepis
68 Hudson Avė., Brooklyn,

APSIVEDIMAL

Mel
di)

N.Y.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 17 iki 24 metų amžiaus, turin
čios ne mažiau kaip 200 ar 300 dole
rių. Aš esu 25 metų, turiu gerų 
darbą uždirbu po 16 dol. į sąvaitę. 
Platesnių žinių meldžiu kreipties 
laišku.

Fred Echtench J. Ba 
Camstock Park, Mich.

Merginų atydai. Mergina, kuri ne- 
senesnė kaip 23 metų, laisvų pažiū
rų, o neturi vaikino pagal savo nuo
monės, lai atsišaukia žemiau paduo
tu antrašu ir gaus laisvų, blaivų, 
meilaus budo vaikina.

A. J. W.
145 Broadway, Cambridge, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės bevaikės, nuo 25 iki 35 
metu amžiaus. Geistina, kad mokė
tų rašyt Mylinčios gražų gyvenimų 
malonės atsišaukti, platesnes žinias 
suteiksiu per laiškų. Aš esu turtin
gas. (10)

S. B.
1818 Spring st, . Racine, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne senesnės 22 metų, mokančios ang
lų kalbų ir raštų. Aš esu 26 metų, 
moku gerų amatų, esu blaivas ir ne
rūkantis. Geistina, kad mergina bu
tų linksmaus budo. Platesnes žinias 
suteiksiu per laiškų. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųst paveikslų, 
veikslus Gražinsiu.

G. Kai i n 
1324 Nelson Boulevard, Rockford, III.

Pa-

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo pat jaunystės iki 26 m. amžiaus. 
Norinti turėti linksmų ir meilų šei
myniškų sugyvenimų teiksis atsišau- 
ti.

A. M.
2316 Pacific avė., Hoąuiam, Wash.

REIKALAVIMAI.
REIKALAUJU darbui vietos gro- 

sernej arba saliune. Kur nėra lie
tuviškų krautuvių o lietuviu nema
žai gyvena, meldžiu man pranešti.

J. M. (9)
873 E. 72nd str., Cleveland, Ohio.

BUČERIS, atsakančiai mokantis 
savo darbų, pajieško darbo Lietuviš
koj bučemėj Pittsburge arba apie- 
linkėse, netoliaus kaip 10 mylių nuo 
miesto. Dėl išlygų ir pilnos informa
cijos parašykite: (11)

J. Grocon 
1602 Superior, avė., N. S.

Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Antano Navitako, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Gu- 

' dėlių parap., gyveno Scotlande, mel- 
i džiu atsišaukti, ar kas žino praneš .

_____________ I Kazimieras Navitskas I __________________
Bubusiutė $154.00, iš Canados 161.69 47 Hindle st, Detroit, Mich. 1063 Medbury avė., Detroit, Mich. Highland Park,

ATVIRUTĖS.
Atvirutės arba vaizdeliai, kurie 

perstoto New Yorko miesto išvaizdą: 
kaip-tai, puikiausius daržus, augš- 
čiausius budinkus, didžiausius tiltus, 
prakilniausias gatves ir kitas įvaires
nes vietas. Tai yra tikrai puikus , 
rinkinėlis atviručių, kuris supažindins | 
jumis su tuo milžinu-didžiausiu mie- ' 
stu pasaulyje—New Yorku. 18 pui
kių, specialiai parinktų atviručių pri
siusime jums už 25c. (10)

VINCAS VINGILAS,
Gen. Delivery, New York, N. Y.

C. E. BAKSHINSKY
Real Estate agentas

Real Sstetfe agentes. (12 pt kap) 
Turiu ant pardavimo 300 Farmų, 

- - ... arba

ŪMOS SLOGOS. 
VARTOK— 

CASCA!?Ag^UININE

Seni šeimyniški vaistai-piliulką 
formoj — saugios, gerai, lengvai pri
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusimi
nimo jas vartojant nėra. Išgydo šal
tį į 24 valandas — Gripą į 3 dienas. 
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tą gražų baksuką su raudo
nu viršum ir pono Hill’s paveikslu— 
kaina 25 centai. (»

Gaanamoe bile aptiekoje.

k

20 tabako auginimui ^armų arba , 
į vaisiams Farmelių, 30 STa.’?^' su Lo- | 
tais; pigiausi kaina $1,000, br--i>r?^l
giausi iki $11,000. Turiu 5 Bučernes 
ir 12 Saliunų po visą Conn. valstiją. 
Daug lotų statymui namams. Viską 
paduodu ant lengvų išmokėjimų. Pla- ;

' tesnių žinių klauskite per laišką ar- 
' ba ypatiškai (12)

C. E- BAKSHINSKY
O. Bos 128 NENVINGTON, CONN.

Ofisas z
1045 Main st., HARTFORD. CONN.

Tel. Char 7929.

Aš Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

P.

PAŽINK SAVO TEISES.
Kieviename teisių reikale kreipki

tės prie manęs. Specialią domą de
du patarnaviman Lietuviams. Bylas 
vedu visuose Massachusetts teismuo
se. Laikau perkalbėtojus rusams, 
lenkams ir lietuviams. Kreipkitės 
telefonu ar rašykit sekančiu antrašu: 
JAMES McKEYES, Advok. 
350 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. South Boston 50212 ir S. B. 600. 
Jei viena linija užimta, vartokit antrą

PRANEŠIMAS
Visų Ame- 
•ikos lietu
vių žiniai! 
Aš pasiren 
giau per
važiuot vi
sas apgy
ventas lie
tuviais vie 
tas Ame
rikoje ir 
darbų jau 
pradėjau. 
Dabar ap- 
s i s tojau 

ant kelių 
n e d ė Ii ų

Montellos lietu-Montello, Mass. nes
vių gyvenimas man labai patinka. Iš 
čia aš lankysiuos po visų apielinkę. 
Daugelis galėjot patėmyt mano ap
skelbimų "Keleivyje” ČIEPŲ, ME
DŽIŲ IR VISOKIŲ KVIETKŲ. Aš 
tikiu, kad daugeliui jie yra reikalin
gi ir norėtumėt apsisodinti savo na
mus žalumynais arba vaisiais, bet 
susituri, nes mano, kad brangiai 
jiems tas apsieis. Nelaukite nieko, 
žinokit, kad medžių ir kvietkų sodi
nimo ateina laikas ir neužilgo 
per vėlu. Todėl kreipkitės pas 
ne, persitikrinkite kaip pigiai 
jums apsieis ir užsisakykite 
jaus.

W. B. DEBES
MONTELLO, MASS.

bus 
ma
tas 

tuo-

Kas mane išgelbėjo nuo vargina** 
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas ap
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimą* 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradA 
jau gerai jausties, gerai valgyti M 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pss 
6 mėnesius aš savo paveikslų nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo 
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.0*. 
Galima gauti geresniuose saliunuoes 
ir aptiekose, o kur negalima gauti 
kreipkis pas: (T)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
žolės nuo visokių blogumų. 

1709 S. Halsted St, TeL Canal Mlt. 
P. J. BALTRŪNAS, Prot.

Chicago, I1L
Šitų apgarsinimų turėtų paraka* 

tyt kiekvienas, isaikirpt ir r*-m**

I
I

VISŲ ŽINIAI
Bejieškant išeigos, kaip galima 

šiandien pigiau pragyvent, suradau, 
kad žmonėms dabar būtinai reikalin
ga da viena organizacija. Toji orga
nizacija turėtų rūpintas

VISUS DAIKTUS PRISTATYT 
TIESIOG I NAMUS IŠ DIRBTUVIŲ.

Nebijodamas sunkaus darbo ir pra
dėjau organizuot tokių Bendrovę ir 
jau viena tos organizacijos kuopa 
yra VVorcester, o kita Stoughton, 
Mass. ir šiame mėnesyje stengsimės 
suorganizuoti daugiau kuopų, nes 
brangumo ir badavimo laikai prieš 
akis visuomenės. Susiorganizavus 
lietuvių terpe keliems šimtams tokių 
kuopų šauksim konferencijų, kuri jau 
užtikrins gyvavimų minėtos organi
zacijos. {stojantiems į tų organiza
cijų nereikia mokėt jokios mosesties, 
bet naudų jos pamatys iš pirmos 
dienos, nes daug visokių reikalingu 
daiktų bus galima pirkt labai pigiai 
per organizacijos tarpininkystę. Pil
nai ir be jokios abejonės galima už- 
tikrint, kad toji organizacija nupi
gins pragyvenimų ant 35 procentų 
arba daugiau, nes visi reikalingi 
daiktai bus pristatomi tiesiog į na
mus nuo gamintojų tų daiktų, ir tai 
bus pristatoma ne vieniems, bet ke
liems milijonams žmonių, toji orga
nizacija jau gyvuoja tarp anglų ir 
kitų ir vadinasi

INTERNATIONAL PRODUCTS 
CONSUMERS,

Sellers and Bayera Asaodation 
•f the World.

I
Hotel Sterling i

Lietuviškas Hotelis

Lietuviškas hotelis 12 pt kap. ;
Lietuviai, kuriems reikalas < 

yra apsistoti, arba turėti reika- ; 
lūs ; >

BRIDGEPORT, CONN. 
apsistokite švariame lietuviška- ; 
me Hotelyje. Vieta tikrai puiki ■ 
ir prieinama lietuviams, čia ; 
galima pernakvoti, pavalgyti, : 
išsigerti visokių trunku ir parų- i 
ky L

Kambariai parsamdomi vienai ■ 
nakčiai, ant ilgesnio laiko, ar- : 

Iba ant visos sąvaitės.
HOTEL STERLING i 

THOS SAGEVIČIUS SAVIN. 
4 Crescent avė. Cor. Sterling st, S 

BRIDGEPORT, CONN. |

Telephone: Greenpoint 2327

MACYS & MARC1N

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TU Vfi IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00 x
Pri statom į namus visokias 

daiktas į visą apielinkę Jersey, 
Ne w York, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (11)

198-210 Orinti Stmt

Kurie per matot e naudų iš šios or
ganizacijos. tad orgazuokite kuopas 
savo mieste arba kaimelyje ir suri> 
neškit su centru, o galėsite visus 
daiktus vertės $1.0* gaut už 60 cen
tų arba da pigiau.

Aš apdengiu visas lėšas iš savo už- 
___ darbio dabartiniu laiku, kurį aš tu

šu laišku""meldžiu riu pardavimo visokių augalų ir 
(9) i vaisių ir medžiu. Norint platesnių

Pajieškau merginos arba našlės už 
gaspadinę ant trumpo laiko ir jeigu 
bus galima dėl apsivedimo, tur būt 
geros širdies, prie šeimynos, nejau- 
nesnės 25 metų ir nesenesnės 35 me
tų amžiaus. Turiu nuesavą namą.

Pajieškau pusbrolio Frano Latvė- dirbu Fordo automobilių dirbtuvėj, 
n<>. gyveno Chicagoj, taipgi draugu gaunu $5.00 į dieną. Aš esu n^slis. 
ir p&žjst&TYiy iš Kauno j^ub., Pancdė- turiu 5 vaikus, k-u .sis.. ’ 
lio valsčiaus, De^eniij kaimo mel- prisiųst savo paveiksi*.... Juozas Visockis

189 Cottage Grove MicK OakU1M1 Noraerim.'MiūaSe^, Conn
džiu atsišaukti.

Romualdas Kariūnai
žinių kreipkitės šiuo adresu: 

i W. B. DEBES

tarpe Drigga ir Bedford avė.
BROOKLYN, N. Y.



HUMORISTIKA.
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Davatka.

Žadu būti davatkėlė, 
žadu daturėti,
Kad ir vyras atvažiuotų, 
Jam neprižadėti;
Svieto marnastį atmesti, 
Savo stoną nepamesti

Per amžių amžius, 
Per amžių amžius 
Ir amen.

Pas kleboną pramogėlis, 
Ir prie to nemažas, 
Susirinko daug tėvelių — 
Ir visi jie gražus...
Jau pamesčiau savo stoną, 
By tik gavus pas kleboną

Už gaspadinę,
Už gaspadinę
Lig Smerties. 

Atiduočiau savo širdį. 
Atiduodu skarbą, 
IŠb&čiuočiau padalkėles, 
Kad tik duotų darbą 
šventai vietai pridaboti, 
Kelnes skalbti, lovas kloti

Klebonijoj,
Klebonijoj,
Prie Dievo.

Ir augščiausis Pondžius davė, 
Išsipildė noras:
Pasisamdė mane biedną 
Prabaštėlis storas.
Bet vos džiaugsmas prasidėjo, 
Kaip man griešnai tuoj atėjo 

Didis smutkas, 
Didis smutkas, 
Ui, ui, ui!...

Nieks nežino mano bėdos, 
Nei mano prigados,
Kad jau mažas čirpulėlis 
Antrankelių rados.
Bet gerai nors kad vaikinas, 
Gal išeis koks kapucinas,

O aš davatkausiu, 
O aš davatkausiu, 
Amen.

Tarp dviejų latrų mirė.
Vienas geras katalikas 

rengėsi mirti ir pasišaukęs 
gydytoją sako:

—-Jau matau, kad mirsiu, 
tai malonėk parašyti mano 
broliui laišką.

—Gerai. 0 ką jam rašyt?
—Rašyk: Mielas broli, 

Baltrau. Aš, mirdamas, pa
lieku tau $1,000.00, kurie 
yra Komercijos banke.

— Palauk, — pertraukė 
daktaras,—nugi man užgy
dytą $500.00. Tolau budu 
turi rašyti, kad palieki tik 
$500.00.

—Gerai,—atsakė -ligonis, 
—parašyk testamentą ir 
reikia atsiimti tuos pinigus, 
bet eidamas pasakyk, kad 
ateitų kunigas.

Netrukus atėjo ir kuni
gas; priėjo prie ligonio ir 
klausia:

—Šaukiesi manęs? Aš at
ėjau. Ką sakysi?

—O, tėve dvasiškas. Pa
rašyk mano broliui laišką. 
Sakyk, kad mirdamas pali
kau jam $500.00.

—Palauk, vaikuti,—pra
bilo kunigas, — neužmiršk 
bažnyčios ir mišių šventų. 
Ką brolis veiks su tais pi
nigais? Pragers ir tiek. Pa
lik $500.00 bažnyčiai, tai 
buk tikras, kad tiesiog į 
dangų eisi.

—Gerai,—atsakė ligonis, 
—pavedu viską tau, tėve, 
bet laišką broliui vistiek 
malonėk parašyti.

—Tai ką rašyt?...
—Rašyk, tėve, kad tavo 

brolis Jurgis, mirdamas tu
rėjo $1,000.00 ir tau butų 
palikęs, bet mirė tarp dvie
jų latrų, tai jiems viskas te
ko. Senas Vincas.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS.

J. &

Va j aunas lietuviško vaisko

Tegul giria šlama, ūžia, 
Tra-ta-ta, tra-ta-ta!

O mes trauksim į karužę, 
Tra-ta, tra-ta, 
Tra-ta-ta-ta-ta!

Sustiprinkim šiandien dvasią, 
O ryt kraują liesim drąsiai, 
Tų bedievių sicilisty, 
Ir kitokių šmikilistų,

Tra-ta-ta, tra-ta-ta!
Tu aluti, tu stiprasis,
Karėj bičiuli tikrasis,
Jei paslis katram mus koja, 
Tu padrąsink jį kovoje, 

Tra-ta, tra-ta, 
Tra-ta-ta-ta-ta !...

Tvirtas mokslas cicilikų, 
Tvirtos kuščios katalikų, 
Tvirtos kumščios katalikų, 

sim,
Tuoj bedievius sufaituosim, 

Tra-ta-ta, tra-ta-ta!
Nors šalis čia ne vergijos, 
Bet lai kumščios visi bijos. 
Juk jus žinot, kad tam tyčia 
Susitvėrė vaiskas vyčių, 

Tra-ta, tra-ta, 
Tra-ta-ta-ta-ta !...

Nagi vyrai, gale galų, 
Da po vieną maukim alų, 
Tegul vaiskas mus gyvuoja, 
Tegul mušas ir dainuoja: 

Tra-ta-ta, tra-ta-ta!
O ant viršaus da po vyną
Už mus tėvą kapuciną,
Už Kemešį, mus vadovą, 
Paskui leisimės į kovą: 

Tra-ta, tra-ta, 
Tra-ta-ta-ta-ta!...

Tegul giria šlama, ūžia 
Tra-ta-ta, tra-ta-ta!

O mes trauksim į karužę: 
Tra-ta, tra-ta, 
Tra-ta-ta-ta-ta!...

Pasikalbėjimas darbininko 
su kapitalistu.

Susitiko sykį darbinin
kas kapitalistą ir sako jam:

—Palauk, tamsta, aš no
riu su tamsta apie vieną da
lyką pasikalbėti.

—Apie ką?—piktai atsi
liepė kapitalistas.

—Pasakyk man tamsta, 
kodėl jus, kapitalistai, pa
keliat mums algas, kad ga
lėtume nusipirkti daugiau 
reikalingų sau daiktų, o pa
kėlę tuojaus pabranginat 
visus tavorus, kad mes ne
galėtume jų nupirkti; po 
tam vėl keliat mums algą, 
kad galėtume tuos pabran
gintus daiktus pirkti, o po- 
tam vėl pradedat tų daiktų 
kainą kelti ir...

—Gana jau!—sušuko ka
pitalistas.—Ar tu manai 
kad aš esu toks asilas, kad 
imsiu tau tokį dalyką ir iš
pasakosiu? Niekados!

Krautuvėje.
Moteris:—Aš norėčiau

nupirkt savo vyrui kelines.
Pardavėjas:—Gerai, o ko

kios mieros?
Moteris:—Gali būt ir il

gesnės, aš galėsiu pakirpt.
Pardavėjas:—Bet kaip jis 

storas?
Mot:—Storio, tai aš ne

žinau, bet jis kalnierius ne
šioja penkiolikos ir pusės. 

H. K. Mažiukas.

Redakcijos Atsakymai.

Galėtą, bet nenori.
—Katrin, ko tu vis prie 

nio sėdi? Ar negalėtum eit prie 
pečiaus?

—žinoma, kad galėčiau, bet 
nenoriu.

—Kodėl?
—Ba pas pečių vyrai arklių 

girdyt neatjoja.

šul-

(Iš Chicagos).
Ta vyčių Barbora neduo

da man ramybės; anądien 
vėl nuėjau pas vyčius į sve
čius, tuoj ji prašo:

"Jurgi mylėk mane?”
”O lietuvių Dieve išgel

bėk mane” pamąsčiau sau.

A. Merunui. — Kadangi 
apie Varpo vakarą jau bu
vo minėta, dėl stokos vietos 
jūsų korespondencijos ne
dėsime. Ačiū už parašymą.

Mirtietei. — Kadangi pats 
korespondentas Tadas klai
dą atitaiso, polemizuoti nė
ra reikalo.

Kunigui Adomui — Ta- 
mistos gromatą perdavėm 
jo mylistai Džian Bambi- 
niui.

V. I. Č-dai. — Apie užpuo
limą su revolveriu reikia 
tikro dokumento, kitaip ne
galime dėti.
Polemika ir kritika............

žmogaus išsivystymą*. Kaip ir ii 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė ii beždžionės nekuria sa
ko. Bet ii kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų jų perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ...........................Me

Ta pati apdaryta.......................*50e

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos. kuriose nurodoma, kaip ne
kuria žmonos išaitikiję j visokius 
burtus ir tt......................... ...... lle

Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio formato, su gaidomis (notomis 
sutaisyta ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių bal
sų. Lengvos mokinimui............ 85c

Kaip senovės žmones perristatydavo 
sau žemų. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išvaizdą. Su paveikslais. .. 18»

KELEIVI*

Siutus ir kitokius

DUOKIT PASIŪT MUMS

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

Taipgi uvalom ir uprosinam 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvi*

Ant. Januška

KAM
SAVO PLAUKAMS?!

mirusių,

Tuteptane: Back Bay 42M 

DAKTARAS

M. GALLIVAN CO
Užlaiko gariausj

Materijalistiškas
Istorijos 
Supratimas

TRUMPl IK A1EKŲ8 8TRAIP8NELIAI 
PROLETARIEKO81O8 F1LOZOFUOS.

TAI VIENINTtLE LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA, 
KURIOJE TRUMPAI, BET AURIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIU8.

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS UGA8. 

PRITAIKO AKINIUS.
y. lamste.-

Nuo 1 iki 8 dienų. 
Nuo 7 iki • vuL vakar*.

419 BOYLSTON STR.
Saite 418, 428 ir 421, 

Netoli didžioj* miaato knygyno,

BOSTON, MA8S.

Ei. Vyrai. VU Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, 
viaokioe rųšiee Alaua, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviam*.

304 Broadway k 259 D Struti 
SO- BOSTON, MASS.

LEIDI SLINKTI

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan- 

pleiskanuotų, ap- 
žodžiu—ligui-

stų plaukų—k* turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą

dėsi vartot musų su- 
taisytus plaukams vais- 
tertnafuga”. Geresnių ph 
už *‘I>enBsfngą** nėra 

“Dermafuga” padarys tą. kad Ta
vo* plaukai bus tankus, švelnus ir
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius! 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
(išvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

• Dept 12 •
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

KLIU, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIU8 8KANIU8 

GĖRIMŲ. •
Taipgi ir goriausio latake Cigarų 

Meldžiamo užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimų.

362-36K2M IL St. ItttM

AR NORL KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu <aip, tai nusipirk

KREST KENDŽIŲ 
o Ji niekad nepamirš jų*, 
kendžių gardumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lovney’s Creat Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai primušk mums dolerį, o Į 
gausi vienų svarų geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių. 

Gerausias agentas* Bostoną.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY, |į

^SOUT^^STON^M^^^

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS 8K YRIUS.

8KYRIUS L |vairw Istorijes supratimai. 
8KYRIU8 a Matorijaliikasia Istoriįoa supratimas.
8KYRIUS HL Išvedimų patvirtinimai.
SKYRIUS IV. Pirmoji Kryžeivių Kari.
8KYRIU8 V. Antroji Kryžeivių Kart
8KYRIU8 VL Trečioji ir sekančioo kryžeivių karės. 
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės sa Krikščioniais ir 

Stabmeldžiai*.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijaiiškasis Istorijos Suprati
mas Ir Darbininkų Kiesoo Išsiiiuoeavimaa.

TA KNYGA TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS tMOGUS, karia nori pta- 

čtaa ir aiškiau suprasti pažangų draugijini surėdymą
KAINA KNYGOS 20c.

Guuui "Keleivi*” Knygyną. Rašant kiškų arta 
■iunčiant pinigu, adreeuokit taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS?
KOReSPONDENCUlNIS SKYRIUS

Anglų kalte yra lengva išmokti, bet ii* lengvumas guli ant to 
kao nokina, ką nokina Ir kaip mokina. Tamsta gali iAmokti viaa 
anglą kalbų liuoaoM nuo darbo valandose savo namuose, ui maža 
atlyginimą-

Greiėiauaia. didžiausia ir pripažinta už geniausia: Amerikoniš- . 
ka mokykla, pasekmingai mokina per krasa angių kalbos Ir grųaaa- ' 
tikos visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustntsta. su dauge- ■ 
Uų psaižkiaimų ir patarimų KATALOGĄ siunčiame dykai. Rašyk ' 
platesnių žinių; įdčk kelias markss prisiuntimui katalogo.

9 KLESU SKYRIUS
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE. dienomis ir va* ' 

karais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalba, tai persitikrink apie ' 
musų mokykla pirma negu pradėsi mokslą kur kitur. Atmink, čia • 
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dau
giau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMM AR ir ■ 
HIHGichooleo kursus. Dvi mokyklos:731 W. lįth 3t., ir 1741 W. 
47th St Laiškusadresuokite: AMERICAN SCHOOL OF LANOUA- 
GES, 1741 W. <7th St.. Chicago, m.

LsgalžM žmogžudžlaL Trijų aktų 
tragedija, paimta iž revonadjos 
laikų .............................•....................18»

Alkoholis ir kūdikiai. Kaa yra arta 
tikisi boti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti Mtą knygutę.. 18

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimss, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksoc. 
kuria daug darbo pašventį tiriaijl- 
mams lietuvių praeities ..............*
Rsikalaudami knygų kretpkM 

šitokiu adresu:

"KELEIVIS,”
255 Broadway,

' SO. BOSTON, MASS.

12 šonais Patiktasis
Šauna 12 sykių su viena nž- 

liodavimu. Juodo ”Gun Metai Fi- 
nish” plieno, gerai padalytas, iš
laiko viso gyvenimo laikų. SPECIA- 
LIS PASIŪLYMAS, šitas 12 žaviais 
pištalietas ir dėžutė šovinių bus duo
ta jums visiškai už dykų, jeigu pa- 
gelbėsit mums išgarsint musų naujus 
21 ak. laikrodėlius. Tas darbas labai 
lengvas. Viskam, ką jus turite padaryt, 
tai nešiotis musų laikrodėlį ir pasa
kyt savo draugams, kur jus H pirkot.

Jeigu sutinkat, ižkirpkit žttų ku
ponų tuojaus ir įdėję j laišką pristųa- 
kite mums. Mes tiesiog j jūsų na
mus prisiusime šitų 12 sūriais pišta- 
lieta su dėžute šovinių ir sykiu pn- 
siųsime gražų auksuotų laikrodėli. 
Aplaikę jus užmokėsite tik 88.70 
už laikrodfiį, o pištalietas dytaL

Užsisakyk šiamdien. Jeigu botum neužganėdintas, męs permainysimo 
arba gražinsime pinigus. Adresų parašykite aiškiai: 
ELITE COMPANY. 1M BALTIMOR EBLDG^ CHICAGO, ILL.

S5>

i Pirk Laikrodėlį?

Užtikrinant, kad Jus eučėdyeit pinigų ir 
tarėeite GRAŽIUS RUBUS. Mm inan 
materijų iž gerųjų firmų ir primieruojau 
rūbų pagal žangų, todėl nesudarko žmogaus 
ižvaizdoe ir būna tvirtesni.

>22 W. BROADWAY,
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: So. Boitoa—21018
įtototoiooMaotaoioooioioiomoonKyioCTgOKMMKaų^^

EXTRA!

s

šioj gadynėj nieks negali ap
sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodelj mano krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėli, lenciūgų 
ar žiedų reikia mokėt tik po 
|1.00 j savaitę, kol išmokėsi su
derėtų sumų.

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

P. VALUKONIS,
2S5 Broadway, So.

Y7ERGIJOS 
V dienos i;

praėjo. Bet
vis dar tarpe mus
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

Y ra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čioz gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Padaro*. Nrarali- 
rijo*. Peraiialdymo, Aptlubimo, Dantu- 
Skaudčjimo, Diegliu ir Skaudajlmo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu reusaa- 
tiiku ligų, naudoki 

PAIN-$XPELLER, 
kaipo senų Ir nztikčtinų draugų arimy- 
nos per puse Mmtmeėio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute: galimų guuti risoae ap- 
tiekose arba pas pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER A CO.
Vm*.

REIKIA ŽINOTI, KAD TTKDAUNOR08 ”TRB-jį 

JOS DEVYNERI0S” YRA TIKRAI UETUVUKOB
Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 

rašykite žemiam padėta adresa, prisfančumt Si t, o 
taojaos apturėsite.

i
£



VoKaire.

SOKRATAS.
3-jų aktų dramatiškas piešinėlis.

Vertė Nccdstbaa.

Kalėjimo sargas.— Palauk, pirma turiu 
nuimti retežius. Tokis įstatymas.

Sokratas.—Jeigu toks įstatymas, tai 
imk juos. (Kasinėja sau koją).

Vienas iš mokinių.—Kaip! tu šypsaisi?
Sokratas.—Aš šypsausi su ta mintimi, 

kad skausmas pagimdo džiaugsmą. Tokiu 
budu ir amžina palaima gims tik iš gyveni
mo vargų. (Geria).

Kritonas.—O, dieve! ką tu padarei?
Ksantipa.—Varge! ir.už tokį tuščią 

plepalą baudžia tą nelaimingą žmogų mir
timi! Vyre, man plyšta širdis žiūrint į ta
ve, ir aš visus teisėjus išsmaugčiau savo 
rankomis. Tiesa, aš tave bardavau, bet aš 
tave ir mylėjau, o tave užmuša žmonės ne
teisingi. O, mielas mano vyre! oi! oi! oi!

Sokratas.—Nusiramink, brangi mano 
Ksantipa; neverkit draugai! Sokrato moki
niam nepritinka ašaras lieti.

Kritonas.—O ar galima jų nelieti po to
kio baisaus nuosprendžio, po to teisiško nu- 
nuodijimo įsakius prasižengusiems nenau
dėliams, nupirkusiems už penkias dešimtis 
tūkstančių drachmų teisę be atsakomybės 
užmušinėti piliečius.

Sokratas.—Taip da ne sykį bus pasi
elgta su vieno Dievo išpažintojais.

Kritonas.—Varge! ir nejaugi tu turi 
būti viena iš tų aukų?

Sokratas.—Gerai būti dievystės auka. 
Aš mirštu užganėdintas. Tiesa, prie to 
džiaugsmo, kokį man padaro jus čia buvi
mas, norėčiau da pamatyt Sofronimą ir Ag- 
lają. Mane tas smaugia, kad jų čia nėra, 
jie da daugiau pasaldintų paskutines mano 
gyvenimo valandas.

Kritonas.—Deja! jie nežino, kad tu 
jau išpildei neteisingą teisėjų nuosprendį. 
Jie kalba su žmonėmis; jie ramina teisėjus, 
kurie palaikė tavo pusę. Aglaja aiškina 
biaurius Anito darbus; jo gėda pasidarė 
jau vieša. Gal būt, kad Aglajai ir Sofroni- 
mui butų pasisekę kaip nors išgelbėt tavo 
gyvastį. O, brangus Sokrate, kam tu pri
skubinai sau mirtį?
Scena IV.—Tie patįs, Aglaja ir Sofronimas.

Aglaja.—Dieviškasis Sokrate, nebijok 
nieko. Ksantipa, nusiraminki; garbus So
krato mokiniai neverkit

Sofronimas.—Priešai tavo apgalėti: 
visa liaudis eina už tave.

Aglaja.—Męs viską pasakėm. Męs iš- 
parodėm Anito pavydą ir nedorą jo intri
gą. Aš turėjau reikalauti teisybės už jo 
prasižengimą, kadangi aš buvau to priežas
timi.

Sofronimas.—Anitas slapstosi nuo 
žmonių įniršimo; žmonės persekioja Anitą 
ir jo šalininkus, o iškilmingai garbina tuos 
teisėjus, kurie padavė už tave balsą. Minia 
telkiasi prie kalėjimo durių ir laukia tavo 
pasirodymo, kad su didžia iškilme palydėti 
tave namon. Visi teisėjai atsiėmė savo nu
sprendimą.

Ksantipa.—Deja] veltui darbas!
Vienas iš mokinių.—O, dangau! o So

krate! Kodėl tu pasidavei tam nuospren
džiui?

Aglaja.—Gyvenk, brangus Sokrate! 
tėvynės palaima, pavyzdis visų, <nrvenk dėl 
laimės žmonių!

Kritonas.—Deja! jau pervėlu!
Ksantipa.—Jus per ilgai užtrukot.
Aglaja.—Kaip! nejaugi pervėlu!? o, 

teisingas dangau!
Sofronimas.—Sokratas jau išgėrė tau

rę nuodų?
Sokratas.—Miela Aglaja, mylimas So- 

fronime, įstatymas reikalavo, kad aš išger
čiau nuodus: aš klausiau įstatymo, nors jis 
ir neteisingas. Bet toji neteisybė žeidžia 
tik mane. Jeigu ji butų papildyta kam nors 
kitam, aš bandyčiau su ja kovot. Aš numir
siu; bet parodytas jūsų meilės ir prakilnu
mo pavyzdis nenumirs niekuomet. Aš lai
minu tą, ką jus vadinat mano nelaime: tas 
atidengė prieš mane visą kiltos jūsų sielos 
galybę. Brangi Ksantipa, buk laiminga ir 
atsimink, kad dėl to reikia save valdyt. Mie
li mano mokiniai, visuomet klausykit balso 
išminties paniekinančios prispaudėjus ir 
nuolankiai atsinešančios į žmonių silpnumą. 
O tu, duktė mano Aglaja, tu, sunau mano 
Sofronime, pasilikit visuomet patįs savai- 
mi.

Aglaja.—Kaip męs nelaimingi, kad ne
galėjom už tave numirti!

Sokratas.—Jūsų gyvenimas yra bran
gus, mano gi nenaudingas. Priimkit nuo 
manęs paskutinį ir širdingą žodį sudieu... 
Vartai amžinasties atsidaro prieš mane...

Ksantipa.—Jis buvo didelis žmogus, 
kaip aš pamisliju... O! aš sukelsiu liaudį ir. 
suėsiu Anitui širdį!

Sofronimas.—Jeigu iš žmonių kas už
sitarnavo dievnamį—tai reikia pastatyt jį 
Sokratui!

(Galas).

Sukilo jausmai
Sukilo ir skrenda jausmai, 
Sparnuotos mintįs lekia, 
Tenai, kur toly... mėlynėj...

• Pavejančią grožę slepia.

Kur dvasiai teikia drąsybę 
Kovoti tarp audros bangų, 
Kur meilė įgauna galybę, 
Paskleisti gražumą džiaugsmų...

Sukilo ir skrenda, jausmai,
Į jurą berybės erdvės, 
Atranda ramybę tenai... 
Matuojant slaptybes gelmės.

...Ir vėl, atskrenda jie čia, — 
Tarp skurdo ir vargo draugų, 
Ką kloja savaja minčia 
Kelius iš juros vargų.

Studentas.

Motinos’
Ne, ne! tai ne mes, ne mes!....
Jų kraujo nėr ant mus!...
Kovai negailim savęs; .
Mes trokštam — te priešas pražus:
Aukaujam vyrus ir vaikus
Į kruvinus mušius,
Bet jųjų kraujas ne ant mus!

Ne, ne! tai ne mes, ne mes!
Retežių nekalėm jiems;
Pasaulį sutvertam mes
Ir atiduodam jį nuožmiems,
Kad išnaikintų, išskerstų,
Ir pragaru paverstų,
Bet teismo nedarom piktiems.

Mokinys

Paskutinis troškimas.
Šiandien, ryt ar po ryt, kad naktis apsiaus 
Tamsa nepaliekant nei sapno vaizdų, 
Kad motina-žemė benamį priglaus, 
O žmonės! nekelkit manęs iš kapų.

Neikite ant kapo dirbtiniais veidais, 
Kad apgailoms savo himnus sau giedot; 
Nereikia verkėjų palaidais plaukais, 
Kad išmoktą raudą ateitų raudot. 
Kad jaučiau, kovojau bei pyniau maldas, 
Tik pašaipos juoką jus veiduos’ mačiau; 
Kad leidot gyvamjam daryti skriaudas, 
Mirusiąm pagailos iš jus neprašau!

Kur meilė?... O meilė! jei esi galinga, 
Kad nuglemžt dejonę ir gailą apveikt, 
Tai pakol krūtinėj širdis nesustngo, 
Paskutinį džiaugsmą da sielai suteik; 
Pirm negu išgesus akis sustiklės 
Ir sielą ant amžių atskirs nuo šviesos, 
Tegu da nors sykį dirksniai suvirpės 
Po įspūdžiu džiaugsmo prieš paveikslą jos!

Kad spindulys meilės da puls ant akies 
Žavingą jos spėką siela tur atjaust 
Ir ašara džiaugsmo ištrykšt iš širdies, 
Kad stingstantį veidą šypšele apsiaust 
Tas atspindis džiaugsmi, kai perlai rasos 
Ant audrų nulaužtos vystančios gėlės, 
Sustingusį veidą da vyla papuoš 
Dėl žiūrinčios mielos mylinčios akies.

Bet deja! Blakstieno šauksmai neatvožš 
Ir skausmo nuo veido džiaugsmai 

nenutrins!
Mieloji, jei žiūrint siela suvaitos, 
Te skausmas sustingęs tave suramins; 
Tas pėdsakas skausmo paliudys tikrai, 
Jog mirčiai nelengva bu’o širdį atskirt 
Nuo meilės dėl tavęs auklėtos ilgai: 
Ji liko, nes meilė negali numirt 
Ji lieka nors tavęs ir jau nebebus: 
Ji musų šešėlius sutvers ir vaidins— 
Neatjautas tavo ir mano skausmus, — 
Uždegs kitas širdis, gaivins ir kankins.

J. B. S.

Šalčiausia diena yra buvusi Chicagoje 
1872 m. gruodžio 24 d., buvo 23 laipsniai že
miau zero. Tai šalčiausia diena yra pa
rodyta rekorduose.

Šilčiausios dienos yra buvę Chicagoje: 
liepos 21 1901 būvi 103 laipsniai šilumos, o 
liepos 30,1916—101.7.

Pirmas arklių vežamas gatvekaris Chi
cagoj pradėjo eiti 1859 m. 25 d. balan
džio, ant Statė st., tarpe Randolph ir 12 st

Chicagoj yra 162 teatrai, kurie turi 
virš 500 sėdynių.

Potarika ir kritika.
NASHUA, N. H.

Jau kelintą koresponden
ciją matau to paties auto
riaus, kuris šmeižia vis ma
no vardą, buk aš pabėgęs iš 
LSS. kuopos, tuk šaudąs so
cialistus per ” Ateitį,” ken
kiąs jų darbui ir taip toliau.

Tas viskas netiesa. Aš 
niekur jūsų veikimui neken
kiau ir nemanau kenkti. Už 
gerus darbus aš visuomet 
jus pagyriu, bet už blogus 
turi būt peikiami visviena 
kas juos nepa pildytų. Jei
gu ”Ateityje” buvo mano 
parašyta kada nors neteisy
bė, tai paduokite tuos netei
singus mano žodžius, o tada 
galėsit sakyti, kad ”šaudo.” 
Dabargi tamsta, Barauskai, 
kalbi be faktų ir vis užsi- 
puoli ant mano ypatos. Tai
gi ir tamsta šaudai.

O kaip tamsta sakai, kad 
aš pabėgau iš LSS. kuopos, 
tai pažiūrėsime, kaip tas 
pabėgimas išrodė. Teisybė, 
1911 metais mes abu sutvė
rėme 192-rą IJSS. kuopą, 
bet bus jau apie trįs metai 
kaip ji mirė. Kadangi ji 
silpnai gyvavo, tai 1912 me
tais surengėm prakalbas. 
Pinigų kasoj tuomet buvo, 
rodos, vos tik $2.40, o už sa
lę reikėjo užmokėt $10.00, 
keli doleriai kalbėtojui už 
kelionę ir apgarsinimus, 
taip kad iš viso pasidarė 
$15.00 išlaidų. Po prakal
bų kiti išsiskirstė ir aš turė
jau apmokėti viską iš savo 
kešeniaus. Potam da mes 
turėjome kelis susirinki
mus, bet visi nesusirinkda
vo ir sugrąžinimą man pini
gų atidėdavo ant toliaus. 
Taip ir pairo Nashuoj 192 
LSS. kuopa. Vėliaus tie pa
tįs draugai podraug su K. 
Barausku sutvėrė TMD. 
kuopą, prie kurios pora mė
nesių vėliau ir aš prisira
šiau. Viskas ėjosi gerai, 
bet pereitais metais kažin iš 
kur atvažiavo čionai Be- 
rukštis, kuriam TMD. kuo
pa nepatiko ir jisai vėl su
tvėrė LSS. kuopą. Ir tuo
jaus TMD. kuopos susirin
kime vienas pradėjo TMD. 
kuopą jau ardyti. Dauge
lis narių tam pasipriešino 
ir aprinko mane pirminin
ku. Dabargi p. Barauskas 
šmeižia mane, buk aš pa
bėgęs iš LSS. kuopos, dabar 
šaudąs socialistus per "At
eitį." Reiškia, aš veidmai
nis. Bet iš šito, kas čia pa
sakyta, tegul visuomenė 
sprendžia, katras iš mudvie
jų didesnis veidmainis: aš, 
ar p. Barauskas? Aš socia
lizmo neniekinu ir jo prin
cipus pripažįstu, bet kadan
gi pradėjo mane šmeižti, tai, 
suprantama, dabar aš jau 
prie kuopos nepriklausau.

S. Zavadskas.

dainelę, jog publika dėka- 
vojo trenksmingu delnų plo
jimu? Toliaus p. Tadas juo
kiasi. Bet iš ko? Tik jis 
vienas žino, nes jis girdėjo 
'ganančių br.ndą piemenė
lių” dainas, ką publikai bu
vo labai malonios ir ji dide
liai gėrėjosi mažų vaikučių 
gabiai sudainuotomis daino
mis. Ir tai visa atliko ne 
M. MišeVičiutė, bet Johnso- 
niutės ir J. Johnsonas (čia 
kalbu tik apie tas dainas, 
kurios buvo sudainuota pri
tariant smuikai ir pianui).

Su kokiu tikslu p. Tadas 
šmeižia L. D. L. D. vakarė
lyje dalyvavusius artistus 
ir dar nežinodamas nė pa
vardžių, aš nežinau, bet ma
nau, kad tas žmogus retai 
kur randa užuojautą, tai ir 
kitiems jos pavydi.

Negražu Tadai rašinėti 
melagingas, šmeižiančias 
žinias. * L. D. L.D.

Tado pasiaiškinimas.
.Malonėkite atleisti man 

už mažą klaidą. Draugai 
įpykę reikalauja, kad aš ati
taisyčiau savo koresponden
ciją, kuri tilpo iš Clevelando 
6-tam "Keleivio” numeryje 
apie L. D. L. D. vakarą, ku
ris atsibuvo 27 sausio. Te
nai buvo pasakyta, kad p-lė 
Misevičiutė pagriežė ant 
smuiko ir padainavo daine
lių. Turėjo būti: M. Janso- 
niutė pagriežė, o Misevičiu
tė padainavo.

Toliaus buvo pasakyta, 
kad buvo Čali Čaplin, ku
riam uždainavus publika tu
rėjo ausis užsikišti. Bet 
taip buvo ištiesų. Tas vy
ras kad uždainavo po estra
dą bėgiodamas ir rankomis 
mosuodamas, tai tikrai iš
rodė kaip Čali Čaplin. Tai 
yra šventa teisybė ir aš ki
taip negaliu rašyti. Norit, 
draugai — pykit, norit — 
ne, bet balto iš juodo aš ne
galiu daryt. Negaliu girti 
kas negirtina, nes žmonės 
iš manęs juoktųsi.

Tadas.
Ant aukso pinigų veik 

niekad nerandama mikrobų, 
kuomet ant popierinių jų 
knibždėti knibžda.

Kapitalistai geležinkelių 
netiesia ir ant jų netarnau
ja. Visa tai atlieka darbi
ninkai. Bet kada jus per- 
kat tikietą ant geležinkelio, 
tai jau pinigus pasiima ka
pitalistai. Prie socializmo 
tokių ponų nebus ir užtai 
jiems socializmas nepatin-

Laiškai Redakcijai.
Garbi "Keleivio" redakcija! 

Su didele širdgėla krei
piuosi į Jus, reikalaudamas, 
kad įdėtumėt šį mano atsi
liepimą į "Keleivį” ir pra
neštumėt skaitytojams, kad 
tilpusi 6-tam "Keleivio” nu
meryje iš Cleveland’o ko
respondencija apie L. D. L. 
D.-tės vakarėlį buvo netei
singa.

Ten rašo Tadas, kad ta
me vakarėlyj buvo Chali 
Čaplin, kuris taip uždaina
vo, jogei žmonės turėjo už
sikimšti ausis. Geriau, esą 
nedaryt tokių juokų, nes tai 
ne juokas, o pykinimas pub
likos. Su "genančiais pie
menėliais taipgi buvo pana
ši disarmonija," sako Tadas.

O žmogau, kaip tu galėjai 
girdėti ir matyti kas tame 
vakarėlyj, būdamas namie?

Pasakyk, ponas Tadai, ką 
manai atsiekti šmeiždamas 
veiklų vaikiną Luobikį, ku
ris taip gražiai sudainavo

Tel. Main 5363, Centrai 1623K

F. L .STEVENS
ADVOKATAS,

Gina visokias civiliškas ir krimina- 
liškas provas. Taipgi parduoda 

nejudinamą turtą.________

1126 Willlamson Building
CLEVELAND, OHIO.

S. Baracevičius
GRABO RIUS.

Palaidojo visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoj u už 45 dolerius, 
mažą už 15 doL

Tikros Lietuviškos 999
Trejos Devinerios. 
e Yra tik dabar pargaben

tos iš Rusijos ir sudėto* 
pagal Dr. Gruning r* 
eeptą. Susideda iš švia- 
žiu 27 gatunkų šaknų ii 
vaisių turinčių didžiausią 

įtekmę gydyme įvairių ligų. Kaina 
50 centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 50c. įdėję į ga
rą konvertą. Adresas:

Reikalaujame Agentų. (T)
THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE 

3343 So. Halsted st,
Chicago, HL

Parduoda Paminklus ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broadway, So. Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

A

Sveikata

ŠITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijlmas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos taurintos 
■amuose už labai mažą atlyginimą.

Šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei Jaknų negalės, tulžingumas, prietvariną raudonoji 
gysla, renmattnrnaą kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
•

nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 

I nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai judinamu 
Į nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje f Ar 
| tunte juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustujimą gėdinimas} draugijos! ® Ar 
I ėsi nusiminęs, nubudęs ir ar turi širdgėlą! Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
I yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarime, 
I Musu brangi dykai duodama Įmyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
I negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo £mo- I nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
| Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 

kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą j sveikatą ir pasinaudokite 
Jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Mstysldt Šitą Dykai DnotaMS Knygos Kuponą Statai
DR. J. RUaSELL PRICB CO„ L.801 Madlaoa A Otetoe 8<a~ CMaago, RL t

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vynai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią medlkallšką knygą.

Vardas ir pavardė

ir Noė.........

Valstija
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BRIGHTONO LIETU
VIUS SUERZINO.

22 vasarioo šv. Jurgio Dr 
ja buvo surengusi prakal
bas. kuriose tarpe kitų kal
bėjo ir ”Darbininko” štabo 
gizeliai. Pakalbėjus p. A- 
domavičiai iš So. Bostono 
apie dr-jos reikalus, paaiš
kinus jam kokią naudą ne
ša vienybė tarpe lietuvių, 
užbaigė, ragindamas visus 
lietuvius laikytis vienybės 
visuose reikalinguose atsi
tikimuose.

Pabaigus Adomavičiai 
kalbą, užsilipo ant pagrin
dų ”Dar-ko” administrato
rius. Vaikėzas, kuris pats 
neturi menkiausio suprati
mo apie viešą žmonių sugy
venimą ir vargiai paseka, 
betgi įsikabinęs kunigui į 
skverną, pradėjo lojotis ant 
pažangiųjų draugijų, nuro
dinėjo, kad joks katalikas 
negali prigulėt prie kitokių 
draugijų kaip tik prie to
kių, kuriose vadovauja ku
nigai (o gal ir gaspadinė6? 
Red.?). ir tt.

Plepant tokius pliauška
lus, Brightono publika pra
dėjo nerimauti, atsiliepti ir 
trypti kojomis. Užbaigus 
jam kalbėti Adomavičia da 
kartą paaiškino vienybės 
reikalingumą, sukritikavo 
”Dar-ko” administratoriaus

Prakalbos ir protestas 
prieš karę.

Pereitą nedėlią Lietu
vių salėje įvyko L. S. S. 60 
kpos surengtos prakalbos. 
Kalbėjo d. L. Pruseika. 
Žmonių prisirinko pilna di
delė salė. Draugo Prusei- 
kos prakalba darė gerą 
įspūdį. Po prakalbai vien
balsiai priimta protesto 
prieš karę rezoliucija, kuri 
likosi pasiųsta prez. Wilso- 
nui, kongresmanui Galiva- 
nui ir socialistų kongresma
nui M. Londonui Washing- 
tonan.

Pertraukoje pianu prita
riant sudainavo kelias revo
liucijos giesmes p-lė Ona 
Turauskiutė, sukeldama 
publikoje entuziastiškus ap- 
laudismentus.

Aukų lėšoms padengti ir 
kas liks Revoliucijos kanki
nių šelpimo fondan surink
ta 28 dolerius.

Buvusieji šiame susirin
kime pilnai galėjo įsitikinti, 
kaip tvirtą poziciją socialis
tai užima ir kiek daug tar
pe darbo žmonių pasitikėji
mo ir pritarimo socialistai 
turi. Ištikrujų galima tik 
sušukt: Lai gyvuoja darbi
ninkų solidarumas ir meilė.

Milžiniškas proteste
mitingas.

Pereitos subatos vakare 
Faneuil Hali svetainėje bu
vo milžiniškas protesto mi
tingas, kame dalyvavo virš 
1200 žmonių. Susirinki- 
kimas buvo sušauktas dau
giau tuo tikslu, kad nuta
rus priemones kovai prieš 
maisto nesvietišką brangu
mą. Kalbėtojas Giblin pa
smerkė miesto valdžią, kad 
leidžia maisto dalykų t rusto 
agentams naudoties proga 
ir stačiai badu marinti gy
ventojus. „Jeigu aš bučiau 
šio miesto majoras, paim
čiau inspektorius ir nuei
čiau į sandėlius (cold stor- 
age) ir užgriebčiau sukrau- 

ten mėsą, kiaušinius iri 
sviestą, kad visa tai atida
vus žmonėms, kurie alksta, 
o pasiputusieji garbingi plė
šikai galėtų per teismą jieš
kot atlyginimo. Bet užtikri
nu, kad jie nei vieno dole
rio negautų.” Tuos žodžius 
bekalbant, svetainėn atėjo 
majoras Curley, užkviestas 
kalbėti, jis pasmerkė Gib- 
lino kurstymą kėsinties ant 
„privatinės” 
Majoras nesako, kad api- v ~ xx ivunucviuvou k/mvr ŲUUHAd. DCl MU UI U. De*
plesinejimas žmonių augs- keliatas darbininkiškų de- du vvtis nusileis sveikiems

l

Milžiniškos demonstracijos.
nuosavybės. Pereitą sąvaitę Bostone kvailą pasaką ir nuramino 

ir jo priemiesčiuose buvo publiką. Bet kur tau 4 pė-

“VALKATA
Keturių aktų vaizdelis bus perstatytas scenoje L. S. S. 

71įkp., kCambrigde, Mass.

3 Kovo-JVIarch, 1917
Puikiame Bostono Teatre

BI0WmCK*

uetaoMOMOK. 
MOMOMOIOK

Gražiausių Dainų ir Nąjausių
EILIŲ KNYGA

DUDLEY OPERA HOŪSE”
113 Dudley St., Boston, Mass.

Lošimas prasidės lygiai kaip 7:45 vakare.
Tikietų Kaina: 75c., 50c.,'35c. ir 25c.

Atsilankykite kiekvienas, nes toks’gražus perstatymas su
judins Jums jausmus, T priduos daug energijos ir praleisite 
smagiai laisvą nuo darbo valandėlę.

Visus kviečia [LSS. 71 kp., Cambridge, Mass.
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Papuošta daugeliu spalvaitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS, 
gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

‘ - --- minėta knyga.
Tai l

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną 
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audinio apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

čiausiomis kainomis yra ne 
mažesnis pasikėsinimas ant 
darbininko užpelnytos nuo
savu triusu algos. Jo nuo
mone badu marinimas nėra 
pasikėsinimas ant žmonių 
gyvasties. Taigi poną ma
jorą labai nuosakiai sukri
tikavo socialistas d. 0’Neal, 
kuris, pasmerkdamas kėsi
nimąsi ant žmonių privati
nės nuosavybės, prirodė, 
kad 1902 metais laike di
džiojo angliakasių streiko, 
miesto valdžia Indiana val
stijoje užgriebė anglimis 
prikrautą traukinį ir joks 
teismas neužreiškė, kad tai 
buvo peržengimas privati
nės nuosavybės įstatymų.! 
Drg. O’Neal taipgi išparo- 
dė, kaip miesto, valstijos ir 
visos šalies valdžiai šian
dien nerupi žmonių gerovė. 
Sako: ”Jųs išbadėję bos
toniečiai buvote prašyt pa
galbos ir pas gubernatorių 
McCall, jis jums atsakė, kad 
jam labai gaila, bet jis nieko 
pagelbėt negali. Ateinan
čio rudens sulaukę neuž
mirškite gubernatoriui taip 
pat atsakyt, kuomet ii§ pra- j 
šys iš jusi] balsų.” Drg. 
O’Neal’o prakalbai plota 
taip, kad svetainė tiesiog 
drebėjo.

Kalbėjo da visa eilė kal
bėtojų, tarpe tų Mrs Eva 
Hoffman patarė darbinin
kams padarot vienos dienos 
generalį streiką, jeigu val
džia nesirūpins gelbėt žmo
nes nuo bado.

Susirinkimas priėmė grie 
žtą rezoliuciją, reikalaujan
čią iš majoro, gubernato
riaus, kongreso ir prezi
dento Wi!sono, kad jie visi 
liautųsi mulkinę žmones vi
sokių ”komisijų brangumo 
tyrinėjimais,” bet darytų 
viską kas galima, kad paža
bojus maisto spekuliatorių 
ir monopoliaus sauvalę.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia i siųst ”Money Orderiu,Mpopierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, užrašius aiškiai adresu savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

„KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
<J •

4-
TAr uždirbi $20 j savaitę?

Jei ne, tai prisiųsk savo vardą, c 
mes nusiųsim jums paaiškinimus, 
kaip uždirbti daugiau. Naujausio iš
radimo SAULĖS ŠVIESOS LEMPA 
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pirmo 
pamatymo. Agentai gaus išmėgini
mui per 14 dienų DOVANAI. Rašyk 
artimesnėn vieton. įdėk markes.

4156

mosties.
TAI BLSI GRAŽUS! Ja išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu.. Toji mostis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido 
Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pinigus ga
lit siųst ir starnpoms. (7)

J. Rimkus
P. O. Bos 36, Holbrook. Mass.

KELEIVIS, SO. BOSTON, MASS. p
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Lietuviai Kliaučiai
M. ANDRIUŠIUTĖ, 

MOTERIŠKU KUBU SIUVĖJA.

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbą j 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.

Tel. S. B. 2134-M
,324 E street. kampas Broadvay 

SO. BOSTON, MASS.

I

monstracijų dėl išreiškimo. išvedimams. Jis ir vėl pa- 
protesto prieš maisto bran-Įšoko kalbėt, ir vėl tuos pa- 
gumą. Pereitą seredą čius savo pliauškimus pa-

nią, susidedančią daugiau-1 nesusidėt su pažangiaisiais j i::?i:LuoioiciCKWicri^^xixk 
šiai iš moterų ir vaiku no- r

Chelseaj demonstrantų mi-1 kartoja ir ragina katalikus Į

šiai iš moterų ir vaikų po
licija išvaikė, bet žmonės vi
durnaktyj susirinko gatvė
se ir nutarė kovoti patol. 
pakol neprivers miesto val
džią veikti, kad atpiginus 
maistą.

Šio pereito panedėlio va
kare virš 2,000 žmonių vėl 
padarė demonstraciją ir ap
gulę City Hali, išreikšdami 
savo reikalavimus. Reika

laujama, kad butų įsteigti 
j visuomeniški marketai, iš 
j kur galima butų gauti daik
tai jų pagaminimo kaina.

Vakarinės miesto dalies 
gyventojai irgi padarė de
monstraciją prieš atstovo 
M. Lomasney namus.

Bostono policijos depar
tamentas gavo daugiau 
kaip 200 reikalavimų leist 
žmonėms padaryt ”paro- 
das.” Policija atsisakė duot 
ir „permitų” ofisą visai už-

??

ir ”permitų” ofisą visai 
darė. Judėjimas auga.

i

c.

jokiame bendrame reikale.
Bet, kadangi Brightono 

lietuviai per pulką metų vi
si sugyvena labai draugiš
kai, kadangi jie visi suvie
nytomis spėkomis išauklėjo 
gerai stovinčią Kooperaci
ją, kuri pastatė gražią lie
tuvių svetainę, tad šv. Jur
gio Dr-jos pirmininkas p. 
Ajauckas, kuriam labai ne
apėjo, kad tos prakalbos 
butų gražios ir pasekmin
gos, negalėjo to panešti. 
Jis susigraudinęs nurodė 
”Dr-ko” gizeliui jo klaidas, 
parodė 
tuviai 
siems 
keletą 
džių 
čiui.

Nors publika paskui ir 
nusiramino ir išsiskirstė 
gražiuoju, bet padėtas triū
sas surengimui prakalbų 
nuėjo ant niekų.

Todėl, lai geriau tokie 
kalbėtojai tupi savo „Dar
ko” užpečkyje, negu ateina 
erzint protingus Brightono 
žmones, nes kitu sykiu gali 
jie pamatyti ir duris.

Dr-stės narys.

J.J.Kelley&Co.;

MASHKEN SPEC. CO., (9) 
S. Hermitage avė., Chicago, III 

J. ŽITKUS,
Ruble st, ' Vai pa raišo, Ind.

WASILIAUSKAS,
S. West. S t,  Rockford, III 

EŠMINSKI,
1611—137th st, Indiana Harbor, Ind.
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VISOKIE GĖRIMAI 
GERIAUSIOS RŪŠIES.

Gardus Alus, Elius, Lageris
H Vynai, Konjakai, Degtinė S 
_ ir Kvepianti Cigarai.

I
 Patarnavimas prielankus ir h 
teisingas. ; Į

245—247 Broadway ;;
SO. BOSTON, MASS. p

H. S. Stone, Oph.D
Akių

Specijalistas.

10. m. So. Bostone.
399 Broadway,

80. BOSTON, MASS.

kiek Brihgtono be
nuveikė einant vi- 
vienybėje ir pasakė 
karčių teisybės žo- 
nepraustaburniui-vy

(

(‘i

Specialistas vyrų, moterų, vaikų

Visokius Vyrams Drabužiu 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir i_^___ __
name senus. Įj;

Vienintėlė Kriaučių kompanija m 
So. Bostone, kur visam* duoda ><Į 
gerą ir gražų darbą už prieina- «( 
mą kainą. »!
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ I 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESl. »
Todėl, kurie norit pasisiudint 
gerą siutą, išvalyt arba suprasit, >< 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM i 

TAILORING CO. »
278 Broadiray, So. Boston. I

imo ,
išpioal- (!

įiį

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietu vys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jei 
nori gauti štukų katalogų, prisiųsk štampų 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

Sandėliuose bulvių 
užtektinai.

Bulvėms pabrangus iki 18 
už svarą, atkreipta doma 

į sandėlius. Pasirodo, kad
sandėliuose bulvių užtekti
nai. Atrasta 54 traukinio 
vagonų Boston & Maine ge- 
ležkelio varde prikrautų 
bulvėmis. Laukiama da 59 
vagonų ateinant. Taigi yra 
melas, kad Maine’o farme- 
riai bulvių neparduoda; api
plėšia žmones tik maisto da
lykų spekuliatoriai. Pa
skelbus, kad sandėliuose 
bulvių užtektinai, olselio 
bulvių kaina tuojaus nupuo
lė ant 75c. už maišą. Krau
tuvėse jau buvo pardavinė
jama po $1.25 už peką.

Kooperacijos Susirinkimas.
5d. kovo, Liet. Labdarys

tės Salėje, 8 vaL vakare bus 
Kooperacijos susirinkimas. 
Visi nariai prašomi susi
rinkti. Kurie dar nepri
klausote prie Kooperacijos, 
tai ateikite į šį susirinkimą 
ir prisidėkite, 
nuoja $15.00.

Šeras kai-

Valdyba.

Progresyvių moterų 
vakarėlis.

Vasario 17 d. Lietuvių So
cialistų Salėj buvo Moterų 
Progresyviškojo Susivieni
jimo 13-tos kuopos pareng
ta vakarienė metinėms kuo
pos sukaktuvėm paminėtu 
Kaip pati vakarienė, taip ir 
visas vakaras nusisekė vi
sais žvilgsniais kuogeriau- 
sia. Po vakarienės, tarpe 
šokiu ir žaidimų, Michelso- 
nienė pasakė prakalbą apie 
moterų reikalus. Prie mo
terų kuopos prisirašė 13 
naujų narių.

Debsas kalbės.
People’s Temple salėj, 

kertėj Berkley st ir Co- 
lumbus avė., 5 kovo, 7:30 
vai. vakare kalbės Eugeni
jus Debsas, vienas populia- 
riškiausių Amerikos socia
listų kalbėtojų ir darbinin
kų vadų. Kurie supranta 
anglų kalbą, patartina nu
eiti jo pasiklausyti, ką jis 
sako apie dabartinį krizį.

Liet. Darb. L. T. Dr-jos 
bus prakalbos kovo 4d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Soci
alistų Salėj, 376 Broadway. 
Kalbės dgai J. B. Sinelsto- 
rius ir M. Dusevičius. Kvie
čiami nauji nariai prisira
šyti.

Kovo 4d., 11 vaL ryte bus 
60 kp. susirinkimąs. Yra 
daugybė svarbių dalykų ap
svarstymui.

••♦r ••

Neužmirškite, kad ryt va
kare, 20 vasario socialistų 
svetainėje labai indomi pa
skaita apie peklą.

A. ABAZORIUS PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems savo kostume- 

riams, kad aš perkėliau savo čevery- 
kų taisymo krautuvę ant 301 E 
Street, šalia Lietuviškos salės.

(?) 
A. ABAZORIUS,

301 E rt.. So. Boaton.
Geriausias lietuvis šiaurius,

Daktaras D. Wasserman, kuris pasekmingai gydo ligas pilvo, šir
dies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo. Nesveikumus gumbo gydo
me be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi ir slaptingas ligas. 
Mano gydymas yra pasekmingas.

Jeigu kenčiate kokią nors ligą, tuojau klauskite mano rodos, 
kurią suteikiu dykai, tada galėsite eiti ant operacijos.

Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metų pasekminga praktika ir su pagalba 
naujausių išradimų medecinos srity, aš galiu jums pagelbėt.

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ilgos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mano 

ofiso įvairioms mašinoms, duoda progą geriausiai išegzaminuoti ligo
nius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurie turi 
didžiausią svarbų gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip nervų 
liga ir kitokių ligų, galite matyti mano ofise naujausios mados 
mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl stokos vietos. Nepraleis
kite tokios progos, bet tuojaus ateikite ir duokit save išegzaminuot ir 
gausite sąžiningą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 ARCH STm ARTI BROAD ST., PHILADELPHIA, PA.
Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 12; nuo 1 — 8 vai. vakare: 
Šventadier.iais: nuo 10 iki 2 vai. po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai <i°>

I

25,000 KATAL1OGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK «e.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o to 
-ėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ, HRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ 1NSTRU 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi* 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikų su 76 ir 102 raktais 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio teroro pat 
:ikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau 
Tašykit tokį adresą:

WC VVnidplie 112 GRAND ST,
. N. VVdlUeilb BROOKLYN, N. T.

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

•
Geriausia 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkčj

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

eurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Kryžiaus 
skaudėjimai 
dažniausia gema nuo ink
stu betvarkės. Dėl nuo- 
savaus gero yra reikalin
ga, <ad j tokias slogas 
butų atkreipta didelė dama.

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekus spėkų, 

silpnas, be noro valgyti, arba jei 
virškinimo prietaisos atsakančiai 
nedirba, imk

Severą ’• Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas) 

Sustiprina jis visą organizmu ir 
prašalina vidurių sukietėjimą. 
Kaina 75c. — aptiekoaa.

Ypatingai geros šios gyduolės:

Severa’s
Kldniy and Llver Bamerfy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ Ifr KEPENŲ)
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme 
inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės 
50c. ir $1.00.

ir rukštumo skilvyj. Kainos

Kryžiau ikiusnui išnyko.
Ponas K. Miliauskas. 11 High- 

1nd »ve.. Xewton Uppar Faile, 
Masa, praneša mums taip: "Ken- 
t-jau skausmas kryžiuje ir šo- 
r tose, bet skaitydamas jūsų ka- 
1 ndorių. ėmiau vartoti Severos 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau”.

25c
50c
25c
50c
20c
2bc

1.00
1.00
50c

75c
1.00

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

skanų ............
Kraujo Valytojas
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo $1.00

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

kaus kvėpavimo .......... 1.00
G ydų. nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

Perfumoe visokių gėlių, 25c., 50c.. 75c„ $1.00. $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

SEVEROS 
GYDUOLES
galima gauti visur aptiekose. 
Reikalauk tiktai tikrų ‘‘Seve- 
ros” gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
toje negalima gauti pirkti.

W. F. SEVERĄ C0., CEDAR RAPIDS, I0WA.

^įHiTOūi

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. $o. Boston, Mass.




