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“KARIAUT IKI MIRTIES” 
TAI RUSŲ OBALSIS

BOLŠEVIKAI ORGANI
ZUOJA TĖVYNĖS GY

NIMĄ. 
Bruževičius užėmęs Krylen
kos vietą—Buržuazijai įsa

kyta kasti apkasus— 
Bolševikai prieš 

Trockį.
Pamatę, kad vokiečiai ei

na pirmyn nieko nepaisyda
mi ir gali pavergti visą Ru
siją, rusų viršininkai pra
dėjo rūpintis jau apie apsi
gynimą. Leninas ir Krylen
ko išleido įsakymą pradėti 
karę mažais būreliais ir ma
noma, kad neužilgo vokie
čiai susilauks jau pasiprie
šinimo.

Petrograde likos sutver
ta "Didžioji apsigynimo Ta
ryba,” kurion įnėjo Leninas, 
Trockis, Stalm, Prošian ir 
Karlin.

Mieste paskelbta karės 
padėjimas.

Darbininkai stropiai ren
giasi prie apsigynimo. I)el 
skubių apsigynimo darbų 
daug yra sujudimo ir kar- 
ščiavimosi.

Liaudies Komision ienai 
stovi už tai,, kad rusų armi
jos trauktųsi prieš vokie
čius iki pat Petrogrado ir 
tiktai čia atsispirtų. Bet yra 
valdininkų, kurie tam prie- 

. šingi. Jie sako, kad jeigu 
rusų armija pasitrauks iš 
Ukrainos, tai šiaurės Rusi
jai prisieis badauti.

Latvių (Lettish) Šiauliai 
pranešė, kad jie eisią į fron
tą kariauti už Lietuvos ir 
Estonijos laisvę.

Petrogrado buržuazija 
su džiaugsmu laukia vokie
čių ateinant, nes tikisi, kad 
vokiečiams miestą užėmus ji 
galėsianti išgelbėt savo tur
tus, kuriuos ji valdė prieš 
revoliuciją.

Vyrai, moteris ir net ka
rės belaisviai rengiasi ginti 
revoliuciją. Tūkstantis mo
terų jau pasisiūlė kariume- 
nėn. Sakoma, kad 50,000 
darbininkų tuojaus stos ka
rės laukan prieš neprietelį. 
Bolševikai sako, kad tūk
stančiai karės belaisvių Pet
rograde ir Maskvoje, dau
giausia austro-vengrai ir 
slavai, bet nemaža ir vokie
čių, norį prisidėti prie apsi
gynimo. Gaunamos nuo 
darbininkų tarybų telegra
mos iš visų Rusijos kraštų 
ragina kariauti iki galo.
Krylenko paskelbė 
revoliucinę mobilizaciją.

Vyriausia rusų ’kariume- 
nės vadas Krylenko išleido 
proklamaciją, kurioj jis už- 
reiškia, kad jeigu vokiečiai 
atsisakys su Rusija taikytis, 
tai "kova iki mirties arba 
pergalės bus neišvengiama.” 
Prieš neprietelio užpuolimą 
turėsiąs būt panaudotas 
žmonių terorizmas. Prokla
macija aiškina, kad pasida
lijus į nedidelius burius, po 
1,000 ar 1,500 vyrų, ir leng
vai apsiginklavus, taip kad 
greitai galima butų apsikas
ti ir pasiryžusiai atakuoti, 
galima busią vokiečių pir- 
mvneigą sulaikyti. Tuo tik-

i cine mobilizacija.”
Krylenko sako, kad jeigu 

revoliuciniai piliečiai pradės 
užpukiinėti priešą netik at
virai, sulyg militarinės stra
tegijos, bet ir slapta, nuo 
kiekvieno kampo, pasidali
ję į mažus būrelius ir dide
lius batalionus, ir jeigu . to
kia kova eis už kiekvieną 
miestelį, kiekvieną namą ir 
gatvę, tai tuomet nebus to
kios kariumenės, prieš ku- 

jrią vokiečiai galėtų atkreip
ti savo spėkas.

Toliaus pranešimas sako, 
kad visi sveiki vyrai turi 
stoti prie fortifikacijų tai
symo ir ardymo visų kelių, 
kuriais eina vokiečiai. Kiek
vienas buržujus, kuris tik 

• priešinsis, turi būt atiduo- 
duotas teisman ir prievarta 
pristatytas prie darbo. Vi- 

j sose darbininkų ir Raudonos 
jGvardjos štabuose atidary
ta ėmimas naujokų revoliu
cinei armijai. Ginklai bu- 

■ šią dalinami sulyg apskričių. 
I Revoliucinė disciplina tu- 
| rinti būt pakelta iki augš- 
•čiausio laipsnio ir už nepa- 
: klusnumą visi bus atiduoda
mi revoliuciniam tribunolui.

"Visi prie ginklo! Visi 
prie apginvmo revoliuci- 

i jos!" sako atsišaukimas, 
į "Socialistų tėvynė pavo- 
i įuje. Kad išgelbėjus pa
vargusią šalį nuo tolimesnio 
karės tęsimo, viskas turi 

i būt aukaujama.”
Nurodęs, kad kiekvieno 

darbininko ir kaimiečio pa
reiga yra ginti savo tėvynę 

I iki mirties, atsišaukimas 
: tęsia toliaus:

”Vokiečių militarizmas 
nori užgniaužti Rusijos dar
bininkų valdžią, pavergti 
Ukrainos liaudį, atiduoti že
mes dvarponiams, fabrikas 
bankieriams, o valdžią su- 

; grąžinti monarchijai.” 
RUSA FNUTARĖ PASI
DUOTI VOKIEČIAMS.
Darbininkų ir Kareivių 

Taryba nutarė priimti vo
kiečių taikos išlygas tiktai 

I vieno balso didžiuma, ir tai 
į po labai karštų diskusijų, 
kurios tvėrė ištisą panedė- 

j lio naktį.
Mitinge buvę galima ma- 

ityt daug slaptumo. Posė
dis buvęs i>ertrauktas kelis 

i kartus, kad leidus bolševi
kams ir socialrevoliucionie- 

iriams pasitarti savo tarpe. 
Abiejose partijose buvę ši

ltam klausime pasidalijimų.
Prakalbas sakę premje- 

Į ras I/minas, užsienio minis
teris Trockis, kariumenės 
vadas Krylenko ir daug ki

ltų vadų. Karininkai aiški
uos, kad tinkamos atspirties 
rusai vokiečiams negalį duo- 

|ti. tečiaus prie nutarimo ne
prieita patol, pakol negauta 
žinių, kad vokiečiai jau užė- 
mė Dvinską ir visu frontu 
|eina pirmyn.

Žinia apie Dvinsko puoli
mą pasiekė Tarybą anksti 

luta minko rytą. Ko) Dvins- 
kas buvo da neužimtas, Le
ninas buvęs priešingas tai
ka1*, bet paskui jis pradėjęs 

w 1 aiškinti, kad idant užtikri-
slu apskelbiama "revoliu- nūs Rusijai atnaujinimą.bu-

tinai reikia taikytis, nežiū
rint kiek toji taika Rusijai 
nekainuotų.

Ir 5 valandą panedėlio ry
tą likos išsiųstas bevieliu 
telegrafu pranešimas, kad 
Rusija jau sutinka taikytis 
vokiečių išlygomis. Išpra- 
džios vokiečių bevielio tele
grafo stotis nenorėjusi šito 
pranešimo priimti, bet vė
liau, praslinkus keturioms 
valandoms, pranešė, kad 
priėmusi.

Bolševikai laikė konfe
rencijas per visą utarninką. 
Vėlai vakare atėjo vokiečių 
atsakymas, kad bevielės te
legramos jie negalį priimti 
kaipo oficiaiio nišų praneši
mo, nes po ja nėra origina
lių parašų. Vokiečiai rei
kalavo, kad rusai prisiųstų 
Dvinskan savo delegaciją.

Rusai tuojaus atsakė, kad 
siunčia iš Petrogrado į 
Dvinską pasiuntinį su tuo 
pačiu pranešimu, po kuriuo 
yra originaliai Trockio ir 
Lenino parašai.

VOK1EČIAI PAĖMĖ RE- 
VELJ, PSKOVĄ IR 

ŽITOMIRĄ.
Susivieniję su ukrainiečiais, 
teutonai eina ant Kijevo.
Po susirėmimo su rusais, 

vokiečiai užėmė jau ir Reve- 
lį, kuris yra raktu į Petro
gradą. Užpuolikai tokiu bu
du Įgijo nepaprastai svarbų 
jūrių uostą prie Finliandijos 
užtakos ir užvaldė stotį ant 
strategiško geležinkelio, ve
dančio į Petrogradą, kuris 
guli už 230 varstų į rytus.

Nors kalbama apie susirė
mimą, tečiaus rusai mato
mai nedaug tesipriešino.

Nors bolševikai sutiko jau 
priimti visas vokiečių išly
gas, bet vokiečiai vis da ne
siliauja ėję Rusijos gilumon. 
Vokiečiai eina su greitumu 
35 mylių į dieną. Taip grei
tai eidami, ateinančioj nedė- 
lioj jie galės pasiekti jau ir 
Petrogradą, jeigu bolševi- 

jkai nesugebės jiems pasi- 
i priešinti.

Pietinis teutonų sparnas 
jau pasiekė Žitomirą ir susi
jungė tenai su ukrainiečiais. 
Šitos suvienytos spėkos da
bar eina atimti iš bolševikų 
Kijevą.

Oficialis vokiečių genero- 
lio štabo pranešimas skam
ba taip:

Revelio miestas ir tvirto
vė buvo musų užimti šįryt 
po mūšio 10:30 valandą.

Pskovo miestas į pietus 
nuo Peipus ežero taipgi mu
sų rankose.

Generolo von Linsingeno 
annija Rovno mieste paėmė 
visą specialės bolševikų ar
mijos štabą. Pats vadas pa
bėgo.

BOI/šEVIKAI PRIEŠ 
TROCKJ.

Londono "Daily News” 
gavo iš Petrogrado žinių, 
kad kuomet balsuojant dėl 
vokiečių išlygų komisionie- 
rių balsai pasidalijo lygia: 
pusiau, tai Trockis pridėjęs 
savo balsą prie tų, kurie rei
kalavo siųsti į Berlyną te
legramą, jog Rusi ja nori tai
kytis vokiečių išlygomis.

Bolševikai tuo labai pasi
piktinę ir ketverge naktį tu
rėję protesto mitingą prieš 
Trockį. Sakoma, kad Troc
kis veikiausia rezignuosiąs.

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

NAUJOS EUROPOS VALSTYBES 
SULYG VOKIEČIU PLENO

t

VOKIEČIŲ PLANAS 
NAUJAI LIETUVAI, 
LENKIJAI IR UK

RAINAI.
Lietuvos Brastos sutartis 

sutveria, pietų Rusijoj dide-

ta Lenkija turi būt siaurai 
apru težinota valstybė, daug 
mažesnė negu Lietuva, ir už
daryta tarpe Vokietijos. 
Lietuvos, Ukrainos ir Au
strijos. Ji butų visiškai at-

lę naują valstybe—neprigul- kirsta nuo .jūrių ir atkirsta 
tyi • * -r x i . niin Rusime mnkn kiinnmRe Jminga Ukrainą. Jos plotas 

turės daugiau kaip 250,000 
keturkampių mylių, t y. di
desnis negu visa Austro- 
Vengrija. o gyventojų arti 
30,000,000. Šita teritorija į 
ru'težiuosis Juodomis jure-; 
mis, Dono u|>e, Priuečio ba- 
lomis, senąją Austro-Rusi- 
jos siena ir proponuojamos 
naujosios Lenkijos siena.

P'eto da vokiečiai pienuo
ja sutverti ir kitą naują val
stybę—tai Lietuvą. Šiton 
/aisty bėn žadama sulieti vi- 
•a Rusijos Pabaltija su di
džiausiais uostais Liepojum,; 
Ryga ir Reveliu. Taigi čial 
ineitų jau ne vien Lietuva, 
bet visa Latvija ir Estoniją; 
'Įgaunijah Plotas šitos vai-; 
stvbės butų apie 60,000 ke
turkampių mylių, kas reikš
tų pusę Italijos, ir suviršum 
>.000,000 gyventojų; bet ši-l 
ie gyventojai butų maišyti' 

iš lietuvių, latvių, estų ir len- Į 
kų, su gana žymia priemai
ša vokiško elemento.

Tokia Lietuva butų nie
kas daugiau, kaip tik vo
kiečių kontroliuojama fasa-i 
la. užtiesta Baltijos pajūriu 
nuo Didžiosios Rusijos, taip I 
<ad Rusijos išėjimas į Balti
jos jūres visiškai prigulėtų 
įuo Vokietijos viešpatavimo 
nalonės. Tokia Lietuva bu- 

•aį valdoma vokiečių eleme i- 
to, užsilikusio da nuo seno- 
ės teui: v.ii cider.o; jos bū

vis turėtų nr gulėt nuo Vo
kietijos ir ji butų priežasti
mi antros karės, jeigu Rusi
ja pasidarytų kada-nors 
tvirta valstybė, nes tokiai 
valstybei būtinai butų rei
kalingas išėjimas į jūres.

Pagalios, užbriežus Uk
rainos ir Lietuvos rubežius, 
’iasirodo vokiečių ir austrų 
pienas busimai Lenkijai, ši-

nuo Rusijos rinkų, kurioms 
ji pirma pristatydavo savo 
išdirbystės produktų. Tokia 
Lenkija butų tik pasityčio
jimas. , *

REICHSTAGE KALBA 
APIE REVOLIUCIJĄ.
Kaip rašo Koelno ”Volks- 

zeitung,” neprigulmingas 
vokiečių socialistas d-ras 
Cohn, sakydamas Reichsta
ge prakalbą, pranašavęs Vo
kietijoj revoliuciją. Jo pra
kalba,kurią jis pasakęs laike 
debatų apie taiką su Ukrai
na, sukėlusi Reichstage di- 
džiausį triukšmą.

"Tas netiesa, buk Rusijos 
Pabaltijos provincijų gyven
tojai trokštą vokiečių val
džios,” pasakė d-ras Cohn. 
"Aš matau ateinant dieną, 
kuomet revoliucija pasieks 
Vokietiją ir žmonės musų 
valdžią taip pat turės nu
versti.”

Neprigulmingieji socialis
tai pradėjo ploti, o valdžios 
šalininkai šaukė: "Išgama!”
VOKIEČIAI PALIUOSA- 

VO ESTONIJOS 
BARONUS.

Is Petrogrado praneša
ma, kad gen. grafas Mir- 
bach. vadas vokiečių armi- 
ios, kuri dabar užima Liv- 
žemę ir Estoniją, paskelbė 
gyventojams, jog dabar bus 
jau po vokiečių policijos 
priežiūrą. T‘*J 
įsako 
kalėjimų 
baronus, 
kad dabar jie j ra jau į>o Vo
kietijos globa. Prasižengi
mas prieš tą proklamaciją 
busiąs baudžiamas sulyg 

i vokiečiu įstatvmu. "Išvogi
mas” i

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

KARES PADĖJIMAS
PETROGRADE.

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

DARBININKU TAIKOS 
KONFERENCIJA.

Londono konferencija nuta
rė šaukti tarptautini kon

gresą su socialistais.
Ijondone pereitoj subatoj 

pasibaigė konferencija, ku
rioj dalyvavo darbininkų at
stovai veik iš visų sąjungi
ninkų valstybių. Konferen
cija priėmė karės tikslų pro
gramą ir greitu laiku nuta
rė sušaukti tarptautinį dar
bininkų kongresą kartu su

Vasario 23 d. Petrograde 
likos paskelbtas karės sto
vis. Petrogrado karinio ap
skričio generalis štabas iš
leido šitokią proklamaciją:

1. Petrograde veikia 
rėš įstatymai.

Plėšikus šaudys.
2. Žmonės sugauti va

giant, plėšiant arba norint 
užgriebti svetimą turtą, vi
si bus revoliucionierių ka- socialistais, 
reivių šaudomi be jokio pasi
gailėjimo.

3. Kiekvienas asmuo, or- bor Party vadas, paaiškino, 
ganizacija ar įstaiga, kuri jog tais karės tikslais esą

įkūrimas Tautų Draugijos 
ir tarptautinis nusiginkla
vimas, kad išvengus ateity

je 
tymas Belgijos, Serbijos, 

i Rumunijos, Juodkalnijos ir

ka-

I

Arthur Henderson, buvęs 
karės kabineto narys ir La-

turi bombų arba sprogstan
čių medegų, o neturi tam 
tikro leidimo joms laikyti, 
turi pristatyti jas Darbinin- 'je karės, o taipgi atstaty 
kų ir Kareivių Tarybai, o ši tymas Belgijos, 
atiduos jas į armijos san- Į f 
dėlius. Kas šito reikalavimo tt. 
neišpildvs į 48 valandas, tas 
bus skaitomas prasikaltė
liu.

4. Visi dienraščiai ir kito
kie spaudos organai turi 
žiūrėt, kad skelbiamos ži
nios apie valdžios veikimą 
kaip lygiai ir informacijos 
iš karės lauko butų teisin
gos. Nepaprastas genera- 
is štabas praneša, kad už 
nesiskaitymą su šituo rei
kalavimu prasižengę laik
raščiai bus uždaromi ir jų 
redaktoriai areštuojami.

Spekuliatoriams gręsia. 
mirtis.

5. Visi dokumentai apie 
atvežamą, atvežtąjį arba su
laikytą Petrogrado apielin
kėj maistą turi būt priduoti 
nepaprastam generaliam 
štabui. Už valgomus daiktus 
bus mokama sulyg nustaty
tų maisto kontroleliaus kai
nų. Kiekvienas žmogus, ku
ris pasipriešins šitam įsaky
mui arba bus atrastas kaltu 
maisto slėpime, bus sušau
dytas kaipo spekuliatorius.

6. Kontr-revoliucionieriai, 
agitatoriai, Vokietijos šni
pai ir kitokie žmonės, kurie 
eis prieš revoliucinę valdžią, 
bus šaudomi.

7. Visi nepaprastojo šta
bo įsakymai įneina galėn 
nuo paskelbimo jų valdžios 
organuose.

8. Visi laikraščiai privalo 
spausdinti nepaprastojo 
štabo pranešimus riebiomis 
raidėmis ant pirmutinių 
puslapių.

Karės stovį paskelbus,šeši 
didžiausi Petrogrado laik
raščiai, kurie ėjo prieš ka
reivių ir darbininkų valdžią, 
likos uždaryti. Savinin
kams įsakyta mokėti darbi
ninkams pilnas algas, kol 
laikraščiai bus uždaryti.

VOKIEČIAI VERŽIASI 
RUSIJOS GILUMON.
Iš Berlyno 25 vasario pra-i 

nešama, kad vokiečių kariu-1 
menė užėmė jau Pemavą ir 
Dorpatą (Jurjevą). Eidami 
ant. Dorpato, vokiečiai paė
mė rusų nelaisvėn. Ši- 

___ . -___ tas lakstomas vokiečių bu- j 
nia.^ minėtų baronų Rusi- rys į penkias ir pusę dienų 
jon busiąs baudžiamas lai- nusidangino 130 mylių pir-l 
kant bolševikų užstovus. myn.

Podraug jis 
paliuosuoti iš 

visus Estonijos 
naaiškindamas,

Hendersonas dar pridūrė, 
kad toji taika, prie kurios 
siekia konferencija, turi būt 
baudžiu taika ir kad liaudįs 
turi už ją stovėti.

Be karės tikslų progra- 
mo, konferencija priėmė dar 
rezoliuciją, kurioj reikalau
jama, kad kartu su valdžių 
taikos konferencija butų su
šaukta ir socialistų tarptau
tinė konferencija. Beto da 
’ezoliucija reikalauja, kad 
taikos konferencijoj kiekvie 
įos šalies oficialėj delegaci
joj butų mažiausia vienas 
socialistas.

Konferencija nutarė da 
atsiusti į Suvienytas Valsti
jas pviikis delegatus, "kad 
pasitarus su Amerikos de- 
nokratijos atstovais apie 
karės klausimą.” Šitos de- 
'egacijos priešaky busiąs 
Camille Huysmar.s, Tarp
tautinės Socialistų Organi
zacijos sekretorius. Kitus 
delegatus paskirsiu po vie
lą nuo savęs franeuzų, ang
lį, italų ir belgų socialistai. 
"Jeigu amerikonai neatva
žiuoja pas mus, tai mes tu- 
im nusiųsti savo atstovus 
įas juos,” pasakė vienas de
legatas.

Rusijos socialrevoliucio- 
nieriai ir menševikai prane
šė telegrama, kad anglų dar
bininkų tikslams jie pritaria 
ir priduria, kad jie norėję 
nusiųsti į Londoną savo de
legatus, bet bolševikų užsie
nio ministeris Trockis neda
vęs jiems pasportų.

BRUŽEVIČIUS PASKIR
TAS DIKTATORIUM,
Londone gauta žinių, kad 

vieton Krylenkos, vyriausiu 
Rusijos kariumenės vadu ir 
diktatorium bolševikai pa
skyrę gen. Bruževičių, kuris 
buvęs Krylenkos štabo vir
šininku. Išrodo, kad Bruže- 
vičius yra lietuvis.

BOLšEVIKAI ATSIĖMĖ 
PSKOVĄ.

Vėliausios žinios iš Petro
grado sako, kad Pskovą bol
ševikai jau atsiėmė iš vokie
čių. Gatvėse dar einąs mu
šis.

Raudonoji Gvardija prie
šinasi vokiečių pirmyneigai 
visur.
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D APŽVALGA D
KUNIGAI PARDUODA 

LIETUVĄ.
”Berliner Lokal Anzei- 

ger” paskelbė anądien ne
paprastai Įdomių žinių. Jis 
rašo, kad šiomis dienomis 
Berlynan buvo atvažiavęs 
Kauno vyskupas Karevi
čius ir prašė kaizerio val
džios, kad ši padarytų Lie
tuvą krikščioniškai-atžaga- 
reiviską monarchija po Vo
kietijos globa.

Šitą prašymą-pasiulymą 
vyskupas Kerevičius Įtei
kęs Vokietijos kancleriui 
von Hertiingui. kuris ir pats 
yra katalikas ir didžiausias 
pasaulyje atžagareivis.

Žinia apie šitą "Berliner 
Lokal Anzeigero” praneši
mą buvo paskelbta telegra
moje, kurią išspausdino veik 
visi didesni Amerikos dien
raščiai ir apie jos teisingu
mą negali būt jokios abejo
nės.

Taigi pasirodo, kad mu
sų dvasiški ja nori parduoti 
Lietuvą kaizerio vergijon 
ir jau veda su jo bernais de- 
rvbas. Pasirodo, kad mes 
neklydome, kuomet mes sa
kėm, jog musų kunigai bijo
si, kad Lietuva neliktų lais
va. Caro valdžia tapo nu
versta, tai tie juodvarniai 
kuogreičiausia nori uždėti 
Lietuvai ant sprando kai
zerio jungą. Ir tuo pačiu 
laiku tie veidmainiai sakosi 
norį Lietuvai "laisvės!”

Prieš šitą judošišką kleri
kalų politiką privalo protes
tuoti visi lietuviai. Chica- 
gos Lietuvių Darbininkų 
Taryba jau pakėlė protes
tą. Jis telpa šiame „Kelei
vio” numeryje.

Vienu balsu sušukim visi: 
Šalin kaizerio bernai! 
Šalin Lietuvos pardavi- 

kai!
šalin žmonių laisvės prie

šai!
Šalin monarchija!
Lietuva turi būt demo

kratine resoublika!* x

ŠLIUPO DIPLOMATIJA” 
SUĖDĖ JAU $4,744.78.
Pradėjus Šliupui reika

lauti iš savo srovės Ameri
koje vis daugiau ir daugiau 
pinigų „publikacijoms,” 
tautininkų tarpe pasidarė 
jau neramu. Jų "Neprigul- 

ybės Fondo” sekretorius
Sekevičius 8-tam „Atei

ties” numery rašo:
"Paskutinėms savaitėms 

pas mane atėjo keletas laiškų 
nuo musų srovės ’šulų’ (iš 
Brooklvno—New Yorko) ir L. 
N. F. Skyriaus iš New Haven, 
Conn., taipgi nuo A LT Sanda
ros 15 kp. iš Bridgeport, Conn., 
visi neva su protestais, kodėl 
Lietuvos Neprigulmybės Fon
do Valdyba nesiunčia dr. šliu
pui pinigų pragyvenimui ir 
Lietuvos laisvės reikalams. 
Nors jau mano nesenai buvo iš
duota atskaita LNF, ir paskel
bta visuose laikraščiuose, kiek 
mes dr. šliupui siuntėme (ir 
dabar vėl siunčiame), bet kad 
tie protestantai, matyt mus 
laikraščių neseka, taigi dar 
karta paskelbiu, kad Dr. šliu
pui iki 13 d. vasario 1918 m. 
išmokėta:

"Balandžio 20 d.. 1917 m.
pasiėmė išvažiuodamas)— 
$3,200. - -

"Spalių 4 d. 1917 m. pasiųsta 
į Stokholmą kahlegramu 
$509.41.

"Sausio 24 d., 1918 m. Į Stok
holmą ka hlegra m u—$ 1,035.37.

"Viso ................... $4,744.78."
Įsitėmvkite, darbininkai: 

Į 10 mėn. išeikvota $4,744.78. 
Paskutini syk Į nusiųsta
$1,035.37 24 sausio šių metų. 
Da mėnuo neišėjo, o Augš
tuolis jau muša iš Stokhol
mo telegramą, kad Šliupui 
vėl reikia tūkstančio dole
rių, ir reikia jų labai grei
tai, nes... „Kapskukas eks- 

i

propriavo CentralinĮ Komi
tetą’’ ir „pabėgėlių šelpimui 
visi keliai uždaryti.”

Vadinas, nusiųskite šliu
pui Į Stokholmą $1,000, tai 
„pabėgėliai” bus sušelpti.

Gabrio kompanijos politi
ką Šveicarijoj Šliupas pava
dino anąsyk „Augijo tvar
tu, kuri būtinai reikėtų iš
mėžti.”

Bet pasirodo, kad Yčo- 
Augštuolio-šliupo kompani
jos politika Švedijoj yra to
kiu pat tvartu, kuri taip pat 
reikėtų išmėžti kuogrei
čiausia.

KARAUL! EKSPROPRI- 
JACIA!

Taip sušuko „Lietuvoj” 
Balutis, gavęs nuo Augštuo- 
lio telegramą iš Stokholmo

Toj telegramoj Augštuo- 
lis praneša, kad „Kapsukas 
eksproprijavo CentralinĮ 
Komitetą” ir kad „Šliupui 
greitai reikia tūkstančio do
lerių.”

Kasgi tasai Augštuolis 
per vienas? Ogi tai toks pat 
"veikėjas,” kaip Gabrys, Y- 
čas ir kiti. Jisai sėdėjo visą 
laiką Stokholme ir "rūpino
si” lietuvių pabėgėlių reika
lais, nors ištikrųjų švedų 
sostinėj jokių lietuvių pabė
gėlių nėra ir niekad nebuvo. 
Tečiaus už savo „darbą” p. 
Augštuolis imdavo gana 
riebią algą iš Centralinio 
Komiteto, pakol šitas Komi
tetas buvo Yčo rankose.

Dabar, matomai, žmonės 
Yčą ir kitus klerikalus i$ 
to Komiteto išmetė, o jų vie
ton pastatė socialistus. So
cialistai, suprantama, nega
lėjo iš surinktų žmonių au~ 
kų užlaikyti visokius „dip
lomatus” užsienyje. Ponas 
Augštuolis tokiu budu, ma
tomai. irgi neteko algos. Ir 
tame, beabejonės, buvo vi
sa ta „eksproprijacija.”

Juo labiau darosi toks 
Įspūdis, kad pranešdamas 
apie „eksproprijaciją,” Aug
štuolis kartu praneša, kad 
„Šliupui greitai reikia tūks
tančio dolerių.” Vadinasi, 
vieni „keliai uždaryti,” tai 
reikia jieškoti kitų, nes be< 
pinigų Stokholme gyventi 
negalima.

PATARIA AREŠTUOTI 
KUN. MALIAUSKĄ.

„Tėvynė” paskutiniam 
savo numery pataria areš
tuoti kun. Maliauską už ne
suvaldomą jo liežuvį. Ji ra
šo:

"Nuo keliu mėnesių iš dau
gelio kolonijų, kur laiko pra
kalbas tūlas kunigas Makaus
kas, musų kuopos skundžiasi, 
kad to kunigo visur kuobiau- 
riausiai dergiama musų Susi
vienijimas, jo organas Tėvy
nė,’ Sekretorius A. B. Stri- 
matiis, redaktorius V. K. Rač
kauskas ir visa, kas tik yra 
musų visuomenėje pažanges
nio, neišskiriant net tokios 
prakilnios ir kultūrinės orga
nizacijos, kaip Tėvynės Mylė
tojų Draugystė. Mums teko 
kalbėti apie tą Makauską su 
kaikuriais lietuviais kunigais, 
—jie sako, jog už jo pasielgi
mus neatsaką, nežiūrint ir to. 
kad jis yra Rymo-katalikų ku
nigas, kaip jie, pav. neatsaką 
už Macochą arba Schmidtą. 
Bet tas nėra teisybė. Musų ku
nigai. rengdami Makauskui 
konferencijas, atsako už jo 
darbą ir remia jį, nes toks Ma
kauskas reikalingas yra palai
kymui miniose fanatizmo, rei
kalingas yra taip pat, kaip ir 
Rusijos popams buvo savo lai
ku reikalingas Rasputinas. Jei 
lietuviai kun. Am. nebando ir 
nenori suvaldyti Makausko, 
tai mes, S. L. A., turime ginti 
savo garbę, savo narių vardą, 
savo organizacijos reikalus 
nuo jo šmeižtų ir kenksmingų 
mums, kaipo organizacijai, jo 

prakalbu ir konferencijų. Mu
sų Susivienijimas—tai skais
čiausi Amerikos lietuvių įstai
gą. kurios augimui ir tobulini
mui šimtai geriausių Amerikos 
lietuvių dėjo savo spėkas 
per 30 su viršum metų. Taigi, 
pavelyti kunigams, išstač i il
siems priekin tokį Maiiauską. 
žeminti, niekinti ir šmeižti tai, 
ką mes laikome geriausiu ir 
skaisčiausiu, MES NETURI
ME TIESOS. Tą šmeižimą 
musų brangios organizacijos ir 
kenkimą jos darbams jie — 
ir kun. Maliauskas — veda per 
bažnyčias, organizuotu budu. 
Prieš tokį lietuvių kunigų elgi
mąsi mes karštai protestuoja
me. Tokį organizuotą kenki
mą Susivienijimui mes skaito
me žemu ir niekšišku darbu ir 
nuo jo mes privalome ginties.

"Susivienijimasjcaipo frater- 
nalė organizacija, yra po val- 
ždios globa. Valdžia ir šios ša
lies įstatymai netik prižiūri ir 
kontroliuoja musų darbus ir 
turtą, bet duoda mums teisę 
apsiginti nuo šarlatanų, kas 
musų darbui kelią nori pastoti. 
Ir šiame atsitikime mes priva
lome—musų organizacijos ge
rovei—atsikreipti į šalies teis
mą, kurs apsaugotų mus nuo 
tokio šmeižiko, kokiu yra mi
nėtasis Maliauskas. Todėl vi
sur. kur tiktai jis savo prakal
bose niekina ir šmeižia Susi
vienijimą ir jo organą, musų 
kuopų valdybos privalo išimti 
’warantą’ ir suareštuoti ji už 
šmeižimą. .Jei toksai kunigų 
siuntinėjamas ir jų užlaikomas 
bei remiamas agitotorius ne
gali pats savęs suvaldyti, lai 
jį suvaldo šios šalies įstatymai 
ir teismas.”
Ištiesų, policmano lazda, 

ai vienintelis argumentas 
orieš tokius gaivalus.

VTS APIE DIPLOMATIJĄ.
Kun. J. Žilinskas „Tėvy

nėje” sakosi girdėjęs koki 
:en anglą sakant, kad „lie
žuviai nepažįstą savęs,” to
lei musų kunigas aiškina, 
kad—

"...turi kur-nors Amerikoje 
būti padarytas centras, turi 
būti vieta, kur visą mus reika
lą ir mus politiką paliečianti 
medžiaga, visos knygos, laik
raščiai, straipsniai, žemlapiai 
butų surinkti ir sugrupuoti, 
turi būti nusamdyti žmonės, 
kurie reikalingiausius daiktus 
verstų, rašytų ir leistų anglų 
kalboj, amerikiečiams ir an
glams—pirmų pirmiausia
mums reikia turėti anglų kal
boj rimtas laikraštis."
Vadinami, lietuviai turi Įs

teigti anglų laikrašti, kad 
prirodžius tam anglui, jog 
jie save pažįsta.

Na, o jeigu po tam koks 
kinietis pasakys, kad lietu
viai savęs nepažįsta, tai rei
kės kinišką laikraštį leisti.

„DRAUGAS” APSKŲS
TAS.

Clevelando ”Dirva” pra
neša, kad kunigų organas 
”Dr-gas” esąs apskųstas už 
plėšimą žmonėms gero var
do. JĮ traukiąs atsakomy
bėn Pr. Rimkus. ”Draugas” 
apjuodino šitą žmogų, buk 
jis dalijęsis su kokiu ten 
Strazdu svetimais pinigais.

Purvinti žmones ir plėš
ti jiems šlovę, tai paprastas 
šito klerikalų laikraščio bū
das.

PRISIEINA TĖVYNĘ 
GINTI.

Buvusieji "revoliucionie
riai” prie "Kovos” ugnia 
spiaudydavo Į „socialpatrio- 
tus”, kurie sakydavo, kad 
gali būt tokių atsitikimų, 
jog ir darbininkams reikia 
ginti tėvynę.

Ir štai dabar Rusijos bol
ševikai šaukia Rusijos pro
letariatui: "Gintis iki mir
ties!”

Vadinas, kartais „social- 
patriotai” teisingiau gali 
dalykus aiškinti, negu bol
ševikai.

PRISIPAŽINO.
Mes nesyki jau sakėm, 

kad klerikalai skverbiasi 
šelpimo darban nedelto, kad 
jiems rūpėtų nuo karės nu
kentėjusių žmonių vargas, 
bet vien dėlto, kad stiprinus 
savo partijos poziciją. Da
bar išnetvčių prie to prisi
pažino ir pats klerikalų ly
deris Uosis. Ve, kaip jis 
apie tai nupasakojo 35-tam 
"Draugo” numery:

"...laikas visiems suprasti, 
kode! mes, katalikai, negali
me atsižadėti tautos politiko
je savarankaus balso, kodėl 
negalime patapti įrankiu libe
ralų —laisvamanių, ar socialis
tų. Juk čia einasi .apie apgyni
mą krikščioniškos kultūros, a- 
pie apsaugojimą tautos nuo 
moralio, phyziško Išsigimimo. 
Tas pats ir su šelpimo reika
lais. Kas tvirtina, kad finan
sai, šiokiam ar kitokiam tikslui 
surenkami ir išleidžiami, neturi 
intekmės j politiką, j žmonių ti
pą, supratimus—tas arba yra 
begalo naivus, arba nedoras 
veidmainis.”

Taigi p. Uosis iš netyčių 
išdavė visą klerikalų paslap
tį. Jis aiškiai pasakė, kad 
šelpimu jie užsiima tik to
dėl, kad aukų rinkimas ir 
dalinimas daro Įtekmę Į po
litiką ir žmonių ūpą.

K A RIlINCkl NIT’TRAIT. I True translation filed with the post-U master at Boston( Mass>. on pebreary
27, 1918, as required by the Act v*
October 6, 1917.

LIETUVIU VISUOMENEI
KODĖL KILO REVOLIUCIJA 

PORTUGALIJOJ?
KĖ MASKA NUO KUNI- 

NIG1JOS VEIDO.
Kada jau ir liaudžiai kas

kart labiau aiškėja visuome
ninio gyvenimo bjaurumų 
pirmutinės priežastįs; ka
da jau ir žmonės darbinin
kai, turėdami savo spaudą, 
pradeda matyti teisybę, ku
nigai. kad da pridengus 
žmonėms akis savo melo ir 
veidmainystės šydu, grie
biasi vieni nevos rupinties 
ekonominiu žmonių klausi
mu, kiti pradeda naikinti 
blogo priežastį—girtuok
lystę. Musų Amerikos lie
tuvių kunigai su kun. Sau- 
rusaičiu priešakyje organi
zuoja blaivininkus kovon 
prieš girtuoklystę. Kad ta 
jų kova yra veidmainyste, 
parodo tas faktas, jog kada 
jie visuomeninę ligą gydo 
lipindami pleisterį iš vir
šaus, vidun to organizmo jie 
pila kraują gadinančius 
vaistus, kad votis augtų ir 
ėstų tą kūną. Naikindami 
girtuoklystę, jie rūpestin
gai palaiko žmonių tamsu
mą, o juk tik žmogaus tam
sumas daro ji pragaištingų 
Įpročių auka.

Kad net ir pačios gir
tuoklystės naikinimas kuni
gijos interesams yra kenks
mingas, tai noroms-neno- 
roms pasakė Amerikos ka
talikų kardinolas Gibbons, 
pasmerkdamas šalies kon
greso norą Įvesti šalyj vi
suotiną prohibiciją.

Apgindamas svaigalų 
pardavinėjimą, kardinolas 
užreiškia:

"Gėrimas—tai padaras Die
vo. Pats Kristus Karmoj laike 
vestuvių permainė vandenį į 
vyną ir palaimino jį. Musų iš
ganytojas nebūtų laiminęs to. 
kas nėra geistinu žmonių gi
minei. Kaikurie prohibicijos 
šalininkai orgumentuoja, kad 
gėralas, kurį Kristusas vestu
vėse sutvėrė, gali būti lygina
mas su šių dienų vyniniu 
skysčiu (Grape .Juice), bet 
taip nėra. Buvo tai vynas tik
roj to žodžio prasmėj.”

Vadinas, buvo tai tikra 
baltakė. Pasakyta trum
pai ir aiškiai. Dievas nori, 
kad žmonės girtuokliautų, 
nes pats Dievas buvo deg
tindariu. Ko daugiau rei
kia? Jis (Dievas) laimina 
tuos, kurie geria jo išrastą 
nuodą!

Kaip ten nebūtų, kardino
las vienu savo gestu nutrau
kė nuo kunigijos veido mas- 
ką ir parodė pasauliui, kas 
kunigijos gerovei yra reika
linga.

PERSPĖJIMAS.
Chicagos Lietuvių Darbi

ninkų Taryba skaito savo 
pareiga atkreipti lietuvių 
darbininkų ir visų protau
jančių žmonių domą Į pra
gaištingą politiką, kurią 
varo musų atžagareiviai, 
šiapus ir anapus Atlantiko, 
Lietuvos klausime.

Kiek laiko atgal Lietuvo
je klerikalų vadovaujama 
žmonių kuopelė sušaukė 
Lietuvių Konferenciją Vil
niun, pasižadėdama vokie
čių valdžiai stoti už ”milita- 
rę uniją” Lietuvos su Vokie
tiją, pagal kurią turės būt 
pavesta i vokiečių rankas 
Lietuvos tvirtovės, geležin
keliai ir kariumenė.

Paskui minėtoji Konfe
rencija, kalbėdama visos 
Lietuvos vardu, užreiškė, 
jogei Lietuva neatsisaky
sianti susijungti su Vokie
tija, ir tos Konferencijos iš
rinktoji Taryba (Landra- 
tas) paskelbė viso pasaulio 
valdžioms visišką Lietuvos 
atsiskyrimą nuo Rusijos, 
tuo prirengdama dirvą jos 
sujungimui su Vokietija.

Dabar-gi Įžymiausis Lie
tuvos kunigijos atstovas, 
Kauno vyskupas Karevi- 
vičius, jau tariasi su vokie
čių valdžia apie Įsteigimą 
Lietuvoje „krikščioniškai- 
konservatvvės monarchijos 
po Vokietijos globa.” Jisai 
oo pasikalbėjimo su kanc
leriu von Hertlingu vo
kiečių generaliam štabe vie
šai užreiškė:

”Aš atvykau čionai Įti
kinti Vokietijos valdžią, 
kad jau atėjo laikas pa
galvot apie Įkūrimą ne
priklausomos Lietuvos, 
kuri, be mažiausios abe
jonės, glausis prie Vokie
tijos. Mes turime minty
je monarchišką valstybę. 
Įsteigtą ant krikščioniško 
ir konservatyvio pamato. 
Mane užtikrino, kad ma
no pasiūlymai bus prie
lankiai apsvarstyti.” 
Taigi Lietuvos kunigai, 

talkoje su atžagareiviškąja 
Lietuvos buržuazija, jau 
ATVIRAI PARDUODA 
LIETUVĄ I VOKIETIJOS 
KAIZERIO IR JUNKE
RIŲ VERGIJĄ. Jeigu Lie
tuvos darbo žmonės tam ne
pasipriešins, tai pirma ne
gu pasibaigs ši baisioji ka
rė, Lietuva pasijus po kuni
gijos pakviesto despoto le
tena.

Ar tokio likimo užsitarna
vo Lietuvos žmonės savo 
kruvinu vargu per šiuos tre
jus suviršum karės metus?

Ar tokios ateities mes 
geidėm Lietuvai, šelpdami 
ją aukomis ir remdami jo
sios kovotojus už laisvę?

Ir ar už tai tie kovoto
jai kalėjimuose puvo ir savo 
galvas guldė?

Mes protestuojame prieš 
ta begėdišką kaizerio agen
tų pasikėsinimą ant Lietu
vos ir jos žmonių laisvės. Ir 
mes persergstime lietuvių 
visuomenę, kad ji saugotus! 
tokių Karevičių ir jų pase
kėjų, veikiančių šioje šalyje.

Amerikos lietuvių kleri
kalai visuomet ėjo ranka už 
rankos su Lietuvos klerika
lais; Amerikos lietuvių at
žagareiviai visuomet rėmė 
Lietuvos atžagareivius. 
Kaip pirma jie visi išvien 
garbindavo Rusijos carą, 
taip ir dabar jie išvien su 
savo vyriausiais vadovais 
Lietuvoje stengsis uždėt 
kaizerio jungą ant Lietuvos. 
Ir tai jie darys, nežiūrint,! 
kad jie rėkauja apie „ne-! 
prigulmybę” ir „laisvę!”

Todėl šaukiame jus, lietu
viai darbininkai, apsisaugo
kite jų veidmainingų kalbų 
ir jų apgavingos politikos.

Ne vokiečių valdžios pa-

True translation filed with the post-j 
master at Boston, Mass., or. February I 
27, 1918, as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

Korespondentas Herbert 
Corey rašo iš Paryžiaus:

Portugalijoj anądien buvo 
kita revoliucija. Tečiaus ši
ta žinia nesukėlė francuzų 
visuomenėje nei pusės tiek 
žingeidumo, kiek tas prane
šimas, kad Philadelphijos 
bolių metikas buvo parduo
tas už $80,000.

Portugalijos revoliucijos, 
tai kiekvienos dienos nuo- 
tikiai, o ta beiz-bolės tran- 
zakcija kariaujantiems 
franeuzams išrodė visai ne
paprastas ir nesupranta
mas dalykas. Mano drau
gai franeuzai pradėjo klau
sinėti, kas ta beiz-bolė yra, 
kaip ji lošiama ir ar galėtų 
jie atvažiuoti po karės A- 
merikon ir gauti prie beiz- 
bolės darbo.
Portugalija ėjo su 
sąjungininkais.

Bet kaip ten nebūtų, o Į 
Portugalijos revoliuciją vis 
dėlto verta pažiūrėti. Iki 
revoliucijos Portugalijos 
valdžia, trumpai sakant, ėjo 
su sąjungininkais. Ji nu
siuntė Francuzijon kariauti 
apie 50,000 kareivių. Kartas 
nuo karto Portugalijos didi
kai atvažiuodavo vis Fran
cuzijon ir būdavo vežiojami 
po dali fronto kuris ty
čia tokiems svečiams yra už
laikomas; jiems ten duoda
ma valgyt, gert, o paskui 
kur-nors rūmuose rengia
mas pokilis su pasilinksmi
nimais. Tuomet jau būna 
saldliežuvavimai ir kompli
mentais apsimainymas.

Taigi keistai išrodo, kuo
met sąjungininkai dabar 
taip šaltai pasitiko žinią a- 
pie nuvertimą Portugalijos 
valdžios. Iš pradžios gali
ma buvo numanyti, kad nau
joji Portugalijos valdžia bus 
neprielanki sąjungininkų 
reikalams.

Gali būt, kad dėlto sąjun
gininkai ir tyli. Arba gali 
būt, kad vienas prielankus 
prezidentas likos pakeistas 
kitu prielankiu. Dėl balsa
vimo urnų stokos ir baltos 
popieros brangumo portuga- 
ai rasit panaudojo revoliu
ciją vietoj paprastų rinki
mų.
Revoliucija kilo 
iel vagysčių.

Aš sutikau žmogų, kuris 
tik šiandien sugrįžo iš Por- 
.ugalijos, ir paklausiau jo a- 
pie revoliucijos priežastį.

„Tai grafto pasekmė,” jis 
man paaiškino. „Nuversto
ji valdžia buvo vagių val
džia. Dabar pastatytoji 
administracija žada būt tei
singa.”

„O kaip Portugalijos atsi- 
nešimas linkui sąjunginin
kų?”

„Išrodo, kad daugiau ka-

laimintasai Landratas ir ne 
kunigija su kaizerio tarnais 
privalo spręsti apie Lietu
vos ateitį. Lietuvos ateities 
sprendimas priklauso pa
tiems Lietuvos žmonėms.

Ne monarchijos reikia 
Lietuvai, o laisvos demokra
tinės respublikos.

Šalin Lietuvos laisvės par- 
davikai!

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.

„The American Leader” 
paduoda surašą kelių kem
pių svetimtaučių kareivių. 
Sulyg to surašo, lietuvių esą 
Devens kempėj, Massachu- 
setts valstijoj, 115; Gordon 
kempėj, Georgijoj, 100; 
Meade kempėj, Marylande, 
58.

žinoma, Čia negali būt 
visi lietuviai, nes išviso to
kių kempių yra 32. 

reivių Francuzijon Portu- 
gilija jau nebesiųs. Mat, 
tas galėtų sukelti tikrą re
voliuciją. Bet tie kareiviai, 
kurie jau nusiųsti, bus tin
kamai užlaikomi ir galima 
tikėtis, kad Portugalija bus 
teisingai valdoma.”

Numestasai prezidentas 
buvo Alfonsas Costo. žinios 
sako, kad Costo „nedabojo 
savo valdininkų taip kaip 
reikia.” Pirmutiniai karei
viai buvę nusiųsti Francu
zijon visai be marškinių. 
Portugalijos skiriami pini
gai užlaikymui kareivių nie
kados nepasiekdavo kariu
menės. Grafto nuošimčiai 
ant valdžios užsakymų kilo 
kaip raketas.
Vogė net dailės dalykus.

Kuomet Costo likos išmes
tas iš prezidentų, vieno žy
maus buvusios valdžios na
rio rūmuose buvo padaryta 
krata. Pasirodė, kad tenai 
pilna vogtų dailės daiktų iš 
karališkųjų rūmų. Brang
akmeniais išpuoštas kardas, 
kuri Persijos šachas biA’o 
prisiuntęs buv. Portugali
jos karaliui Carlosui, atras
ta pas jį ant lentynos. Po vi
są palocių buvo išmėtytos 
vazos, auksiniai daiktai, 
medaliai ir kitokie dalykai.

Paskutinės Costo viešpa
tavimo dienos buvo neliks- 
mos. Jis nuolatos bijojosi 
nužudymo. Vieną dieną nu
puolė ties jo automobiliu m 
elektriška lemputė. Jam 
pasirodė, kad tai bomba ir 
jis davė iš autobmoiliaus 
augštą šuoli. Nebūdamas 
tečiaus gerai išlavintu ak
robatu, jis puolė veidu Į že
mę ir per kelias dienas nega
lėjo niekam pasirodyti. Bet 
visgi jis parodė nepaprastą 
originalumą jo suėmimo 
laiku.

”Jis buvo uzt’krintas, kad 
revoliucionieriai ateis kat- 
rą-nors naktį jį paimti,” sa
kė žmogus tik ką sugrįžęs iš 
Portugalijos. „Taigi jis 
parėjo namo ir užsirakino 
elektriško elevatoriaus klėt- 
koj. Tenai jis tupėjo ir lau
kė. Apie vidurnaktį atėjo 
revoliucionieriai ir senjoras 
Costo pradėjo važinėtis. 
Kuomet revoliucionieriai 
užlipo ant viršaus, jisai nu
sileido žemyn, o kuomet jie 
subėgo žemyn, jisai pakilo 
augštyn, ir tuo pačiu laiku 
jis baisiai žviegė. Žmonės, 
kurie visa tai matė, sakė 
man,'kad tai buvo labai pra
stas reginys. Costui stigo 
šalto kraujo.”
Išvilko iš elevatoriaus.

Galų gale revoliucionie
riai nukirto elektros vielas, 
atsinešė kopėčias ir išlaužę 
elevatoriaus duris senjorą 
Costą išvilko laukan. Ka
dangi elevatorius buvo daug 
augščiau negu grindįs, ant 
kurių stovėdami revoliucio
nieriai dirbo, tai pirmučiau
sia jie pasiekė poną prezi
dentą už kojų ir ištraukė jį 
taip kaip kamštį iš bonkos. 
Per šitą procesą senjoras 
Costo prikalbėjo gražiausių 
žodžių, bet tas nieko negel
bėjo. Ištraukė jį vienok ne
sužeistą.

Revoliucijai vadovavo Si- 
dino Paes. Jis esąs įtekmin- 
giausis žmogus Portugali
joj.

Dabar Portugalijoj nesą 
anglies ir ant geležinkelių 
garvežius prisieiną kūrinti 
malkomis. Maisto taipgi 
stinga. Ekonominis padė
jimas esąs labai sunkus. 
Paes patraukęs savo pusėn 
armijos ir laivyno vadovus, 
taip kad valdžia negalėjusi 
revoliucijai nei pasipriešin
ti. Lizbonos ir Oportos mie
stai lengvai apšaudyta ir 
kariumenė, kuri da buvo 
Costo valdžiai ištikima, tuo
jaus pasidavusi.
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BROOKLYN, N. Y. 
Iš musą padangės.

Vasario 10 d. buvo LSS. 
19 kuopos susirinkimas. 
Svarstant bėgančio gyveni
mo klausimus ir musų są
jungos dabartini padėjimą, 
musų Žuvytės sukėlė tokį 
lermą, kad prie jokio pozi- 
tyvio išvedimo negalima bu
vo nei prieiti. Kaikuriuos 
musų draugus desperatiš
kas ūpas tiesiog iš lygsva
ros išmuša. Jie smerkia, 
smerkia ir smerkia, visai 
užsimiršdami save, kad dau
giausiai klaudų daro. Ner
viškumas ir besikarščiayi- 
mas tik ir yra pragaištin
giausiu ant kovos lauko.

Vasario 17 d. buvo LSS. 
IV-to rajono Propagandis
tų ir Agitatorių Ratelio pa
rengtos paskaitos. Drg. C. 
A. Hermanas skaitė refera
tą. Po skaitymo, kuris pa
judino daug svarbių musų 
gyvenimo klausimų, buvo i 
gyvos diskusijos. Tūli pra
dėjo atakuoti prelegentą, 
kam jis užgiriąs pašalinių 
laikraščių taktiką. Tečiaus 
užmetimai buvo paties pre
legento taip nuosekliai ir 
rimtai atmušti, kad susirin
kimui aiškiai buvo matoma, 
jog tie kaltintojai, lyg toji 
Žuvytė, nežino ko kabinėjasi 
ir prie ko jie eina.

Kaip visur, taip ir propa- 
pagandistų ratelyje pasida
rė dvi f rakei ji: "kairieji” ir 
"dešinieji.” Ratelio veiki
mas jau pradėjo nešti nema
ža dvasinės naudos, bet pra
sidėjus savytarpinei kovai, 
pozityvia veikimas pradeda 
pulti. Atstumus nuo veiki
mo "dešiniuosius” ir "kai
rieji" neturi prieš ką kovo
ti. šitoks tai musų kairių
jų revoliucionumas. Typiš- 
kas jis, bet taip tikrai yra. 
.Jie priešus mato tik savo 
drauguose, o ne klesiniuose 
priešuose.

Vasario 17 d. vakare buvo 
LMPS. 1 kuopos parengta 
vakarienė. Nors gavėnios 
laikas, tečiaus svečių baliun 
susirinko gana skaitlingai ir 
vakarėlis kuopai, regis, da
vė dagi materialio pelno.

Z. Zigmontas.

KENOSHA, WIS. 
Klerikalų susirinkimas.
Vasario 10 d. vietos lietu

vių parapijos klebonas su
šaukė savo parapijonų kle- 
likališką susirinkimą. Tan 
susirinkiman pakvietė taip
gi tautininkus. Kaip žino
ma, musų tautininkai,būda
mi be pozicijos, blaškosi tai 
vienon, tai kiton pusėn. Kad 
jie klerikalams artimesni, 
negu socialistams, to ir aiš
kint nereikia, nežiūrint, kad 
tie musų tautininkai ir bu
tų kraštutiniais bedieviais.

Susirinkimą atidarė kle
rikalas. kunigo nuolankus 
klapčiukas, klausdamas ar 
norit kad "šis susirinkimas 
butų visų kenoshiečių lietu
vių susirinkimu.” Užteko 
"ves”—"ves.” kad susirinki
mą pakrikštijus "visuotinu" 
Kenoshos lietuvių susirinki
mu. Iši-enkama tūlas A. L. 
pirmininku ir prasideda 
"svarstymai" niekam neži
nomų reikalų. Viens svei
kai manantis žmogus pir
miausiai, pasiprašęs balso, 
kalusia pirmininko, kaip ga
lima vadinti susirinkimą 
"visuotinu”, jeigu jis yra 
vien tik parapijos susirinki
mu, i kuri pakviesta keli at
skiri žmonės, bet visai ne
kviesta jokiu draugijų bei 
kuopų. Pirmininkas atsa
ko, kad kunigas pasakė 
"ant bažnyčios,” tai ir už
tenka. O ironija! Kunigas 
gali užsikopt ant bažnyčios 
bokšto, sušukt, kad visa 
Amerikos šalis priguli jo pa
rapijai, tai to ir užteks, kad 
minimo susirinkimo pirmi
ninkas tikėtų, jog ištikrųjų

;taip yra, kaip kunigas pasa- 
;kė. Antras žmogus norėjo 
gaut balsą tuo pačiu klausi
mu, bet dūšių ganytojas pa
šokęs pats sako: "Pasakiau 
aš jums ant bažnyčios, 
tai ir užtenka. Katali
kai žino, tautininkai, turbut, 
taip pat, o socialistai nemy
li tautos, tai jų ir nereikia. 
Šis susirinkimas nėra drau
gijų ar kuopų susirinkimu, 
bet visų Kenoshos lietuvių 
(sic!), kurie myli tautą ir 
musų brangią Lietuvą.”

Užreiškimas trumpas ir 
kategoriškas! Pažiūrėkime. 
Kenoshoj išviso lietuvių virš 
1.500,jeigu ne daugiau 2,000, 
o šiame susirinkime jų buvo 
vos tik 150 ypatų. Kaip drįs
tate ponai dengti savo sie
kius 1800 žmonių vardu, ku
rie jums to daryti nėra leidi
mo davę? Kas Įgaliojo jus 
kalbėti visų Kenoshos lietu
vių vardu, jeigu jūsų kalbų 
klausosi vos dvidešimta da
lelė? Reikia būt paskuti
niais begėdžiais, kad drįsti 
pasakot, jog tik kunigam ir 
jų klapčiukams Lietuvos li
kimas rupi. Kunigams ru
pi Romos gerovė ir Lietu
vos žmonių kišeniai, o ne tų 
žmonių laisvė ir gerovė. 
Klerikalų pasielgimas yra 
išniekinimu musų visuome
nės valios ir privalo rasti 
tinkamą sau pasmerkimą.

Ir taip nesvarstant klau
simo, tuojaus paskelbta rin
kimas delegatų Į šaukiamą 
klerikalo-tautininku "visuo
tinąjį’’ seimą. Išrinkta 2 
klerikalai.

Aš sakyčiau, Kenoshos 
lietuviai privalo kuoveikiati 
šiai užprotestuoti prieš šito
kią diktatorystę ir užreikš- 
ti, ar tie minimo susirinki
mo išrinkti atstovai turi tei
sę seime atstovauti mus vi 
sus Kenoshos lietuvius, ar 
tik tą parapijonų susirinki
mą. P. Simon.

CLEVELAND, OHIO. 
Drgo. P. Grigaičio prakalbų 

dėlei.
"Laisvėje” (num. 12) tū

las Meškerė savo korespon
dencijoje mėgina "kritikuo
ti" draugo P. Grigaičio pra
kalbą, sakytą Clevelande 7 
d. sausio. Stebėtina, kad 
žmogus (matomai tas pats, 
kuris ir kalbėtojui klausi
mus duodamas gal manė, 
kad prieš save turi Žuvytę, 
o ne socializmo mokslo ir 
darbininkiško judėjimo ži
novą, dėlto negarbingai tu
rėjo pasitraukti iš savo o- 
fensyvo)—da bando viešai 
per spaudą kalbėli apie d. 
Grigaičio prakalbos turinį. 
Tasai kalbėjimas ištikrųjų 
yra tik piktos valios žmo
gaus kalbėjimu, nes pana
šus Meškerei gal ir galėtų 
Žuvytę nuveikti, bet tik jau 
ne d. Grigaičio prakalbą kri
tikuoti. Meškerė pripasa
kojo netik nesąmonių savo 
korespondencijoj, bet ištep
liojo "Laisvės" puslapius 
šmeižimais. Man net stebė
tina. kad "Laisvės" redak
cija nematė tų šmeižtų, pa
žinodama d. Grigaitį.

Pamatinė d. Grigaičio 
prakalbos mintis buvo visa- 
svietinis darbininku judėji- 
mas. Aiškino, kaip tas ju
dėjimas riša ir privalo tatai 
daryti—įvairias darbinin
kiškas organizacijas į vieną 
didelę darbininkų partiją 
socializmo pamatais.

Kad Meškerė taip plačiai 
į dalykus žiūrėti nepajiegia, 
visai nestebėtina, bet stebė
tina, kad jis turi drąsos— 
sakyčiau, neturi nei krislo

McDONALI), VV. VA. 
Darbininkų padėjimas.
The Ne\v River Smok- 

less Coal and Coke Co. ben
drovė tūluose svetimžemių 
laikraščiuose.net ir lietuvių 
"Naujienose’’ ir "Tėvynėje,” 
skelbia jieškanti darbinin
kų. Tame paskelbime, kaip 
paprastai, pripasakota ne
būtų dalykų apie darbo ge
rumą, mokesties už darbą 
augštumą ir tt. ir tt. Vis
kas gražu iš toli žiūrint. 
Gražu ant popieros, bet 
faktiškai čionai tikra dar
bininkų vergija, o kadangi 
šių dienų ponai negali dar
bininko retežiais pririšę 
laikyti, tai nors viliugingu 
budu pritraukia darbinin
kų iš kitur ir supančioja 
juos padėjimu bent iki tol. 
kol tiems priviliotiems pasi
seka pabėgti iš to "puikaus 
rojaus.”

Gyvendamas Pennsylva- 
nijos valstijoj ir dirbdamas 
kasyklose, perskaitęs tuos 
daug žadančius apsktlbi- 
mus, kur sakoma. į savaitę 
galima uždirbti po 1j0 do
lerių. nukeliavau ir aš pyra
gų jieškoti. Nekaltinu aš 
laikraščius už talpinimą to
kių apskelbimų, nes už ap
skelbimus užmokama, o tas 
laikraščio gyvavimui reika
linga. bet už .savo apsiriki
mą kaltinu pats save. Tiesa, 
kaipo benamiui, nepririš
tam prie vietos, jei pasiro
dys naujoj vietoj negerai, 
kasgi neleis tolesniai keliau
ti. Esu Amerikos t rampas, 
kiekviena nauja vieta duo
da naują lekciją, o ta gyve
nimo mokykla tik ir yra 
man atidara. Tomis minti
mis vaduodamasis aš ir iš
keliavau į tą palaimos kraš
tą. Ir tatai, ką patyriau, 
pranešu "Keleivio” skaity
tojams. Dirbantiems tose 
kasyklose mašinomis, moka 
po 53 centus už toną iškas

tos anglies. Dirbantiems 
"pikiais"—po 60 centų už 
toną. Mėgink uždirbti 
$150 į sąvaitę. Anglies sluo- 
gsnis daeina vietomis iki 6 
pėdų storio, bet daugiau
siai 3 pėdų. Kasyklose 
daug vandenio, šlapiose 3 
pėdų augščio olose landžiok 
dvilinkas arba šliaužiok per 
dienas ir iškask tiek tonų, 
kad gaudamas po 60c. pa
darytum bent jau 100 dole
rių į sąvaitę. Negana to, 
kasyklos šlapios, solferio ir 
gazų pilnos, tankiai ištinka 
ekspliozijos. Tai šitokios 
sąlygos tose "aukso kasyk
lose.”

Yra kasyklų, kur moka
ma ne nuo tono, bet už karą. 
Karas 4 tonų, o skaito daž
niausiai 2 tonų įtalpos. Ka
rus "dekioja ” beveik po pu
sę ar ir po 1 karą kasdien, 
taip kad jeigu išleidai tris 
karus, gauni mokesties 2 do
leriu- arba daugiausiai 2 ir 
pusė dol. Ar iš to padarysi 
100 dolerių į sąvaitę? Tik 
tas gal manyt, kas nėra mai- 
nieriu ir darbo nežino. Ma
tyt,kompanija ir meškerioja 
tokių darbininkų, kuiruos 

’.engva jai paskui nežmoniš
kai išnaudoti.

Dabar kaslink skelbiamų 
gyvenamų namų.

Tie skelbiami puikus "gy
venami namai”, tai tikros 
lindynės, po 4 mažus kamba
riukus, kuriuose jokiu budu 
didesnei šeimynai išsiteki 
negalima. Tos stubelės, ge- 
iau sakant kašarai, dau

giausiai pačios kompanijos, 
todėl darbininkui iš algos^a- 
titraukiama ir randa už 
uos namus. Kaslink tų pui

kių daržų, ypač Favette pa
viete. tai tikrai yra prie na
melių ir žemės sklypai, bet 
kad tą žemę pavertus dar
žoves vaisinančia dirva, rei
kėtų gal ant uolų privež
ti storą žemės sluogsnį, ar
ba uolas išdinamituoti. Tik 
jau mainieriui tuo darbu 
užsiimti nėra laiko.

Delei maisto, tai ištikrų
jų kainos labai prieinamos, 
nes darbininkas, imdamas 
sau maistą iš kompanijos 
krautuvių, pinigais nemoka, 
tik kompanija jo algą sau 
pasilieka. Suprantama, 
kad stengiamasi iš darbinin
ko algos už butą, maistą ir 
drabužį atitraukt tiek, kad 
jis negalėtų susitaupinęs 
kelionei pinigų išvažiuoti ki
tur darbo jieškotis.

Tai šitoks puikus gyveni
mas W. Va. angliakasių. 
Patarčiau darbininkams.

Amerikos Trempas.

HAVERHILL, MASS. 
Musų bruzdėjimas.

LSS. 144 kuopa 26 sausio 
vaidino "Kontrabandinin
kai” ir "Žmonės.” Veikalus 
vaidino LSS. 64 kuopos ak
toriai iš Lawrence’o. Akto
riai savo užduotį atliko la
bai puikiai ir savo gabumais 
pridarė publikai daug ska
naus juoko.

Vasario 3 d. LDLD. 85 
kuopa turėjo parengus pra
kalbas. Kalbėjo drgas. J. 
Neviackas iš Worcester, 
Mass. Prakalbos nusisekė 
labai puikiai. Prie kuopos 
prisirašė 5 nauji nariai.

LSS. 144 kuopa ant 24 d. 
vasario rengia tarptautiš- 
kas prakalbas, paminėji
mui metinių sukaktuvių 
Rusijos revoliucijos. Pra
kalbos įvyks kaip 2 vai. po 
pietų, kalbės F. 7. Bagočius.

Baranauskas.

Ix>WeH. Mass. — D. L. K. 
Algirdo draugija paauka
vo LSS-gos apsigynimo 
fondan $10.1)0; LSS. 208 kp. 
taipgi $10.00. Algirdie- 
čiams reikia tarti varde dar
bininkų judėjimo širdingą 
ačiū. Pinavijos žiedas. 

i gėdos—niekinti “kalbėtoją, 
iškraipyti aiškiai išdėstytos 

' minties prasmę, prasimany- 
Į ti net nebūtus daiktus ir vi
sa tai spaudoje skelbti, kad 

! kalbėtojas pataikaująs 
; "šventai vienybei.” Tik 
darbininkų išsiliuosavimo 
priešai arba tamsus nesusi
pratę fanatikai gali smerk
ti darbininkų vienybės šven
tumą, o d. Grigaitis tik apie 
darbininkiškų organizacijų 
bendrą veikimą dėl socializ
mo ir jų privalumą vieny
tis į vieną partiją socializ
mo pamatais tekalbė
jo. Musų Meškerei tas iš
rodo proletariatui pragaiš
tingu!

Teisingai "Keleivis” pa
stebėjo, kad Žuvytės geriau 
padarytų mokindamiesi su
prasti dalykus, aš pridur- 
čia, kad ir Meškerei reikia 
ir dagi labai daug reikia pa
simokinti iki galės išmoku
sius mokyti. Musų darbi
ninkiškos spaudos redakcijų 
privalumu neleisti pana
šiems Žuvytėms ir Meške
rėms dezorganizuoti darbi- 
bininkiškas organizacijas.

Apie tose prakalbose kal
bėtojui pastatytus klausi
mus Meškerė pasakoja "vi
sų šventų litaniją,” bet nei 
tų klausimų, nei atsakymų 
jis nesugebi pakartoti. In
formacijos klausime, kas 
yra "bolševikai," d. Grigai
tis ištikrųjų kuoplačiausia< 
informacijas nežinėliui su
teikė, išaiškinęs, ką tas var
das reiškia, kaip jis susida
rė ir kas dabar tuo vardu 
teisingai ir neteisingai dan
gstosi. Kalbėdamas apie

f

Už vis Geriausi!!

Rusijos socialidemokratų 
frakcijų veikimo taktiką, d. 
G. išparodė tų frakcijų ge
rąsias ir blogusias puses. 
Tai buvo bešališkiausias nu
švietimas dalyko. Pik dva
siškas neregis gali iš šito iš
aiškinimo daryt tokius iš
vedimus, kaip daro Meške
rė. Matyt, buvo pikta Meš
kerei, kad kalintojas nuro
dė ir bolševikų padarytas 
stambias klaidas, būtent jų 
pastangas neleisti įvykti 
darbininkų taikos tarptauti
nei konferencijai Stokhol
me, dėlto, kad joje dalyvau
tų ir socialpatriotai Schei- 
demanno plauko, o paskui 
tie patįs bolševikai nuėjo 
tartis apie laiką su imperia
listais kaizeriais, ir ką iš to 
laimėjo jie ir pasaulis, šian
dien visiems aišku.

Į klausimą, katrą unijų 
j darbininkams yra geresnė, 
kalbėtojas atsakė, kad vi
sos darbininkiškos unijos y- 
ra geros ir geistinos darbi
ninkams, jei tik jos eina 
su darbininkišku judėjimu, 
o ne prieš jį, palakindama-, 
kad Amerikos darbininkų 
IWW. unija yra pirmutinė 
unija aštriai kovojanti už 
darbininkų būvio pagerini
mą, bet jos nuveikimai vis
gi nematomi, nes streiko 
priemonėmis trustų šalyj 
darbininkų būvį pagerint 
negalima. Rasit, jeigu kal
bėtojas butu pasmerkęs A. 
D. F.. A. C. W. ir U. M. W. 
unijas, o butų užgyręs vien 
tik IWW., tai mūsiškis Meš- 
karė nebūtų pasirodęs tuo
mi, kuo jis pasirodė ir kuo 
jis yra, kaip rodo jo šmeiž
tai, kuriems gal ir tiktų vie
ta klerikalų "Drauge” bei 
"Darbininke," tik jau ne 
"Laisvėje.”

* žemės žiedas.

HARTSIIORNE, 0KLA.
šis bei tas iš musų 

kampelio.
Čionai lietuvių randasi ke

liolika šeimynų ir būrelis pa
vienių. Sunku net atsivaiz- 
dinti musų lietuvių gyveni
mą. Egzistuoja tie musų 
broliai, bet sunku butų pa
sakyti, kad jie gyvena. Gy
venimą reiškia bendri žmo
nių siekiai,rūpesčiai ir dar
bai dėl geresnio rytojaus. 
Nieko panašaus pas mus nei 
su Diogeno žiburiu neras

tum.
Berods randasi ir čia ke

lintas prabudusių žmonių, 
ką bando jau žengti gvveni- 
man, bet tiems begalo yra 
sunku toj tamsybėj ir žmo
nių fanatizme ką-nors pra
dėti.

Iš tų tai prabudusių žmo
nių spalių mėn. p. m. susi
tvėrė LSS. 243 kuopa. Toji 
kuopa nuo savo susitvėrimo 
jau net 3 vakarėlius yra pa
rengusi, tečiaus tie pirmi jos 
žingsniai, nors ir silpnučiai, 
begalo sunku jai daryti.

Sausio 13 d. LSS. 243 kuo
pa savo susirinkime svarstė 
Są-gos padėjimą. Sąjungos 
apsigynimo fondan suau- 
kauta $16.00. Aukavo: .J. P. 
Deveikis$5., VI. Veselga $5.; 
Ant. Rastis, Petras Devei
kis, Ant. Deveikis ir Vincas 
Gudinąs po $1.00. .Taipgi 
nutarta surengti vakarą, 
atvaidinti veikalą "Sveti
mas Dievas.”

Šitos socialistų kuopelės 
veikimui kenkia netik žmo
nių snudulys, bet ir tūlų jų 
piktybė. Ir reikia pasakyt, 
kad ji hlėdingesnė už tą 
snudulį. nes iš tamsos miego 
anksčiau ar vėliaus žmone- 
lius galima bus prikelti, bet 
fanatišką piktybę nuveikti, 
tai jau nelengva. Tečiaus 
patarčiau kuopelei nenuleisi 
rankų, darbuoties ir žadinti 
iš miego brolius varguo
lius. V. Gudinąs.

ANSONIA, CONN. 
Margumynai.

Bėdiniems musų dvasiš
kiems tėveliams ištikrųjų 
sudna diena pasirodo, kad 
tie ilgai jų migdomi žmone
lės visur pradeda bust iš 
tamsos miego ir pažinti pa
tįs save.

Matomai, ir mūsiškio dū
šių ganytojo ištikimieji ver- 
gai-parapijonįs to visuotino 
liaudies judėjimo sukuriu 
pagauti taipgi pradeda bru
zdėti. Geriausi musų para- 
pijonai, kurie da nesenai 
drebėjo prieš kunigėlį kepu
rę rankose begniaužant, da
bar, vyruti, jau statosi. Gal 
būt, kad tokią revoliuciją 
parapijonuose sukelia tos 
aplinkybės, kad kunigėlis 
užsimanė "išnaikinti” slap
tus saliunus; labai tame a- 
bejoju, kad ištikrųjų kuni
gėliui norisi išnaikinti nuo
dėmių priežastis, nes juk be 
nuodėmių ir pačiam kunigė
liui biznis susmuktų. Bet 
gana to, kad kunigėlis saliu- 
ninkus, o saliunininkai su 
daugiau svaigalą negu Die
vą mylinčiais parapijonais 
kunigą pradeda bombarduo
ti. Kad nuveikus savo prieši
ninką, saliunininkai, buče- 
riai ir jų šalininkai nutarė 
reikalaut net iš paties po
piežiaus, kad kunigą jiems 
geresniu pakeistų. Mat vy
skupas jų maldavimo ne
klauso. Tamsumo vaisiai.

Vietinė policija turi tarp 
lietuvių gerą medžioklę, jie- 
škodama slaptų smuklių. 
Nedėliomis tai net po kelis 
vežimus nusigabena musų 
brolių katalikų pas augš- 
čiausįjį poną tėvą, kad nu
baustų už ėmimą uždrausto 
rojaus skvstymėlio vaisių.

Taip ve 17 d. vasario poli
cija padarė ablavą ant tūlo 
lietuvio J. A. namų. J. A. 
stojo kovon apgynimui savo 
mylimo skystimėlio, bet pa
matęs. kad neatsilaikys, iš
šoko per langą ir leidosi gat
ve, }xdicistai gi paskui—ir 
vaikosi, tarsi laukinį žvėrį. 
Sugautas pateko belangėn, 
užmokėjo bausmės $80.30 
ir neteko savo mylimo "sto
iko.”

Panašių scenų ir atsitiki
mų iš musų katalikų gyve
nimo galima butų daug ap
rašyti, tečiaus tatai nepatai
sys tų tamsių musų brolių. 
•Jeigu kunigas kovoja prieš 
šitą pragaištingą musų ka
talikų Įmprotį girtuokliauti, 
tai už tai visgi reikia jį pa
girti. Bet iš kitos pusės at- 
sivaizdinus jo darbus kaipo 
kunigo, palaikančio žmones 
tamsybėje, rasime, kad jo 
geri darbai gęsta kaip ki
birkštėlė pelenuose. Be jo
kių prakilnesnių jausmų as
muo. nustelbtu protu, taip 
rūpestingai kunigijos sau
gojamu nuo teisybės spin
dulių ; asmuo, kuris dėl savo 
tamsumo ir prastumo alina
mas ir kaip darbinis gyvulys 
varginamas kasdien sun
kiais darbais—jis neturi sa
vo gyvenime jokio smagu- 
gumo, tai ar stebėtina, jeigu 
tuos savo rambius jausmus 
alkoholiuimi padilgindamas 
tas vargšas visai užmuša 
savo protą. Bausti tuos 
ligonius už tai, tai reiškia 
galutinai juos žudyti. Juos 
reikia gydyti, o gydyt gali
ma vien tik apšviečiant jų 
protą. Taigi kunigėliui pa
tarčiau. kad jeigu ištikrųjų 
jam rupi žmonių gerovė, kad 
tuos žmones šviestų. .Jei pats 
neišmano kaip, lai rengia 
tiems žmonėms prakalbas, 
kviečia gerus kalbėtojus ir 
prelegentus, o tuomet jis iš
tikrųjų atliks šventą ir pra
kilnų darbą. Taip, kaip da
bar jis veikia, jo darbas tik 
didesne skriaudą tamsiems 
žmoneliams daro.

Ansonietis,
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Brangumo priežastys
Da blogiau yra su muitais 

ant gyvulių. Muitai pabran
gino mėsą da labiau negu 
Javus. Pav. 1903 m. 100 kg. 
gyvos svaros buvo $15.57, o 
1912 metais jau $22.95. Tai
gi, kaip apskaito ekonomis
tas Tyszka, vidutiniškos iš
laidos duonai ir mėsai nuo 
1896 iki 1900 metų buvo 
$100 metams. 1912 metais 
Austrijoje tos vidutiniškos 
išlaidos duonai siekė $117, o 
mėsai $138, arba išviso $255. 
vadinasi, daugiau negu pu
santro karto.

Tas pats yra ir su pramo
niniais muitais..

Kaip jau sakėm, muitai 
kadaise buvo pripažinti at
sakančia priemone saviems 
išdirbiniams ar prekėms ap
saugot nuo užsieninės kon
kurencijos. Bet ištikrųjų 
toks manymas labai klaidin
gas. Muitai yra tiktai gera 
priemone trustams bei kar
teliams steigti. Sulyginus 
Anglijos ekonomiją su vo
kiečių, austrų bei Amerikos,. 
randame aiškiausius priro
dymus, kad pramonijos mo- 
nopoijos įsigalėjusios ir iš
bujojusios tose šalyse, ku
rių sienos uždarytos augš- 
tais muitais. Kapitalistams 
visai nerupi tatai, kad mui
tai susiaurina rinką pre
kėms. Apsisaugojus nuo 
užsieninių įvežamų prekių 
iiems (kapitalistams) lieka 
Kuosa ranka, susitelkus į 
trustus, kelti prekių kainas. 
O kad ir kitos šalis taip pat 
uždeda muitus ant įvežamų 
prekių, tai siunčiamų užsie
nin prekių kainas būtinai 
reikia pakelti. Ir čia susi
daro tas užburtas ratas, iš 
kurio kapitalizmas galų gale 
nieku budu išeiti negali. Pri
ėjo prie to, kad valstybėms 
besirūpinančioms kapitaliz
mo interesais nieks kitas ne
beliko, kaip tik mesties į vi
suotiną žmonių skerdynę. 
Bet ar iš tos katastrofos ka
pitalizmas gali sveiku išei
ti?

reikmenų pabrangimas ir 
iškovotos algos darbninkui 
pasidaro vėl neužtektinai, 
vėl prisieina griebties tų pa
čių priemonių savo buriui 
pagerinti, kurios, kaip Čia 
jau matome, to būvio visgi 
nepagerina. Berods, jeigu 
ne profesionalių darbininkų 
sąjungų kova, darbininkų 
padėjimas butų gal daug 
blogesnis, bet esantis “ge
rumas” irgi neužvydėtinas.

Realis darbininko pelnas 
nuo 1890 iki 1900 metų paki
lo, bet nuo 1900 daugelyje 
šalių darbininkų uždarbis 
nupuolė. Nustatę realį 
darbininkų uždarbį skaitli
ne 100, randame, kad jis nuo 
1900 metų iki 1910 metų An
glijoj nupuolė ant 92, Vokie 
tijoj ant 82: Erancuzijoj ir 
Ispanijoj darbininkų pel
nas pakilo, viršijant nusta
tytą normą. Algų pakilimo 
priežasties reikia jieškoti ne 
vien profesionalių darbinin
kiškų sąjungų statomuose 
reikalavimuose, bet ištikrų- 
jų visuotiname proletariate 
judėjime. Pastarojo de
šimtmečio laikotarpiu bu
vome liudininkais milžiniškų 
streikų beveik visose pasau
lio valstybėse, net Jungtinė
se Amerikos Valstijose re- 
publikonų partijos kritimą 
ir socialistų spėkos augimas 
bei Turkijos. Persijos, Kini
jos revoliucijos buvo apsi
reiškimais, kilusais iš pla
čiųjų masių savo buriu ne
pasitenkinimo. Ir indomu 
tas faktas, kad kur tas ”ri 
suotinas” darbininkų judė
jimas buvo tvirtesnis ir raiš
kesnis, ten darbininkų tik
ras uždarbis pasiliko dides
niu. kaip tai Francuzijoj, Is
panijoj ir Belgijoj.

Ar mums norisi ar nesi 
nori vesti klesų kovą, ji na
tūraliu keliu darosi vis aš
tresnė, vis atkaklesnė ir bū
tinesnė. Pramonijos at
skirų šakų koncentracija 
būtinai reikalinga, bet ta
tai naikina poletarų ir abel- 

'nai darbo žmonių gerbūvį, 
kurio gynimo delei tie 
žmonės verčiami klesų ko
von. Toji klesų kova ir su
daro tas sąlygas, kurios nai 
kiną kapitalizmo tvarką 

. reikalaudamos socialistinės 
j tvarkos.

Nors pragyvenimo reik
menų brangimas yra pasek- 

pėdės. Jose visose vienur, me kapitalizmo išsiplėtoji- 
daugiau, kitur mažiau sočia- Įmo. kaip tatai savo refera- 
lizmo mokslo nurodoma!te Vienos darbininkų kon- 
tvarka likosi jau gyveni- 
man įvykdinta formoje val
stybinio socializmo, be ko 
jos nebūtų pajiegusios tokio 
sunkaus, kaip šių dienų ka
rė, darbo nei kelių mėnesių, 
tęsti kas yra aiškiausiu, pri
rodymu, kad socializmo 
tvarka leidžia 1 
kad ir didžiausius katakliz- sijos politika, t. y. jieškoji- 
miK nfirorvvpnti

Priemonės pragyvenimo 
brangimui sulaikyti.

Nurodę pragyvenimo 
brangumo priežastis, turime 
pasakyti, kad šių dienų val
stybės savo ekonomijos 
klausime priėjo prie neatri
šamo mazgo. Kad gelbėjus 
save, kuone visos valstybės, 
kuriose kapitalizmas išsiplė
tojęs, noroms-nenoroms liko
si priverstos savo ekonomi
ją statyti ant socializmo pa
pėdės. Jose visose

Darbininkų . klesai yrajkiam likimui jis ją palieka, ka kalėjimų urvuose merdė- 
daug priemonių, kurioms ji ’ desperacijos 
gali naudotis savo kovoje barikadų? 
prieš pragyvenimo brangu- ’ 
mą, tečiaus, kaip jau minė- 

centravus į monopolijas, ten jom.net tokia priemonė,kaip 
kiekvieną vienos išdirbystės profesionalių sąjungų strei- 
šakos darbininkų algos pa- ‘ kai, neduoda geistinų rezul- 
kėlimą tuojaus seka įvairių; tatų. Manoma palengvinti 

’ sau būvį organizuojant ko
operatines darbininkiškas 
bendroves, kad tuo budu 
prašalinus užlaikymą ”per- 
kupčių,” bet organizuotas 
kapitalas tokioms bendro
vėm lygiai taip pat, kaip ir 
nepriklausantiems mono- 

šalia

vedamas ant 
Ji padaugins 

skaičių sumintų į gatvės 
purvus tų baltų lelijų, ku-

ti...
Atminkite, skaitytojai, 

jog ne dėlto tokie žmonės 
yra užkalami geležies klėt- « « v • • « . v * • • I

v

Žmogus ar masina
rios buvo pražvdėjusios.kad koše, kad jie butų bepročiais 1
puošus pasauli, kad teikus arba pavojingais minioms širdies skaudėjimu temyda- —už keturis kartus didesnį
laimę, o dabar į purvus su
mintos... Sūnūs, palikdamas 
mylimą senelę motutę ir ži
lagalvį seną tėvelį, meta 
juos į baisius nasrus alkio, 
šalčio ir mirties. Ar apgal
vojate didybę ir baisumą pa
sišventimo tų. ką eina ant 
barikadų, kad savo krūti
nėmis užkamšius militariz- 
mo nasrus, kad savo krauju 
nuplovus gatvių purvus, kad 
savo mirčia sujudinus visuo
menės kietaširdiškumą? Ir 
jus, kietaširdžiai, jeigu re
voliucionieriaus pasišventi
mo didumo nematot, jeigu 
jo sielos neišpasakytų skau
smų neatjaučiat, ar turite 
tiesos kaltinti, jeigu jo des
peracijos valdoma ranka 
plėšia šalin iš jūsų krūtinių 
žvėrišką širdį?

Taip,revoliucija yra visuo-

gresui išparodė ekonomis
tas Bauer, tas brangimas 
pats savaimi taipgi yra ka
pitalizmo išsiplėtojimą pa
greitinančiu faktoriumi, ne 
sa revoliucionizuoja darbą 
ir koncentruoja kapitalą.

Kadangi brangimo prie-I Kadangi brangimo prie- 
visuomenei žastis yra kapitalo ekspan-

nepriklausantiems 
polijai fabrikantams, 
savęs gyvuot neleidžia. Dar
bininkiškos kooperatyvos, 
esančios viduje trustų ratoj 
turi būti nieku kitu/ kaip 
paprastu tarpininku tarp 
fabrikanto ir suvartotojų. 
Pagalios, kooperacijos jeigu 
Ir duoda kiek pelno bei pa- 
’engvinimų, tai tik tos ”ko- 
operatyvės” bendrovės na
riams. Plačioms darbininkų 
ninioms jos nei kiek būrio 
lepalengrina.

Nei profesionalės unijos,' menei baisenybe. Bet kodei 
įei kooperatyvės darbinin-1 toji visuomenė nesirūpina 
tų organizacijos negali ko-'išvengti tos beisenybės? Ko- 
’Oti prieš valstybės politiką dėl ji,matydama sąlygas,ku- 
zedamą kapitalo interesų 
lelei; negali jos kovoti prieš 
alstybės krovimą mokes

nių ant pragyvenimo reik- 
nenų; negali neleisti vals
tybei dėti muitų ant įveža
mų prekių; negali sulaikyti 
ą nuo leidimo įvairių vals- 
ybinių bondų ir darymo 
skolų militarizmo reikalams. 
Minimos darbininkiškos or
ganizacijos neturi balso ša
lęs įstatymdavystėje. Bran
dumo ir neapsistojančio 
irangimo priežastis, kaip 
matome, galima panaikinti 
ik įstatymų keliu, jeigu vi- 
uomenė nori išvengti pla

čiųjų minių kraštutinio ne
pasitenkinimų apsireiškimo, 
. y. desperatiškos kruvinos 
rnvos—revoliucijos.

Gyvastis kiekvienam gy- 
am sutvėrimui yra bran- 

riausiu daiktu, negali būt ji 
ūgi ir žmogui. Gyvastis ne- 
ali būt niekuomi atmokėta. 
Revoliucija šurpuliais krato 
isuomenės kūną. Despe- 
acija niekad nefilozofuoja. 
desperaciją įstumtos mi- 

•ios užmiršta moteris, kudi- 
dus, nekaltas mergeles ir 
enelius. Tėvas einantis ant 
barikadų palieka moterį, pa- 
ieka mažus kūdikius; jis 
peša savo gyvastį aukauti; 
timdamas savo gyvastį, a- 
ima savo moteriai ir savo 
udikiams gal paskutinę vil- 
i išsigelbėjimo iš skurdo ir 
mio bado mirties. Ar pa
mąstėte. koks likimas tos 
motinos su kūdikiais? Jau- 
'ikaitis einantis ant barika- 
lų palieka jauną mylimą se- 
utę, o gal už vis jam bran
giausią, skaisčią kaip dievy- 
tė meilutę, už kurios nesu- 
epto vardo įžeidimą jis pa- 
irenges buvo nenaudėliui 

sprandą nusukti ir net savo 
yvastį paaukauti jos ne- 

kalbybės ir tyrvbės apgi- 
rimui. Ar pamąstote, ko-,

rios neišvengtinai turi pri
vesti prie baisaus apsireiški
mo, tų sąlygų nesistengia 
prašalinti, bet leidžia joms 
augti ir augti privedant pla- 
čiasias alkanąjį! minias prie 
desperacijos? Kodėl ta vi
suomenė per lupas savo “do
ros” skelbėjų taip rūpestin
gai palaiko tas sąlygas, ku
rios baisenybę gamina?

Vienintelis išsigelbėjimas 
visuomenės iš tokio padėji
mo yra socializme. Socializ
mo tvarką galima visuome
nėje įvykinti įstatymų keliu. 
Tam darbui atlikti reikia 
kad darbininkų klesa paim
tu į savo rankas istatvmda- 
vyste. Toj linkmėj socialis
tai ir deda visas savo pas
tangas, organizuodami dar
bo žmones į politišką darbi
ninkų partiją, besivaduojan
čią socializmo mokslu. Ei
nant darbininkams tuo ke
liu lengvai galima išvengti 
kruvinos desperatiškos ko
vos ir apsaugoti visą visuo
menę nuo revoliucijos baise
nybių ten, kur yra visuoti
nas, betarpis, lygus balsavi
mas. Tečiaus valdančiosios 
buržuazijos veikimas grei
čiau priveda visuomenės di
džiumą—darbininkus prie 
galutinos desperacijos, ne
gu, kad socialistai gali įti
kinti tą visuomenę link soci
alizmo išganingumo. Šitos 
tai aplinkybės ir įtikina so
cialistus, kad kitokios prie
monės šių dienų padėjimui 
prašalinti nelieka, kaip tik 
pasibaisėtina, kruvina revo
liucija. Neturinčiai savo 
rankose istatvmda vystės 
darbininkų klesai pragyve
nimo brangumą prašalinti 
bei jo augimą sulaikyti,kito
kio budo nebelieka, kaip tik 
ta minima jų desperatiška, 
kruvina ir baisaus pasišven
timo reikalaujanti kova.

J. B. S.

mus pergyventi.
Tik nereikia maišyti tikro 

socializmo, stovinčio ant

mas išdirbiniams naujų rin
kų. o tas reikalauja milita- 
rizmo. gi militarizmas ver-

Visą valandąima išmokti, kad į minutą užmiršti.
pilnos teisiu lvgvbės. demo- čia valstybę dėti mokesčius 
kratijos ir ekonominės lais- ant gyvenimo, reikmenų ir
ves su valstybiniu socializ
mu, teikiančiu savo palai
mas vien tik valstybei, o ne 
visai visuomenei.

Apibudinom svarbiausias 
gyvenimo reikmenų brangi
mo priežastis, bet da norime 
mesti žvilgsnį į tų priežas
čių pasekmes.

Tos pasekmės darbininkui 
atneša tatai, kad jis priver
stas nuolatos kovoti už savo 
algos padidinimą. Toji ko
va—streikai— darbininkam 
begalo brangiai atsieina, te
čiaus iškovotas algos pakė
limas dažniausiai neatneša 
pageidaujamo rezultato. 
Kur pramonija yra susikon-

muitais ginti savo šalies 
produktus nuo užsienio pro
duktų, tai jau. rodosi, aišku, 
kas reikalinga daryti, kad 
iš šito užburto rate išėjus. 
Žinant ligos priežastis, tas 
priežastis tik ir reikia pra
šalinti. kad ligą pergalė
jus. Darbininkai. kurie 
mano, kad kapitalizmas rei
kia ginti, o tam gynimui ir 
militarizmas palaikyti, da
ro tą pati, ką darytų tas 
piemuo, kuris pamatęs vilką 
kieme atidarytų jam avių 
tvartą, kad nuo šunų jį ap
gynus. Brolišką sugyveni
mą su kapitalu gali skelbti 
tik darbininkų vergijos pa
laikytojai.

i

Kada tik aš nueinu žvė- 
rinčiun, prisižiūriu i tuos 
Sukinius žvėris, užkaltus 
geležimis klėtkose, tai man 
vis prisimena neprotaujan- 
:ių žmonių smegenys. Man 
vaizdinasi, kad darbo žmo
nių smegenys taip jau yra 
užkaltos, kaip tie belaisviai 
gvvunai.

žvėrys yra laikomi gele
žies klėtkose, žinoma, kad 
nepadarytų kam blėdies.

Kunigai ir kitokie dyka
duoniai laiko darbo žmonių 
smegenis retežiuose, su
prantama, kad šie, pradėję 
mislyti ir pamatę savo ponų 
šunybės, nepadarytų jiems 
blėdies, neuždraustų jiems 
dykaduoniavus, vargšus 
tamsinus ir engus. Todėl dy-

kaduoniai ir stengiasi, kad 
tik drūčiau darbo' žmonių 
smegenis suretėžiavus arba 
klėtkon užkalus. Nes, mat, 
kada minios neprotauja, tai 
dykaduoniai viešpatauja.

Taip buvo, taip yra. bet, 
regis, nebus taip visados.

Tūli darbo žmonių jau 
bando savo smegenis paliuo- 
suoti, vadinasi, pradeda mis
lyti. Daug buvo istorijoj, 
daug yra ir šiandien tokių 
drąsuolių, kurie visai su
trauko retežius, pasiliuosuo- 
ja savo smegenis ir laisvai 
protauja. Žinoma, valdan
čioji klesa tokių drąsuolių 
baisiai bijosi ir sugriebus 
juos apkala retežiais, užda
ro už geležies štangų; vie
nus jų nužudo, kitus palie-

Energiškas inžinierius su didesnį darbo skaitlių atliktu 1 • 1 1 — • • 1 — 1 *1 1 • 1 1 1 • 1 _ •
žmonių. Visai ne! Jie užka- vo, kaip daug darbininkai darbą mokėti tik ant 60% 
lami klėtkosna tik dėlto, kad, ’Tofina,” t. y. dykuoja daugiau, negu seniau. Mid- 
jie pradeda mislyti, kad jie darbo dienos laike. Jis ma-,velio dirbtuvėse plieninių iš
drįsta mislyti, kad jie drįs- nė, jei darbo laiką apmoka dirbinių už vieną daiktą iš- 
ta duoti liuosvbę savo sme- šeimininkas, tai jam ir pr l- kalto plieno seniau buvo mo- 
genims, kad jie trauko retė- klauso kiekviena sekunda, karna nuo darbo po 95 kap. 
žius, kuriais jų smegenis y-1kiekvienas sekundos ketvir-' (50c.) nuo 
da ar buvo surakintos.

Bet ar taip gelėtų būti, jei
gu, padėkime, ne keli, bet 
visi darbo žmonės pradėtų 
nislyti? Ar galėtų sau jale 
dykaduonių tūkstančius 
darbo žmonių sugrusti ge
ležies klėtkosna? Ar jie 
ištektų tiek klėtkų? Ar 
jiems nepritruktų retežių? 
0 juk jie patys tų žiaurių 
irankių nepagamins? Ne. 
Jie nežino, kaip. Jie tingi. 
Pagaliaus, jie nėra tam, kad 
dirbti; jie yra tik tam, kad 
įaudotis iš svetimo darbo.

Taigi, matote, jeigu visi 
darbo žmonės pradėtų mis
lyti, tos geležies klėtkos 
jiems visai nebūtų pavojin
gomis. Tos įstaigos, supla
nuotos dykaduonių, kaip 
tik ir tiktų dykaduoniams, 
r dykaduoniai lengvai te

nai sutilptų.
Bet ve, visa bėda tame. 

’:ad darbo žmonės nemisli- 
ia, nesimokina. neliuosuoja 
avo smegenų iš geležinių 

nežinystės loei 
klėtkų. O kurie 
iuos Iiuosuoti, tai labai ne- 
^asekmingu budu. Štai, sa

kysiu, minios darbo žmonių 
kaito socialistiškus laik
raščius, klausosi socialistų 
prakalbų, prelekcijų, - vadi
nasi. stengiasi išmokti. Bet 
štiesų, labai mažai, arba ir 
risai nieko neišmoksta.

Aš negaliu atsistebėti iš 
ulu žmonių negabumo, 

kada aš prisižiūriu į juos,— 
kaip jie sunkiai mokinasi, o 
kaip lengvai užmiršta. Ki- 
as darbininkas atvažiuoja 

kelias mylias ant prakalbų; 
klausosi, mokinasi valandą, 
dvi, bet po prakalbų tą 
ką, tankiausiai. į kelias 
nu tas pamiršta.

Tiktai pagalvokite:
las valandas pašvęsti moks- 
ui tik todėl, kad paskui tą 
iską kelių minutų bėgyje 

įeužmiršti!
Arba štai, minios darbi- 

rinkų skaito gerus lai kraš
tus: skaito juose ne tik ži
nias, bet ir straipsnius, va
dinasi. mokinas. Pralei- 
ižia daug laiko ant skaity
mo, ant mokinimosi; bei 

' aip greitai užmiršta tą vis
ką! čia perskaitė, čia jau 
lič nieko nebežino, ką skai- 
ė. Kol skaitė, tol žinojo, 

kaip tik sustojo, taip ir už- 
miršo.

Tik apšviestas darbinin
kas pasiliuosuos iš vergi
jos. Tečiaus kad būti ap
šviestu, reikia mokytis. Tik
tai. meldžiamieji, mokinki- 
tės taip, kad to, ką išmoks
tate į valandą laiko, neuž- 
mirštumete į vieną minutą.

Žinoma, darbo žmonių 
smegenys yra surambėję, 
nepratę mislyti, neigi su
gebi veikiai dalykus pagau
ti. Jos, matote, kaip pra
džioje šio straipsnio sakau, 
yra užkaltos, nelyginant 
laukiniai žvėrys geležies 
klėtkose, surakintos rete
žiuose... Bet vis dėlto nepri-' 
valo darbo žmonės nusimin
ti. Anaiptol, ne. Jie privalo 
Iiuosuoti savo smegenis, 
mankštyti jas, tobulinti. Pa
daryti jas naudingomis sau, 
o ne valdančiajai klesai. Juk 
šiandien darbo žmonių sme
genys yra naudingomis tik 
dykaduoniams, nėsa jos ne- 
mislija. neveikia. Kaip tik 
jos pradės mislyti ir veikti, 
tai nebus galima užmiršti 
bėgyje vienos minutos tą. ką 
jos tėmijo čialą valandą.

Margeris.

tamsybės 
ir bando

y

>♦ 
vis- 
mi-

ke-

» 'štukės”. Su 
tadalis to laiko. Žinoma, dar-1 ”chronometravimo” pagal
bininkas negali pilnai be ba liko išaiškyta.jog prie di- 
pertraukos būti judėjime, džiausios energijos galima 
kaip besisukinantis mašinos jų padaryti į dieną 10-12; ir 
ratas. Bet, visgi, reikėtų, liko įvestas naujas užmokes- 
kad jis susistabdytų ir ilsė- nio būdas: kas daro mažiau 
tusi tik absoliutiškai-neat- 10 į dieną,tam už kiekvieną 
butinę laiko skaitlių, lygiai daiktą mokama išviso 48 kp. 
tiek, kiek reikalinga toli- ! (25c.),o kas 10 arba daugiau 
mesnio atsakančio įtempi- —67 kap. Tokiu budu, už 
mo tęsimui. Kaip pasiekti 5 daiktus darbininkas gau
tai? Pirmučiausiai, reikia davo 2 r. 35 kap., t. y. du 
pilnu išbandymu susekti, kartu mažiau, negu seniau, 
kaip turi būt išskirstytos už 9 daiktus į dieną—4 r. 
sekundos ir darbininko ju- ,25 kp.,t. y. tiek, kiek seniau, 
dėjimai, kad iš jo gauti dau-'o už 10 daiktų—jau 6 r. 70 
giausia darbo. Antra, rei- kapeikų,pusantro karto dau 
kia priversti ir išmokyti jį giau negu pirmiau. Gi šei- 
dirbti šiaip, o ne kitaip. , jmininkams visuomet buvo 

: vieton 95 k. už 
išimtinuose atsiti- 1 JUV XX V4l*4 V J MVXXXXX _ . - - . .

žiniškuose metalurgijos ir Rimuose, k., ir pneg to su-
'mokinti Hovnininlzn e L- o iii Į

Jis na-!Z'/2 kartų.
tinka-' Didelėj velosipėdų fabri-

’į/ta prisitaikius prie Teiloro 
sistemos viena dirbtuvė, kur 
120 darbininkų užsiimdavo 
pertikrinimu ir perrinkimu 
plieninių skritulėlių, varto
jamų velosipėdų mechnizme. 
iChronometriškai išbandžius 
I geresnių darbininkų judėji-

Teiloras pradėjo savo ty-' Pafan^u 
rinėjimus, ir darė juos, mil- 
mašinų statymo dirbtuvėse mažinti darbininkų skaitlių 
per ištisus metus. Jis pa-% .
rinkdavo geriausia tinka-' velosipėdų fabn-
mus prie darbo ir už padi-'k°J l"icburge buvo perdirlf- 
dmtą algą darbininkus i. 
priversdavo juos dirbti su 
pilnu įtempimu, kokiu jie tik 
išgali. Kiekvienas judėjimas 
darbe ir kiekviena neatbūti
nai reikalinga pertrauka 
nuodugnai “chronometravo- 
si.” t. v. išmastuodavo ir pa-,- . ... - , -
žymėdavo geras laikrodis. n}us> pasisekė juos taip dre- 
Prieg to, kur galima buvo į- 'siruoti, kad 3o atliKdavo vi- 
vedami paspartinimui <' 
be, ; ‘ '
davo atmetami. 2-3 judėji
mus rūpinosi sujungt į vie
na. Pačiuose i

dar- sa sen3 ^a,’bą, tiesa, po prie- 
atliekami judėjimai lik- ,^ara Pa(lidinto Ąkaitliaus

'chronometrų” ir kitų 
prižiūrėtojų. Darbas buvo 

iran*iauofse ir davestas iki tokio įtempimo,
medegos išdėstyme buvo 
vedamos kažkurios ~ ~
nos, leidžiančios paskubinti tina,dešimties minučių per- 
darbą ir tt. Pesekmės buvo " 
gaunamos, žvilgtelėjus, ste
bėtinos.

Pasirodė, jog iš darbinin
ko galima iš jo darbo dienos 
ištraukti darbo 3-4 kartus 
daugiau, kaip pasisekdavo 
seiliau, prie paprasto darbo 
budo. Tiesa,toli gražu nevisi 
darbininkai gali išlaikyti 
tai. Petleėmo kompanijos 

plieno dirbtuvėj prie darbo 
krauti sunkenybės ir vežio
ti jas karais, Teiloras pakė- 
’ė kasdieninį vieno darbinin
ko atliktą darbo skaitlinę 
nuo 121 2 tonų (arba 760 pū
dų) iki 47* •_> tonų (arba 2900 
pūdų); bet tik 8 darbininkai 
iš 75 galėjo išlaikyti tokį į- 
tempimą. Tai, žinoma, dar 
nedidelė kliūtis: visuomet 
galima rasti gana žmonių, 
kaipo medegos, kad išrinkti 
iš jų. kiek reikia, labiausiai 
išlaikomų darbininkų. Bet 
daug sunkiau priversti juos 
kasdien duoti taip daug į- 
tempimo. Šį dalyką Teilo
ras pasiekė ypatingu budu

atmai-Pe prisieidavo įvežti privers-

trauką. Uždarbis pakilo be
veik du kartu— nuo 12 iki 
17 rub. į sąvaitę vieton senų 
6’ o ii' 8 ir pusės ;darbo diena 
sumažėjo nuo 101/. iki 8 ir 
pusės valandų; ir klaidų 

‘skaitlius, tvarkant skritulė
lius, sumažėjo trečdaliu. To
kiu budu. anot Teiloro, išlo
šė risi, ir šeimininkai ir dar
bininkai, jei neskaityti “at
statytų tinginių ir mažai iš
dirbančių darbininkų, papil
dytų labiau unaringomis 
jaunomis merginomis.”

Tūlas Teiloro pasekėjas, 
Džilbertas, perkeitė namų 
statymo darbuose plytų dės^ 
tymo būdą. Jis chronomet- 
ravo darbininkų judėjimus 
ir rado, jog, pakeitus lėtus 
judėjimus greitais, galima 
žymiai sumažyti ir patį jų 
skaitlių. Įvedus kaikurias 
iprietaisas, kad ir plytos ir 
cementas butų prie pat dar
bininko rankų, jis pasiekė 
to, jog kiekvienas sudėdavo 
į valandą 350 plytų vieton 
120. Prie to judėjimų skait-

iI
i

apmokant darbą ir begali- v’®nos
niu priežiūros pakėlimu.

Išpradžių buvo paskiria
ma tam tikra premija už 
darbo greitumą. I

tos padėjimui, liko sumažin
tas nuo 18 ligi 5, o kai-ku-

v,n,« « „ž r,uose atsitikimuose — ligi
'darbo greitumą. Padėkim/^ipiV’t° darbininkas 
'toj nat Betleėmo dirbtuvėj ,v^kti abiems rankoms
Lsunkenvbiu krovėjams, dir- tenab ^u.r jis seniau veikęs

‘ - - -bantiems padieniui, už 
gą, skaitant musų pinigais 
apie 2 rub. 15 I 
buvo 3 r

ž ap pavieniui.
Teiloras reikalauja ”nuo-

..........■ "atsargaus” jo si-
1““‘ ” Jam pa

.b. 15 kap., siūloma,,atin10 Įr
r. 50 k.*) kasdien,l?rernos įvedimo.

jei atliks paskirtus 47’3 to-'f’aj?b an°t Jo, gręsia kaip 
nūs,**) o jei kas nesukraus,l)avo.H,s būti sumuštu 
gaus paprastą užmokės-'į11 ?a n^t užmuštu darbinin- 
tį***). šeimininkams visgi. tenai, kur siste-
likdavo didelis parankūmas .n.1a ^’Dirtėjo, sako jis, pa-

I

| ♦) $1.10. 
Į-**) $1.75
‘ tn) Kadangi daugelis nepa- 
iiegs sudėti 47 ir pusė tuonus, 
tai darbininkai už daug sunkes
nį darbą nieko negaus, šeimi
ninkai gi daug pelnys, nes tą pa
tį darl>ą atliks daug mažesnis 
darbininkų skaitlius. Ir ištikro. 
iš 75 darbininkų pajiegė
krauti 47,z2 tonus tik 8. Tokiu 
budu 67 darbininkai už daug

su-

I

tįs darbininkai atiduodavo 
pirmenybę jai prieš kitas ir, 
si uždarbį.prieidavo prie su- 
brangindami savo |>adidėju- 
pratimo to. jog jų reikalai 
su šeimininkais bendri; jų 
sąjungos atsisakydavo nuo 
priešingų santikių su kapi
talistais.
nei cento daugiau neuždirba. 
Bepigu 8 darbininkams ir ant 
60 nuošimčio daugiau mokėti .

Z. A.

jom.net
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KUR DINGO LMPS. 
CENTRAS?

Praslinko jau keli mėne
siai nuo to laiko, kaip tapo 
sulaikytas LMPS. organas 
"Moterų Balsas” kartu su 
LSS. organu ”Kova.”

Sąjungos Centras tuoj 
pradėjo rašinėti kuopoms 
laiškus, arba talpinti laik
raščiuose pranešimus apie 
Sąjungos ir "Kovos” reika
lus. Kuopos gauna laiškus 
beveik kas sąvaitę su viso
kiais pranešimais, o musų, 
LMPS. Centras—nė žodžio. 
Rodos,pas mus butų viskas 
taip, kaip reikia. Laukėm 
ilgą laiką, manydamos, jog 
visgi gausim kokį nors pra
nešimą; tėmyjom laikraš 
čius, ar nepasirodys kokių 
žinių, bet veltui.

Kodėl, draugės, pas mus 
taip yra? Kam tas tylėji
mas, ta slaptybė? Juk mu
sų organizacija yra vieša 
ištaiga ir viskas turi būti 
viešai veikiama. Kuopos 
užlaiko organą ir jos turi ži
noti jo tikrą padėjimą. Jei
gu jau nebuvo galima apie 
viską per laikraščius šiuorr 
tarpu kalbėti (nors tas abe 
jotina), tai kuopoms turėjo 
būt laiškais tuoj pranešta, 
jog organas sulaikytas, ko 
dėl jis sulaikytas, ir ar y r: 
viltis gauti teisę ji vėl leis 
ti. Dabar girdime visokių 
paskalų, bet .iš centro ne 
žodžio. Kuopose pasidarė 
baisi suirutė, ypač nauja 
sutvertose. Nežino, kur siu 
sti mėnesinę mokesti, km 
gauti mokesčių knygučių 
nei konstitucijų.

Viena draugė per. Massa
chusetts rajono balių orga
nizatorei štai ką pranešė 
"Męs mėnesinių mokesčių 
jau nerenkam, tik taip dai 
kelios suėjusios pasikalba 
me.” Užklausus, kodėl, j j 
atsakė: ”Kas iš to viso? Mu 
su draugės tik kitas mokyt 
moka, o pačios nieko nesis 
tengia. Mes dabar nežinon 
nei kam mokestis siųsti, net 
niekas ant laiškų neatsako 
neturim organo, nežinome 
ant galo nei kas šių metų 
valdyboj.”

Kita draugė pranešė už 
simokėjusi už save ir da kitą 
prikalbinus užsiprenume
ruoti "Moterų Balsą;” pini
gus senai jau nusiuntusi, 
vienok nei laikraščio, nei jo
kio pranešimo negavusi 
Naujai prikalbinta prenu- 
meratorė pradėjusi reika
lauti sugrąžint pinigus. Te
ko girdėti net tokių užmeti- 
nėjimų, kad viršininkės sau 
"dreses perkančios už su
rinktus pinigus,” i>er tai na- 
i*ės ir laikraščio negaunan 
čios.

Žinoma, paskutiniu laiku 
prikalbintos naujos skaity
tojos arba skaitytojai nega
lėjo gaut laikraščio, nes jis 
sulaikytas, vienok adminis
tratorė turėjo jiems praneš
ti. kad jų pinigai priimti ir 
nežus, pradėjus laikraščiui 
eiti, gaus jį.

Nors dabar ir pasirodė 
gruodžio mėnesio ”Moterų 
Balsas,’’ vienok apart re
daktorės pranešimo, kad 
musų organas "Moterų Bal
sas” būna sumestas ant grei
tųjų. ir administratorės 
pranešimo, kiek kas surin
ko skaitytojų, daugiau jokių 
informacijų nėra. Tiesa, 
paskelbta dar ir 1918 metų 
valdyba. Tas numeris, be- 

’abejonės buvo sustatytas ir 
atspausdintas da gruodžio 
mėnesyj, vienok tik dabar 
išsiuntinėtas ir vistiek be 
antros klesos krasos teisių 
ką liudija užlipdyti krasos 
ženkleliai. Ar ir kitus nu
merius musų draugės žada 
taip organą siuntinėti, ar 
dar turi viltį gauti antros 
klesos teisę, ar stengiasi kas 
nors tą teisę išgauti, kuopos 
nieko nežino.

Praneškite, susimildamos, 
kurių pareiga yra apie tai 
pranešti, kas darosi su kon
stitucija, mokesčių knyge
lėmis, o ypač "Moterų Bal
su”. nes jusu tvlėjimas neša 
LMPS. didelę ‘ blėdį. Šita 
betvarkė numarins ne vieną 
kuopą ir daug musų padėto 
larbo nueis niekais.

Taipgi eina gandas, buk 
nusų organo redaktorė ir 
administratorė rezignavu- 
ios. Jeigu tai tiesa, tai toks 
įasielgimas—apleisti Susi
vienijimą šitokiam momen- 
_e—butų taip pat nepagirti- 
įas.

Draugės, mums reikia 
kas nors daryti, kad išgelbė
jus LMPS. nuo gręsiančios 
uirutės.
Pereitais 1917 metais mo

terims visur, o ypač Massa- 
husetts valstijoj, sekėsi ir 
irie geros tvarkos centre 
nes greitu laiku galėtume 
jusę lietuvių moterų pa
raukti prie savęs. Todėl ne- 
įpleiskite taip gerai pradė- 
.0 darbo.

Aš nenoriu čionai protes- 
.uoti prieš centro drauges, 
įenoriu nei jjeikti jas, tik 
įoriu priminti joms tą, kas 
Ritinai reikalinga.

Nemanykite, draugės, 
;ad šita betvarkė, apie ku- 
ią aš čia kalbu, yra mano 
sivaizdintas dalykas; ne- 
nanvkit, kad pas mus viskas 
;erai. Būdama Massachu- 
etts rajono organizatore, 
tš turėjau progos patirti, 
og dalykai pas mus stovi 
iaug blogiau, negu buvo 
nanoma. Kas diena gau- 
iu nuo kuopų po kelis laiš- 
us, tai dėl "Moterų Bal- 
o”, tai dėl konstitucijos ir 
nokesčių knygelių, tai su 
Jausimais kur siųsti prenu- 
neratas ir mėnesines mo
kestis. Bet ir aš negaliu į 
uos klausimus atsakyti, nes 
u centru negaliu susižinoti, 
blausiau draugės Puišiutės, 
i irgi nieko negalėjo pasa
kyti, nes ir jai ant laiškų 
š centro neatsakoma. Taip 
ialykams stovint, priversta 
>su kalbėti per laikraštį.

Taigi, draugės iš centro, 
itsiliepkite, kur jus esate ir 
ką jus veikiate? Neleiski- 
e kuopoms vaduotis paska- 
ais, tankiai pramanytais, 
>et pačios praneškite tikrą 
ialykų stovį. Jeigu Phila- 
lelphijoj jau nebūtų gali
na leisti "Moterų Balsą" 
intra klesa, tai yra juk ki
nuose miestuose lietuvių 
spaustuvių. Mes esame vi
sai atskira organizacija, 
nes su "Kovos” redakcija 
lieko neturime ir mums nė- 
a jokio reikalo dėl jos ken- 
ėti.

O jus, draugės kuopietės, 
kiek galėdamos stengkitės 
ai o tarpu palaikyti kuopas. 
Jai neužilgo musų organiza
cija vėl susitvarkys; gau
sim konstituciją, mokesčių 
■knygeles, bus paskelbta vir
šininkių antrašai ir viskas, 
kas tik kuopoms reikalinga 
Jai neužilgo turėsim vėl sa
vo laikraštį, kuris bus di
lesnis ir geresnis.

M. Michelsonienč.

Aberdeen. Wash.—Skai- 
ant laikraščius ir girdint, 

kad rytinėse Amerikos vals
tijose siaučia dideli šalčiai, 
darosi kasžin-kaip keista, 
kadangi čionai musų apie- 
linkėj oras gana šiltas, per
nykštė žolė da žaliuoja ir! 
kai-kurie žolvnai žvdi.*■ V I

F. Inčauskas. 1

Pirmeivių Protestai 
prieš atžagareivius.

PROTESTO REZOLIU
CIJA.

Mes Worcesterio lietu
viai susirinkę skaitliuje 600 
žmonių vasario 24 d. 1918 
metų LSS. 40-tos kuopos 
sušauktan viešan susirinki
mą npriimam sekančią pro
testo rezoliuciją:

Kadangi "Amerikos Lie
tuvių (tautininkų) Tary
ba” ir "Tautos Taryba” nė
ra visos Amerikos lietuvių 
visuomenės Įsteigtomis ir 
užgirtomis įstaigomis, vien 
tam tikrų tos visuomenės 
atskalų komitetais, savina- 
si sau visuomenės Įstaigų 
teises;

Kadangi tie komitetai ne
pasitarę su musų visuome
nės didesnėmis organizaci
jomis bei Įstaigomis paskel
bė šaukiamą Amerikos Lie
tuvių Visuotiną seimą, tuo
mi pasisavinę sau diktato
rių privilegiją; ir

Kadangi toks sauvališku- 
mas yra mindžiojimu demo
kratijos principų ir išnieki
nimu musų visuomenės di
džiumos valios, todėl

Mes protestuojame prieš 
atžagareivių ir klerikalų 
tarybų vadinimąsi visuome
nės Įstaigomis ir jų veikimą 
lietuvių visuomenės vardu;

Mes protestuojame prieš 
vadinimą atžagareivių ir 
klerikalų šaukiamo lietuvių 
seimo visuotinu seimu;

Mes protestuojame prieš 
mindžiojimą demokratijos 
principų, išniekinipią musų 
liaudies valios, ir draudžia
me minėtiems neįgaliotiems 
komitetams bei jų tamsios 
politikos rėmėjams spręsti 
anie musų likimą.

Rezoliucija vienbalsiai 
priimta .

Susirinkimo pirmininkas, 
J. Savickas,
Sekr. J. Piiičiauskas.

Mes So. Manchesterio lie
tuviai sekančių organizaci
jų: SLA. 207 kuopa, LSS. 
214 kp. TMD. 103 kuopa. 
LDLD. SO kuopa, MPSA. 59 
kuopa, laikytame susirinki
me vasario 13 d., 1918 ap
svarstę dabartinio šaukia
mo klerikalų ir tautininkų 
seimo klausimą, išnešam se
kančia protesto rezoliuciją:

Mes protestuojame prieš 
kleriklų ir tautininkų šau
kiamąjį seimą:

Mes reikalaujame, kad vi
suotinas seimas butų atidė
tas bent pora mėnesių vė
liau. ;

Seimas turi būti šaukia
mas komisijos išrinktos nuo 
visų srovių. Tada galės va
dintis visuotinu seimu;

Kad klerikalai ir tautinin
kai nespręsti] visuomenės 
reikalus vieni.bet duotų pro
gą lygiai visoms srovėms 
dalyvauti;

Mes mielai pritariam vi
suotinam rišu srovių sei
mui. bet dabartiniam kleri
kalų ir tautininkų šaukia
mam seimui nepritariam. 
Jeigu jųjų šaukiamas sei
mas ir įvyktų, tai neturi tie
sos vadintis visuotinu sei
mu.

Minėtų kuopų įgalioti de
legatai :

M. P. Mankelevičius,
J. J. Krauzaitis.

A. Birietą.
J. Januškevičia,
J. Lukštas.

R. Zokaiticnė,
J. šlapikas.

M. .Januškevičienė.

HAVERHILLIO LIETU
VIŲ PROTESTAS.

Haverhillio Lietuvos Šel
pimo Komitetas, kuris at
stovauja visas vietos drau
gijas, turėjo 17 vasario su
sirinkimą ir apsvarstęs vi
sapusiškai šaukiamą New- 
Yorke 13-14 kovo seimą, nu
tarė pasiusti Amerikos

KELEIVIS.

I Lietuvių Tarybai ir Ameri-r leido man tik į gatvekarį ją 
įkos Tautinei Tarybai pro------ ;x -----
testo rezoliuciją už ardy
mą visuotino seimo. Visa ta tragedija apsiausta

Haverhillio lietuviai iš ’ ’ ’ ’
širdies pageidauja visuoti
no Amerikos Lietuvių suva
žiavimo, bet tokį suvažiavi
mą gali šaukti tiktai visos 
srovės, o ne keli žmonės, ku
rie sudaro augščiau minėtas 
"tarybas.” Prisirengimui 
prie visuotino seimo reikia 
mažiausia trijų mėnesių lai
ko.

Komiteto narys,
S. Uždą vinis.

iš

Kas mums rašoma.
ANSONIA, CONN. 
LMPS. prakalbos.

Vasario 17 d. vak. Įvyko 
LMPS. 15 kp. parengtos 
prakalbos. Kalbėjo K. Žiu- 
rinskas iš Norwood, Mass. 
Pirmoj dalyj savo kalbos 
aiškino apie moterų vergiją 
ir nurodė kaip iš tų vargų 
gali jos pasiliuosuoti. Per
traukoj vietinės dvi mažos 
mergaitės—Bieliauskutė ir 
Austrutė puikiai padekla
mavo. Taipgi deklamavo 
drgė Ona Valantienė da pir
mu kartu, rodos, kaip ir ne
drįso, bet vistiek getai sa
vo užduotį atliko. Antrojoj 
dalyj d. Žiurinskas kalbėjo 
apie Rusijos revoliuciją ir 
abelnai apie darbininkų rei
kalus. Taipgi apie katalikų 
ir tautininkų šaukiamą sei
mą. Gana aiškiai nurodė,
delko socialistai nenori da-ita^ ‘ d. vasario sekantin su- 
lvvauti tame jų seime. Bu-|sn’inkiman jis atsiuntė 2 
vo duodami klausimai Į1 bsčki alaus. 1 as rasit ir įš- 
kuriuos kalbėtojas gana riša klausimą, kodėl jis li- 
puikiai atsakinėjo. Tauti-^os išrinktas, lai jau ne- 
ninkų šulas Jonas Tareiia1 labai geras Sv. k. Dr-stei pa
davė klausimą. Tikėtasi, kad J1, 
kalbėtojui bus riestai su Keleivio korespondentas, 
musų Jonu, nes tai "šulas. 'Į 
Bet kalbėtojas tą šulą greit 
apvertė. Buvo davęs šitokį 
klausimą: Kodėl socialistai 
nepritaria musų seimui, ir 
kodėl jus pavydit, jeigu kiti 
jo to nori ir veikia tame? 
Kalbėtojas atsakė sulyginęs 
socialistų programą su at
žagareivių seikiais. Atsa
kymą publika paplojimu už
tvirtino.

Bizantu vargdienis, gumų.
-------— i ’

East Hampton, Mass.—
Vasario 6 d. čia buvo 
153 kuojas vakarėlis, 
geriausi deklamavimą

LSS.
Už 

o------- s ---------- ---- ski
riama buvo knyga "Moteris 
ir Socializmas,” o už geriau
si diskusavimą, knygą "Ka
rė ko-dėlei?” Pirmą dova
ną laimėjo mažas Mockų 
vaikas Kaziukas, sudekla- 
mavęs ”Musų ponai." Pas
kui buvo diskusijos temoje 
"Ar socialistas gali būt ka
taliku?” Nubalsuota, kad 
ne. Geistina, kad diskusijos 
tankiau butų rengiamos, nes 
lai geriausias kalboj išsila
vinimo būdas.

Easlhamptono lietuvis. 

Waterburv, Conn.— Va
sario 18 d. tūla lietuvė p. B. 
važiuojant traukiniu iš 
Worcesterio į Springfieldą 
urnai pašoko iš vietos, tren
kė savo drapanas į šalį ir 
puolėsi laukan iš 'vagono. 
Išsyk nieks pasažicriii ne
galėjo suprasti tokio nepap
rasto pasielgimo priežas
ties. Pasirodė, kad ji norė
jusi iššokt iš traukinio ir 
nusižudyt. Tečiaus pirm 
negu suspėjo išbėgti trauki
nio sujudimas partrenke ją 
ir ji krito smarkiai užsiga
vus sau galvą. Vos gyvą ją 
nugabenta Springfielde į 
taip vadinamą "Travelers 
Aid globos namą, iš kur 
pergabenta į Young Wo- 
mens Ass. ligoninę, kur su
teikus jai gydytojišką pa
galbą, pavesta mano rūpes
čiui, kad parvežčiau ją na-į 
mo Waterburin. IL.LL..L. ......--- ----- ™

mon P m Ji Tipk nada. ir Onos Liudziuiienės, gyvenu-goji man nepažįstama. neK sios LonHon<? jo? iš n^-os paran1-. 
tik patyriau, kad ji yra ve- jos, Sutkų kaimo, Naumiesčio pav. 

dusi, antrašo man nedavė, (in
pagalbą priimt atsisakė ir box 554, Aberdeen, wa»h.'

I

pasodinti iš stoties, pave
dant konduktorio globai.

kokia tai paslapčia.
Petras Norkus.

Minersville, Pa. Vedimui 
kun. Mockaus bylos su Ro
mos juodąją armija aš užsi
ėmiau rinkimu aukų. Pasi
sekė šiek tiek surinkti, bet 
paskutiniu laiku jau truputį 
sunkiau prašyti aukų, nes 
daugumas klausia kada 
įvyks byla? Aš tikrų ži
nių taipgi neturiu apie tai, 
tai sunku paaiškinti.

Butų geistina, kad pats 
kun. M. X. Mockus pagar
sintų "Keleivy” kaip daly
kai stovi. Tada butų aišku 
užsiimti aukų rinkimu.

Turiu aš da surinkęs $3.00; 
kaip daugiau nesiranda,pri- 
siunčiu Rankos čekį. Malo
nėsit vardus pagarsinti "Ke
leivyje.”

A. ________ .___
$2.00. V. Ramanauskas—$1. 
Aukų rinkėjas.

Sti’evinskas aukavo

.1. Ramanauskas.
Nuo Redakcijos: Pinigus 

priėmėm ir pasiuntėm Moc
kui į Detroitą.

Lynn, Mass.—Vasa- 
buvo Šv. Kazimiero 
susirinkimas, kame 
pirmininkas sekan- 

Klerikalas

West
rio 3 d.
Dr-stės 
rinkta 
tiems metams.
J. B. likosi vėl išrinktas pir
mininku, nors pažangiai or
ganizacijai jo politika buvo 
kenksminga praeityje. Už

BR1GHTON, MASS. 
DALYKO PAAIŠKINIMAS

Tūlas Žemaitukas "Kelei
vyje” aprašęs, kaip Rivett 
Lathex and Grinders Co. fa
brikos darbininkai lietuviai 
savo užveizdai d. K. J. Vaš- 
kiui kalėdų dovaną pirkę. 
Korespondentas norėdamas 
pagal jo supratimo gerai pa
daryti, padarė daug nesma- 

Davė progą tūliems 
elementams pakenkti darbi
ninkų gerbiamam užveizdai. 
Kad neleisti kilti bereikalin
gam skandalui, d. K. J. Vaš
kis dovaną atsisakė priimti. 
Dovana perėjo LSS. 67 kuo
pai, kurios nariu keliatas 
metų tam atgal d. Vaškis y- 
ra buvęs.

Kuopa visą dalyką išty
rus atrado, kad Žemaitukas 
netiesą rašė. Kuopa peržiu
rėjo pirkimo kvitas ir atra
do jas teisingomis. Už auk
sinę fontaninę plunksną už
mokėta $4.50; už kaklaraiš
čiui špilką taipgi $4.50.

D. K. -J. Vaškis savo laišku 
LSS. 67 kuopai dovaną ski
ria N. A. P. prasikaltėlių 
fondan arba Rusijos revoliu
cijos naudai, todėl kuopa 
minėtas dovanas dabar iš
leidžia išlaimėjimui ir pini
gus skiria Rusijos revoliuci
jos parėmimui.

LSS. 67 kp. komitetas:
A. Lak a ča u s kas.

P. Mažrimas, 
V. Zukavič.

Pajieškojimai

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

mus, pasigarsinimus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini- 
mus. delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Ui tokius 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" Adr.un.

- - | Pajieškau seserų: Marijonos Ku-
Nelaimm-.druvienės. gyvenusios Montreal Ca-

Pajieškau savo moteries, Jievos 
Stasko, po tėvais Trunčiutė, 30 metų 
amžiaus. Ji pasiėmė su savim 7 me
tų dukterį Katariną ir 9 sausio pra
sišalino. Moteris juodų plaukų, ru
domis akimis, apskritaus veido, apie 
5 pėdu 4 colių didumo. Vyras su Ku
riu išvažiavo Juozas Kanuševičia, 
mažo ūgio, pailgo veido, nosis ilga, 
5 pėdų ir apie 4 colių, sveria 15o sva
rų, kalba gerai lietuviškai, bet galima 
suprast, kad lenkas. Abudu Vilniaus 
gub.tikietas pirktas į Boston. Mass. 
Kas juos suras gaus $25.1*0.

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

Kas kur patėmysite Juozą Geležių 
(Joe Geli vadinasi,) kuris kelios sa
vaitės atgal su kitu vagišių F. Ta
rnu parsivedė mane į savo namus, 
prievarta atėmė $-540.00 ir pabėgo. 
Amžiaus turi 24 metus, 5 pėdų 7 co
lių augščio, apskritaus veido, švie
siai geltonų plaukų, labai lipnus prie 
žmonių, mėgsta' lošti kortom ir bulė
mis; užsiregistravęs. Priežodį var
toja: "Kad dėsiu” ir tt. Kas sugau
site jį, praneškite man, o aš prisių
siu jo paveikslų dėl pertikrinimo. Už 
sugavimų duosiu $50.00 dovanų. Ad
resuokite: (9)

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

Pajieškau draugo Antano Kizlaičio, 
prieš du metu gyveno Fayette, North, 
Dakota. Jo pates atsišaukti ar kas 
žino malonės pranešti.

Chas Melnis (1*))
1 Orr str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Antano Valinčic- iš Su
valkų gub., Gulbinavo kaimo, Luba- 
vo parap. Šeši metai atgal išvažia
vo iš Richmond, Va. į Portland. Ore. 
Kas anie jį žino arba jis pats lai at
sišaukia. (10)

Jurgis Vai i nėius.
101 Oak str., Lacvrence, Mass.

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

Stanislovas Godeliauskaš,
724 Hinkson st, Chester, Pa.

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

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

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

John Glebauskas, 
1062 Washington st, Norwood, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Valiu
lio, iš Paškuvėnų kaimo, Lūkės pa- 
rap, Šiaulių pav, Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti.

Joe. Shirka.
BOX 788, Cle Eluni, VVashington.

Pajieškau Antano Vaitaucko iš Sur 
nų kaimo. Garlevos parap. Suvalkų 
gub, gyveno Chicagoj. Meldžiu at
sišaukti ar kas žino teiksis pranešti. 

Mikas Vaitauskas
2118 VVatson st, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugo Antano Lukoše
vičiaus, iš Sitkūnų kaimo, Miežiškių 
parap, Panevėžio pav, Kauno gub. 
Turiu svarbų reikalų ir meldžiu greit 
atsišaukti.

Longinas Kulbė.
44 Lake avė, Binghamton, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Kunčio, Tumosiunų kaimo, Šimo
nių parapijos, Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti ar kas žino pranešti. 

Jonas Jonušis,
5514 Linton st, Cleveland, Ohio

Pajieškau švogerio Antano Laukšo, 
iš Raudėnų parapijos, Kuršėnų vals
čiaus. Kauno gub, gyveno Philadel- 
phijoj. Meldžiu jo paties atsišaukti 
ar kas žino pranešti.

Vincas Zvirzdinas,
3509 E)m str, Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau .Jurgio Noreikos ir Do- 
mencės Noreikaitės, iš Brencių kai
mo, Gulbinų valsčiaus, Kauno gub. 
Turiu labai svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti. 

Juozas Noreika
B0X 336. Greatneck, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Jono ir pusse
serės Zosės Jogmanų, taipgi Kara
liaus Valiulio, visi iš Padubisų vals
čiaus, Šiaulių pav, Kauno gub, vieni 
iš .logminų kaimo, kits iš Pakalniš
kių. Meldžiu atsišaukti. (10)
Brigida Jogmiinaitė-Augirstavičienė,

421 So. Para st, Baltimore, Md.

Pajieškau giminių: Kazimiero ir 
Antano Giržausko, taipgi Petrusės 
ir Marijonos Giržauskaičių, gyveno 
Mcnsville, (?) Pa. Jų pačių atsi
šaukti ar kas žino meldžiu pranešti.

Antonina Guzunaitė,
715 E 5-th st, Willmington, Dėl.

Pajieškau švogerių Jurgio Burdos, 
ir Ambrazc Packicvičiaus. Suvalkų 
gub.. Simno parapijos. Taipgi kūmo 
Jurgio Tamusavičio kuri palikau Nor- 
ris, 111. Meldžiu atsišaukti.

Martin Karaliūnas
1037 Mine 40 Scalp Levai, Pa.

Pajieškau brolio Klmenso Cisevi- 
čiaus, iš Kauno gub, Panevėžio pa
vieto. Nakiškių sodžiaus gyveno 
T.eadford. III. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas žino pranešti.

Kazimieras. Cisevič,
642 Trowbridge st, 

Hamtramck, Mich.

Marijona Batauckytė-Cipienė pajie- 
ško giminių ir pažįstamų. Ji paeina iš 
Suvalkų gub, Naumiesčio pav, Ste- 
paniškių kaimo. Atsišaukti šiuo adre
su:

Marijona Batauckytė- Cipienė,
516 So. Valey avė, Olyphant, Pa.

Pajieškau Glesės ir Magdės Plau- 
šunyči i, o taipgi Juozo ir Krano Ba- 
risų ir kitu savo pažįstamų. Visi jie 
paeina iš Kauno gub, Raudondvario 
parap.: merginos iš Mėtomų kaimo, o 
vyrai iš Mozuriškių ka’mo. Turiu pas 
juos svarbu reikalą. Kas apie juos 
žino arba jie patįs teiksis pranešti jų 
adresa.

Ignotas Jasiukaitis 
(Plaušynytės sūnūs).

54 Light st. W. Lynn, Mas».

5

Pajieškau pusbrolio Antano Dirsės 
iš Dvarčėnų kaimo, Daugų, parap. 
Trakų pav, Vilniaus gub. gyvena 
New Yorko ar Massachusetts valsti
jose. Meldžiu jo paties atsišaukti ar 
kas žino pranešti. (2)A. DIXON.

Swansia, via. Bouse, Arizona.

Pajieškau A. Bliekaičios po vyru 
A. Armalavičienės, gyveno Detroite, 
Mich. Meldžiu atsišaukti ar kas jų 
žino meldžiu oranešti. (10)

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

Pajieškau Antano Jankevičiaus, 
Kaukėto miestelio, Šiaulių pav, Kau
no gub. Turiu svarbų reikalų ir mel
džiu jo paties atsišaukti ar kas jį ži
no pranešti. Jis gyveno Pennsylva- 
nijoj, dirbo kasyklose.

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

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

St Gedman, x (10).
Cosmopolis, Wash.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

geltonplaukės, mokančios skaityt ir 
rašvt, nuo 20 iki 25 metų amžiaus. 
Aš esu 34 metų, moku stoliorystės a- 
mato ir gerai uždirbu. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiust paveikslą at
sakymą duosiu kiekvienai. (10)

Adam A Grigaliūnas
Eerle Bros Co.

Leoną Junction, Wis.

Pajieškau apsivedimui našlės nuo 
nuo 35 iki 42 metų amžiaus, aš esmi 
pasiturintys našlys, laisvų pažiūrų, 
tokių pat pažiūrų norėčiau gaut ir 
moterį. Meldžiu atsišaukti, plates
nes žinias suteiksiu. (10)

T. Borris,
1172 E 79_th str, Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
■įuo J8 iki 25 metu amžiaus, aš esu 
25 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą. Atsakymų 
juosiu kiekvienai. (10)

J. J. Ramanauskas,
280 Fortn str, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 32 metų ir ne jaunesnės 
20 metų, aš esu 32 metų. Meldžiu at. 
-įšaukti, su pirmu laišku prisiunčiant 
savo paveikslą.

Antanas Antaiiavicia (10) 
1319 So. 50-th et, Cicero, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
irba našlės nuo 28 lig 35 mitu am
žiaus, aš esu 36 metų našlys su vienu 
vaiku. Sutinkančios apsivesti malo- 
įės platesnių žinių kreiotis per laiš
ką. W. W. (10)

162 Broadway, Cambridge, Mass.

Pajieškau apsivedimui draugas, 
laisvų pažiūrų ar protestoniško tikė
jimo, apsišvietusios. mylinčios moks
lą ir dorą gyvenimą. Meldžiu atsi
šaukti, atsakymą duosiu kiekvienai.

J. V. Vaišnora, (11)
BOX 42, Aurora, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nutinkančios gyventi ant farmos. Tu
riu gražų gyvenimą ir reikalauju 
draugės ne senesnės 28 metų, laisvų 
oažiurų. Aš esu 24 metų, blaivas.

Charles AVavzon (10)
3433 So. Ix>vre avė Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
mo 18 iki 28 metų amžiaus, aš esu 
21 metų. Pajieškau nes čionai, kur 
ryvenu, nėra lietuvaičių. Su pirmu 
aišku meldžiu prisiust savo paveiks- 
ą. Atsakomą duosiu.

.John Stabinskis
715 E 5-th st, AVilmington, Dėl.

REIKALĄ VIMAL
PAJIEŠKAU MOTERIES, kuri ap

siimtų pridabot namus išėjus man į 
larbą. Platesnių žinių klauskite lai
šku šitokiu adresu: (11)

Joe Stumbris.
BOX 277, Belle Valley, Ohio.

REIKALINGA SENA MOTERIS 
ipžiurėjimui 2 kambarių ir vieno 
vaiko. Už tai skiriu pragyvenimu. 
Meldžiu atsišaukti. (10)

V. Varis
682’5 Nevell st, Barberton, Ohio.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERJS.

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

GORALSKYS EMPI, OFFICE.
»2 Salėm st, Boston, Mass.

Reikalingas KRIAUČIUS 
)rie siuvinio kelinių ir ant 
;eno darbo. Mokestis gera, 
ilsišaukit tuojaus.

.1. H. Balamis, 4 Sigel st., 
\Vorcester, Mass.

PARSIIM’ODA forničia: visai pi
giai. nes išvažiuoju j kitą miestą. No
rintieji pirkti kreipkitės pas:

Mrs A. Balutis. <10*
131 W. 8-th st. So. Boston, Mass.

I’R(X; A_ AGENTAMS.
11 DAIKTAS PARSIDUODA

l t $35.75.
12 Pustu pustimui britvos $1.20. 6 

Elcgantni peiliukai, kožnas periinėm 
kriaunom, su trimis geležtėmis $2.49. 
7 Auksuoti retežėliai, gvarant. ant 
10 metų $5.25. 13 Rritvų ”Crown"
kiekvieno kaina $3.00 viso $6.00. 4
Automatiškos sierčikinės 60c. 4 Fon- 
'aninės pluksnos su automatiškais 
paišiukais S'.k. 1 laikrodėlis H. Mil- 
ton sistem. 21 ak. $3.50. 4 Nikeliniai 
laikrodėliai atviri $6.oo. Viso svkiu— 
125.75.

Agentai reikalingi visur. (10)I. K. MATCHULIS,
BOX 313. Flint, Mich.

REIKALING AS GASPADORIU9 
Kooperacijos Buėernėje. geram ir tei
singam žmogui darbas snt visados 
ir gera mokestis. Atsišaukite greitai 
šiuo adresu:

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

GROMATA DŽIAN 
BAMBAI.

0 mielaširdingiausias po
ne Džianuli!

M užu g alėtum duot man 
advaisą, kad galėčiau vėla 
sugrįžti, ve-o, Į seną savo 
stoną. Ve-o, matai Džian- 
Bamba, aš tau aprašysiu, 
ve-o, visą savo neščėsti. ar
ba velug jo pripodką.

Ve-o, matai, aš buvau ka
daise Kvietiškio dvare tur
kių pisorium, ve-o. matai, aš 
turėjau gerą duoną. Aš gy
venau ne 
chlopais 
tau triu 
pono Eimerio tiesiąją ran
ka. Ve-o. matai, aš buvau 
ne tik pisorium. ale da ir ki
tą džiabą tendinau. Ve-o. 
matai, būdavo kas rytas, 
ve-o, visas turkes. velug jo 
kalakutus išvaryti ir vaka
re parvaryti. Turėdavau 

ve-o, visas turkes surašyt ir 
ponui Emeiriui kasdien re- 
portyt, kiek jų yra. Ve-o. 
matai, džiabas buvo geras 
tai Įsiganiau, kad nebile tur
ke. velug jo arklys mane te- 
nešt galėdavo. Kada ant 
hezmeno pasisvėriau prisi
rišęs ji po turkių lakta ir 
ant kito jo galo pasikoręs, 
tai svėriau du pudu ir ketu- 
resdešimts svarų su lotais. 
Nežinau, kaip jus čia Jame- 
rikoj lotus vadinat, bet tai 
no amerikanski žemės lotai, 
ale vogos lotai, dacol. Ve-o. 
matai, čia Jamerikoj aš ir
gi norėjau kur nors pas 
partnerišką gaspadorių 
gautis už turkių pisorių, ve- 
lug jo klerką, ale ve-o, ma
tai, čia turkiu negano, tai 
turėjau imt diprenc džiabą. 
Ve-o, matai, aš taip nupuo- 
liau nuo vagos, kad dabar 
sveriu jau tik šimtą - pantų 
ir siksti ančių. (Ve-o, fe, 
kaip tie jamerikonai prastai 
savo vogas vadina—ančių, 
tarsi antis svertų žmogų). 
Ve-o, matai, dabar mano no
sis atsikišo, kad ir praeit 
pro žmogų negaliu, kad ne
užkabintų ir nepaklaustų, 
kodėl aš toks skinkė pasi
dariau. Ve-o, matai, tu esi 
geriausias lojeris on .Junai
tet steic, tai aš mislinu, kad 
ir geriausias daktaras busi 
mano nosiai, velug jo, man 
pačiam, kad ta mano nosis 
nebūtų taip ilga ir atsikišus, 
kad bereikalo nelįstų i sve
timą biznį tie durni žmonės 
su savo klausimais, kodėl 
mano nosis taip ilga pasida
rė?

Kad nesakytum, jog ne 
viską tau, šlovingas, išpasa
kojau, kas reikia daktarui 
žinoti, ve-o, matai, parodau 
tau mano liežuvį, kad jis 
gana miklus, ir apznaiminu 
tau, kad mano pilvas olrait, 
filinu gerai.miegu gerai, ko
jos sausos, tik biskį ap
skretusios. turiu pipti-eit 
metų, tik ta nosis vis eina 
didyn. Tai, ve-o, matai, su
simildamas duok man rodą, 
ką turiu daryti su savo no
sia.

O dabar pasilieku sveikas, 
ko ir tau žičiju nuo pono- 
dzievo ir panelės švenčiau
sios, laukdamos tavo išmin
tingos rodos.

Dzidorius Ilganosis.

su kokiais ten 
ar mužikais, bet 
pasakyti, buvau

aš nesu daktaras tik lojen 
of Junaitet steic ir saliun- 
kvperis. Well, mai boi, ky- 
pydamas saliuną aš turiu 
ekspyrenc kaip žmones da
ro sau opereišinus ant nosių 
ir atbukina jas, kaip tik kat
ro būna perilga ir lenda j 
kito bizni. Butai taipgi ge
rai padaręs, paklausdamas 
rodos pas musų ambasado
rių daktarą Bielskį, jis no
sių kišimo i svetimą bizni y- 
ra ekspertas. Gal padary
tų tau masažą. Ale kad pir
ma paklausei pas mane, tai 
ir aš tau daktarišką gerą 
rodą galiu duoti. Well, li- 
sen: Iš geografijos mes ži
nome, kad monkė vaikščio
dama per daug-daug metų 
ant paskutinių kojų, pasida
rė žmogum. Tai pruvina 
faktas, kad juzindami dau
giau tiesią negu kairią ran
ką, padarome tiesią tvirtes
ne ir biski didesne už kai
rią. Tai matai tas biznis ir 
su tavo nosia. Nekišk jos 
ten kur nereikia. Eidamas 
strytu nešk ją visados triu- 
streit prieš save ir neleisk 
jai lįsti į tarpą praeinančių 
žmonių, o buk šiur, kad tavo 
jį SApniĮjfznou ejįoiu sįsou 
nieks į ją nežiūrės, ir tu pa- 
natysi, kad geriausias bu- 
ias išgydyt ilgą nosį, tai 
nekišk jos ten kur nereikia 
lacol. Džian Bamba.
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Tokiu atgalvin dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lotvellin debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriai "kolegijos stu- 
ientai” socialistų buvo taip sumuš

ti, kad palikę visus savo ”forni- 
ėius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygute turi 45 puslapius gryno 
skaitymo ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa vist 
geriausi klerikalu argumentai prieš 
socializmą, visa jų išmintis, visas jų 
'mokslas“, ir ten pat seka socialistu 
itsakymai, kurie ant kiekvieno žod- 
<io sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą" į skutus.

Susipratę darbininkai turėtų pasi- 
-upinti, kad tos knygutės kuo dau
giausia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama “Keleivio” redakci
joj, kaina tik 10c.

Suvyniok 10c į popierą ir pasiųsk 
arastam laiške. Norintiems daugiau 
mt duodame nuošimtį.

“KELEIVIS”255 BR0ADWAY, ‘ SO. BOSTON, 
MASS.

Draugijų Reikalai.
KLIUBAS CHICAGO. ILL.
VALDYBOS ADRESAI: 

T. Kriščiokas—pirmininkas.
1900 So. Union avė., Chicago, 

Petras Kėniu tis—prot. raštininkas,
3238 So. Halsted st, Chicago, III. 

Jonas Vainauskas —Vice pirmininkas 
2918 Union avė., Chicago, 

Antanas Staniulis —Finan. rast 
3220 Wai)ace str., Chicago, 

Jonas Staniulis —Iždininkas,
5237 Princeton avė.. Chicago, III. 

Jonas Jausminas —Kasos globėjas, 
930—W. 35 str, Chicago, III. 
Mikolaitis—organ. priž.
3347 Eineraid avė., Chicago, III.

Kaz.

LIET. DARB. DR. PAš. DR-STĖ 
Courtney, Pa.

Valdybos adresai:
Mikas Nakntis, —pirm.

BOX 410, Courtney, 
D. Lakavičius,—pirm, pagelb.,

BON 138, Courtney, 
Ant Bresenskis—Fin. raštų

P. O. BOX 64, Courtney 
VI. Gamtilis Prot. rast.,

BOX 400, Courtney
St Bemotovičia—kasier.,

P. O. BON 2X, Courtney
Visi nariai.kurie gyvena toliau, 

nalonėkite pasiųst visas užvilktas 
nokestis, kad nenustoti tiesų ir pa

šalpos.

LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 
VALDYBA.

Pittsburgh. Pa.
Pirm. Juo-as Maskeliūnas, —

2025 Colwall Street. 
Pirm, pagelb. Povilas Kavaliauskas 

2131 Forbes st., 
Prot Sekr Juozas Virbickas,

149 Moultrie Street 
■•'in. Sekr. Pranas Uriakis,

1525 Penn. ave„ 
■vasierius Karalius Varašius.

Ali Nation Don. Rauk S. S. 
vasos globėjai: 
Kastantas Šimkūnas ir Ant. Macai
tis. Direktoriai: Jonas Bla/.aitis, A do
nas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov. 
Stanišauskas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

Atsakymas:
Mielas Dzidoriau, ne pa- 

darei misteiką, klausdamas 
pas mane apie sveikatą, bo

Matenjahstiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOSIOS FILOZOFIJOS.

TAI VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA. 
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTJS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Iš&ihuosavimaa.

I. įvairus Istorijos supratimaL
II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
III. Išvedimų patvirtinimaL
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuriu nori pla

čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymą
KAINA KNYGOS 20c.

H. S. Stone, Oph.D. ii FOy
Akių

Specijalistas

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. RIMKUS
P. O. Boa 36. Holbrook. Maas

’Akušerka:
§
*

I
F. Stropiene-8 st ?

Pabaidų s t kur>ą U omans Medica! 
CoCege, Dsltunore. AUi.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, tai peri auteigia visokia* rtūdas ir 
p&gelbą invairiose nsoteru liuese.

SO. BOSTOX

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

Ualtariinės gyvenimo aplinkyla s pr.vertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir :ki 65 centų 
<lxlcl|.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pag. 'bingumo. Nesi
duokite apgaut suklasttioiuis vaistais, parduodamais 
UŽ pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ^ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAl N-EXPEI.I J.RIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš nnj'. Patariame 
pirkt buteliuką už <>5 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. R1CHTER A CO.

74-80 Wa*hin«ton Street, New York

I

G

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip ( 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa- į 
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- i 
riai aplinkui apsupę su raudonomis ' 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Pasiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
i popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston. Mass.

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su di

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

13 Breaivat Sn. Bssltn.
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

m.

m.
m.

FURNUURECO

Į 52 Sheldon st,

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytoja*.

i

Gaunama “Keleivio“ Knygyne. Rašant laiškų arba 
siunčiant pinigus, adresuoki! taip:

. ■ i

B

Tai.: S7S7-J.
<l
Įį
J
Į

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

Telephone: Greenpoint 2372

MACYS BROS

iš ryto į f 

galit; ’
(?1 ji

į E. J. Mažeika

j

)j
<•

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

W.

W.

JI

i

i
i ■
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tarp* Dritgs ir Bedford avė 
BROOKLYN, N. Y.

| “Keleivio” Skaitytojus
GerbiamiejiGerbiamieji:— kurių pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kra
tos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už- 
-ūrašvti ''Keleivį” kaipo tik
rai darbininkiškų laikraštj, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina -darbininkų rei
kalus.

Mainydami adresų būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJA JĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galinta. Mainant adresų už 
enka parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytojų mainy

dami adresų arba klausdami 
ko-nors. parašę laiškų neužkli
juoja ir prilipina tik už lc 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laiškų niekados ne
siųstu, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytaa. 
turi būt pridėta markė už 2c- 
kitaip tų laiškų numeta arba 
reikia už j| primokei adr 

tui.
“KeL” Administracija.

TeMYRIT! Vyrus ii 
merginas mokinant Bar
beno amato. Išmokus 
parūpinant vietą. Rei
kalaukit informacijų, 
šmulk.štis. (C)

GLOBĖ BARBĖK SCHOOL 
439-3-rd avė.. P1TTSBLRGH. PA.

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai. 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo R ild 16 rjrre. N»

1 iki t dieną. **o 7
S vakare.

HANOVEK STRMST. 
BOSTON MASS

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
-veiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta- 
ai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 

<irgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiau 
tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslo. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
:uo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink- 
tų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir . moterims. Ne- 
.entėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre- 
u, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
ą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

Fishleigh & Co„ B. 70 Athenaeum Bldr„ Chicago, III.

i?
I

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00 s
Pristatom į namus visokius 

daiktus į visą apielinkę Jersey 
NewYork, South ir Centrai 
Bronklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (?)

198-200 Grand Street

GRAND RAPIDS. MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijų* Valdybos 

adresai:
Pijus Kaušius,

506 Ixx>nard st. N. W. 
pagelb. K. Zaleskevičius,

506 Leonam st. 
Rast Jonas švedas, 

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

1520 Quarry Avė. 
Iždininkas K. Rasikas,

318 Leonard st
Organ* prižiūrėt*)**: K. S. Jaki- į 

•navicius, 1520 Quarry avė. Su viso- į 
kiais Dr-jos reikalais kreipkitės prie ' 
valdybos virš nurodytais adresais.

Piim.

Pirm.

Prot

* i

N.

N.

N. W.

N. W.

HH n o *
; eH hH

Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ajoj -l į 

rikoje leidžiamus laikraščius, 5 į 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. L 

Krautu’ė atvira nuo 7 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis lašku šuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes sL, Pittsburgh, P*.

AR NORI, KAD MERGINOS;)! 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk ii

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nes i’ 
kendžių gardumas priverčia ją ■ j 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir): 
visados I.owney’s Crest Ken-!jį 
džių. Jeigu nedali gaut kitur,$ 
tai prisiųsk mums dolerį, o > 
gausi vieną svarą geriausių^ 
Amerikoj išdirbtų kendžių. m 

Geriausias agentas Bostone/!:
K. ŠIDLAUSKAS

22C BROADWAY,
SOUTH BOSTON. MASŠ

Sučėdiji9'/2 
pirkdamas 

Visada Pa geibstančią

CASCARĄKpUININE

Gyduolė nepabranginama nuo 20 
metų —24 žirneliai už 25c. kitos nuo 
šalčio gyduolės dabar parduodamos
po 30c. už 21 žirnelį. Išskaitliuok ir 
matysi, kad sutaup'ni 9’z centus 
vartodamas šitą gyduolę. Salti iš
gydo į 24 vai. gripą į 3 dienas. Pini
gai gražinami.

jei nepa- 
gelėtų.

WUj|0 21 žirneliai už 25c.
Visose aptiekose.

Antai 
akmens

Gelžkeiio laikro 
din sriubelių už 
sukamas, vyria- 

A' ko didumo, an
20 metų auksuo

- Čir-i®/ tas su išrašytai: 
»d ubei tavais vi r 

šais. Labai tei 
singas, ypatinga 

gelžkeliu’ važiuojantiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras lai 
kas žinoti. Gvarantuoias ant 20 me 
tų. Ypatingas pasiuiyjimas. Mes iš 
siusime ši laikrodėlį ant kiekvieno ad 
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntiini 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk 
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai si 
kiekvienu laikrodėliu. (?'

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. rt.1

Aš, Alena Kostovska, pasin 
visai publikai akyse

I Kas mane išgelbėjo nuo varginau 
į čių ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
Į per praeitus 4 metus buvau vos til- 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimt 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda 
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 
teikdavo daug man nesmagumo—at 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda 
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose 
Niekur aš negavau pagelbės dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei 
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta 
ras, Regulatria. dėl moterų, prade 
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega 
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kair.a$1.00 
Galima gauti genesniuose saliunuosr 
ir aptikose, o kur negalima gauti 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted SU Tel. Canal 6417 
P. J. BALTRĖNAS, Prof.

Chicago, III.
šitą apgarsinimą turėtu perskaityt 

kiekvienas, iškirnt ir nasilikt.

Taipgi užlaiko visokios
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt.
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausit* 
teisingą ir gerą patarnavimą.

- « E. J. MAŽEIKA
Hartford, Conn

KABE IR LIGOS!
KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA^
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELEIVIO”
SPAUSTUVE a

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdiniuo 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tivieto.

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

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

“KELEIVIS
2SS BrMdway, S#. Boston Mass
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?3RESPGNDENC?dt\
KUNIGAI LOŠIA ŠNIPU 

ROLES.
Minorsviile, Pa., LMPS. 

36 kuopa parengė teatrališ
ką vakarą St. Clair, Pa, 10 
d. vasario. Statė ant scenos 
komediją ”Kun. Gramolos 
raštinyeioj.” Apart to vei
kalo, buvo Įvairių pamargi- 
nimų: dainos, monologai, 
dialogai, pasikalbėjimai, 
ir piano meliodijos.

žodžiu sakant, vakaras 
buvo pilnas gyvumo, publi
ka buvo pilnai užganėdinta 
vakaru, kurį St-Clairiečiai 
pirmu kartu matė savo mie
stelyje.

Eet štai kas atsitinka. Ka
da viskas surengta,išgarsin- 
ta, svetainė paimta žmonės 
laukė paskirtos dienos su 
džiaugsmu, kad galės links
mai praleisti vakarą, vieti
nis ”dušių ganytojas” 
nėrėsi iš kailio, kad tik 
suradus būdą suardyti va
karą. Siūle salės savinin
kams apmokėti už svetainę, 
kad tie neleistų aktorių vai
dinti minimą veikalą. Sve
tainės savininkai atsisakė ir 
nepriėmė jo paduotos pro
pozicijos. Bėgo pas miesto 
valdžią, kad valdžia neleis
tų perstatyti, nes pagal jo 
išvedimą, nedėlioj nelegališ- 
ka imti Įžangą, nors pats tą 
prisakymą laužo visada, 
niekeno nepasiklausęs. Val
džia ant jo skundo mažai a- 
tydos atkreipė. Nabagas 
pienuoja ką kitą. Mąsto, 
kaip čia butų galima kenk
ti? Suplenuoja, kad ge
riausia dabartiniu laiku, tai 
Įduot valdžiai pasakius, kad 
perstatymas bus prieškari
nis ir, da daugiau,—prieš 
”draftą,” nors tame pana
šaus nieko nebuvo—vien tik 
atvaizdinimas gražių kuni
gėlio darbelių. Kunigų dar
bus žmonėms atvaizdinti 
scenoje nėra valdžios už
drausta, yra legališka. Tai 
kaip gi čia prisikabinti? 
Rėkia meluoti. O kunigai 
meluoti, pilni diplomatai— 
jiems tik paduokit! Gabiau
si vyrai tam darbe!

Žinoma, miesto valdžia 
nežino ar skundas teisingas, 
ar ne? Bet nenorėjo tikėt, j 
kad kunigas galėtų taip me
luoti. Lošimą nestabdo, bet 
Įžangą sustabdo imti, kaipo 
nelegališką nedėlioj pagal 
Pennsvlavanijos Įstatymų. 
Bet vietoj to leidžia nuo 
publikos susirinkusios ko- 
lektuoti kiek kas duos?

Laike perstatymo pribu
vo pats miesto gaspadorius 
su dviem policistais ir ver
tėju patirti pilnai, ar yra 
kas-nors panašaus pagal 

Įskundimą?
Pasirodė,kad skundas bu; 

vo melagingas, nieko pana
šaus nebuvo ir kun., vietoj 
užsitarnauti nuo valdžios 
gero šnipo vardą, užsitarna
vo melagiaus vardą ir ga
vo špigą po n ošia už savo 
darbą!

Vakaras publikai patiko, 
publika ramiąi užsilaikė, ir 
laike kolektavimo žmonės 
aukavo daugiau kaip buvo 
Įžanga paskirta. Tik tokie 
klapčiukai neaukavo, kaip 
Dumickai, ką buvo atėję 
IMJrsitikrinti, ar tikrai pasi
sekė suardyti vakaras.

Vakaras nusisekė kuo- 
puikiausiai iš visų atžvilgių, 
nežiūrint darymo visokių 
skerspainių nedabrendusio 
sutvėrimėlio.

Darbininkai, pažinkit vil
kus avies kailyje. Vykit ša
lin juos iš savo tarpo.

.1. Ramanauskas.

!štai vienas draugas iš Be- 
rissos laiške, rašytam 17 d. 
rugsėjo 1917 metų, rašo:

”Šiuomi laiku Argentinos 
darbininkų padėjimas labai 
kritiškas; viskas ntapsako- 
mai pabrango, o uždarbiai 
maži; tankiai ir to negalima 
gauti. Žodžiu, prisieina dar
bininkui badauti.

”0 čia vėl beveik Argenti
na užliejo streikų bangos. 
Mes dar dirbam, bet manom 
greit ir mes apskelbti strei
ką, kadangi čia tėra tik dve
jos gyvulių skerdyklos, tai 
kožnas nedėldienis tų sker
dyklų darbininkai susieina 
ir tariasi...”

Kitame laiške vėl rašo, 
kad Argentinoj milžiniškas 
streikas; sustreikavo gele
žinkelių, gatvekarių, auto
mobilių ir gatvių šlavimo 
darbininkai. Viso streikuo
ja 1,500,000 darbininkų, tan
kiai streikieriai su poli- 
vija susiremia, nemažai 
krinta darbininkų, bet krin
ta ir policijos. Mat su to
kia minia darbininkų nebe- 
taip lengva apsieiti. Kartais 
jau pasitaiko,kad ponai atei 
na pas darbininkus be kepu
rių ir prašo, kad jiems pave
lytų automobiliais nors su 
reikalais pervažiuoti, bet 
darbininkai tik nusijuokia 
iš jų maldavimų. Ir taip 
biedni poneliai grižšta vėl 
pėsti namo. Nevisada se
kas ir darbininkus prigauti.

Kitam laiške vėl rašo, kad 
13 ir 14 spalio -917 n\ buvo 
milžiniškos demostracijos, 
tūkstančiai darbininkų mar
gavo gatvėmis su raudono
mis vėliavomis. Po demons
tracijų pradėjo ardyti gele
žinkelius, deginti vagonus, 
stotis ir Atallerus (karša- 
pius). Policija nebegalinti 
numalšinti sukilėlių; per 
> savaičių laiką padaryta 
kompanijoms nuostolių ant 
106,000,000 pėsų. Darbi
ninkai esą pasiryžę tol strei
kuoti, kol privers fabrikan- 
_us nusilenkti prieš juos.

Lapkričio 26 d. ir Berissos 
abiejų gyvulių skerdyklų 
7,000 darbininkų išėjo Į 
streiką. Streiklaužių priga- 
benti negali, nes traukiniai, 
gatvekariai ir laivai neina, 

Į tokiu budu tikimasi streiką 
laimėti. Taigi Argentinoj 
darbininkų judėjimas auga. 
VI at, neprisotintas kapita- 
'as savo godumu priverčia ir 
ramiausi darbininką kovon.

Paskutiniame laiške rašo, 
kad Berissos miestelis stovi 
tiesiog karės lauke, daugel 
žmonių jau užmušta ir su
žeista ir da tam galo nesi
mato, vietos gyventojai ne
turi kur dėtis; naktimis eina 
laukuose nakvoti,nes stubos 
tik iš lentų.tai begulint lovoj 
nušauna.

Iš to gali kilti Argentinoj 
visuotina Revoliucija.

I’. Yaniunas.

NJLP1LS. FONDO 
ATSKAITA

IR ARGENTINOS 
Darbininkai bunda.

Kiek aš galėjau patirti iš 
laiškų, kuriuos gavau nuo 
draugų argentiniečių, tai 
Argentinos darbininkai ve
da smarkią kovą su kapita
listais. Gal Argentinos po
nai tokio darbininkų sukili
mo dar nematė.

St. Clair. Pa.— Vasario 
10 d. buvo čia LSS. 53 kp. 
parengtos prakalbos. Kalbė
jo d. K. Petrikienė. Gaila, 
kad publikos mažai atsilan
kė, nes prakalba buvo inte
resinga. Aukų Są-gos apsi
gynimo fondan surinkta 
$13.05.

Tos pačios dienos vakare 
buvo atvaidinta veikalas 
”Kunigo Gromulos raštynė- 
je”. Sulošta gerai. Be to, 
buvo visokių pamarginimų 
ir vakaras padrė gerą įspū
di.

Reikia pridurti, kad vie
tos tamsos apaštalas,kad pa
kenkus vakaro rengėjams, 
landžiojo pas miestelio val
džią, kad neleistų nedėlios 
dieną vaidinti. Visi to juod
varnio melai ir pastangos 
niekais nuėjo. Rengėjai ne
ėmė Įžangos ir veikalėli at- 

. vaidino. Lėšų padengimui 
žmonės suaukavo tiek, kad 
lėšos padengta ir da keli do
leriai liko žmonių apšvietos 
reikalams.

.1. Mikalauskas.

NUO SUSITVERIMO 
FONDO IKI VASA

RIO 12 1918.
Įplaukos:

Per pirmą konferenci
ją delegatu suaukau- 
ta ............................ $12.62.

Stoughtoniečių auka 
per Žiurinską ............. 7.10.

Per antrą konferenci
ją So. Bostone delegatų 
suaukauta .................21.60.

Nuo Montellos Jau
nu Vyrų Kliubo .... 10.00.

Nuo 133 kp. LSS. Nor- 
'\vood, Mass., .............9.54.

Per d. S. Svitkauską
iš Roxbury, Mass., .... 8.80. 

Liet. Sūrių Dr-stės iš
Lavvrence, Mass.. auka 
ir Įstojimas................ 15.00.

Auka nuo draugiškos 
vakarienės Hartforde, 
Conn., ........................ 3.00.

Montel’os Jaunų Vy
rų Kliubo Įstojimas ... .5.0C

LSS. 17 kp. Montello, 
Montellos Liet. Taut.

Namo Ben-vės Įstoji- 
jmas, ............................ 5.00
Mass., Įstojimas........... 5.00

Montellos Vienybės
Dr-stės įstojimas ir au
ka ............................... 10.00

So. Bostono LMPS.
13 kp. įstojimas ........ 5.00.

Montellos LMPS. 22
kp. Įstojimas............ 5.00,

Montellos Birutės 
draugystės Įstojimas 5.00.

Lawrence’o LMPS. 8
kp. įstojimas ir auka 17.70. 

Norwoodo LSS. 133
k]). Įstojimas .............5.00

Aukos nuo VI rajono
LSS. pikniko Lavvrence, 
Mass............................ 21.28.'

Noruoodo DLK. Kei
stučio dr-stės Įstojimas 5.00.

Montellos auka nuo
Birutės Dr-stės.........10.00.

Auka nuo Zubų ves
tuvių Montello, Mass., 8.00. 

So. Bostono
kp. Įstojimas .

So. Bostono 
nų ir Dukterų 
Įstojimas ir metinė mo
kestis ............................6.00.

Auka nuo suvienytų 
draugijų išvažiavimo 
Bridgewater, Mass. ..12.00.

Auka nuo So. Bostono 
(Liet. Sūnų ir Dukterų
Dr-stės .. .x-............. 13.80.
K Bostono DLK. Vy

tauto Dr-stės Įstojimas 5.00.
Fitchburgo LMPS. 34 

kp. metinė mokestis ir 
Įstojimas ....................6.00

Hartfordo, Conn., L. 
Sūnų ir Dukterų Dr-stė 
Įstojimas ir metinė mo
kestis ........................... 6.00.

Nashua. N. H., Šv.
Petro ir Povylo Dr-stės 
auka ............................5.00.

Lawrence’o LSS. 64 
kp. Įstojimas ir metinė 
mokestis ...................... 6.00.

Cambridge, Mass., L.
Sūnų ir Dukterų Drau
gystės Įstojimas .........5.00.

Cambridge Liet. Sū
nų Dr-stės Įstojimas ..5.00.

Auka nuo Montellos 
Liet. Jaunu Vvrų Kliu
bo ........... ‘..............„.14.72.

Worcesterio LSS. 40
kp. Įstojimas .............5.00.

Norwoodo Vienybės
Dr-stės Įstojimas ... .5.00. 

Auka nuo šv. Kazi
miero Dr-stės Nashua, 
N. IL, ........................10.00.

Cambridge I.SS. 71 kp 
Įstojimas ir aukos nuo 
prakalbų ......

Cambridge
kp. Įstojimas ir aukos 
nuo prakalbų ..

Lawrence’o
Draugiškos Bendrovės 
Įstojimas ir metinė mo
kestis.............................6.00.

So. Bostono Liet. 
Kriaučių Unijos 149-tas 
skyriaus Įstojimas ir 
metinė mokestis.........6.00,

Rrightono Vienybės 
Dr-stės Įstojimas ir au
ka ............................ 23.00.

Lss^eo
. .5.00.

Liet. Su- 
Dr-stės

Auka nuo 64 kp. LSS. 
draugiškos vakarienės 
Lawrence, Mass., ... .9.59.

Auka nuo Montellos
Piliečių Kliubo ...........1.83.

Auka nuo Montellos
Liet. Jaunų Vyrų Kliu
bo .................;............... 8.73.

Auka nuo Liet. Sūnų 
ir Dukterų Draugystės_ 
Hartford, Conn., ... .5.00.

Auka nuo Brightono
LSS. kp. prakalbų .... 16.50. 

So. Bostono Liet. E-* 
vangelikų Reformatų 
Dr-stės Pagalba Įstoji
mas ir metinė mokestis 6.00.

Auka nuo LAVPM. 
Kliubo iš Hartfordo, 
Conn., ......................... 3.92.

Fitchburgo Liet. Jau
nuomenės Dr-stės Įsto
jimas, metinė mokestis 
ir auka ...

Montellos
Dr-stės metinė mokestis 
r auka ........................ 5.14.

Montellos LSS. 17 kp. 
lietinė mokestis ......... 1.00.

Auka nuo Birutės 
Draugystės Montelloi, 
Mass., ......................20.43.

Montellos L. T. R. Vie- 
rnlos Įstojimas ....... 5.00.

Nashua, N. H. LSS.
192 kp, Įstojimas ir me
dinė mokestis .............. 6.00.

Per 3 NAPKSF. Susi- 
zažiavimą Įplaukė ... .30.00.

Norxvoodo L. S. Ben- 
irovės Įstojimas......... 5.00.

Viso Įplaukų .... $484,55.
Išmokėta:

K. V. Žiurinskui, Ma-
•ėno bylos vedimui . .$19.00.

J. Senkaus bylos vedi-
nui, advokatams .... 50.00.

K. V. Žiurinskui už
;ris darbo dienas ir ke- 
ionę i Nashua, N. H., 17.20.

K. V. Žiurinskui už 
kelionę su trim kaleliais 
no miestelius Concord, 
Nashua, ir Manchester, 
N. H., ..........................15.90.

”Kovai” už atspausdi
nimą konstitucijos ... .7.16.

F. Stasio bylos vedi
mui .......................

K. V. Žiurinskui 
ivi dieni darbo ir kelio
nės lėšas tarpe Bosto
no, Manchester ir Nor- 
\voodo, ......... 15.00.
F. Mačėno bylos vedi

nas (3 susivažiavimo 
oaskirta) ..................30.00.

Advokatui G. E. Ro- 
nver už bylų vedimą ..75.00.

Auka LSS. Apsigyni- 
no Fondui (3 suvažia
vimas paskyrė), ....15.00.

”Kovai” už atspausdi
nimą atsišaukimų ... .2.36.

Advokatui G. Ė. Ro- 
ewer pabaigta mokėti 
skola ..........................19.57.

Viso išlaidų .......... 286.19.
Įplaukų ..................484.55.
Pas kasierių K. V.

Žiurinską 12 vasario
1918 lieka ..............$198.36.

Kasr. K. V. žiurinskas, 
Sekr. H. Kricheris.

Darbo žmonės, matote, pri
valo mokintis ne dėlto, kad 
tą viską, ką mokinosi, tuoj 
užmiršus, bet kad tai atmi
nus amžinai.
GARBĖ, KAM GARBĘ 

ATIDUODA.
Kodėl tūkstančiai žmonių 

pasitiki Trinerio Ameriko
niško Karčiojo Vyno Elix- 
riu labiau, negu kokiais 
nors kitais skilvio vaistais? 
Nesą jie žino, kad Trinerio 

j Amerikoniškas Elixeris yra 
; užsitarnavęs visuomenės 
pagarbą. Jis tikrai ir greit 
teikia pagalbą. Mr. George 

511SqaX Bapu gyvenantis Salėm, O. .........  . .o.Ulr. u.— 
Vienybės

I

kentėjo nuo skilvio nege
rovių per tris metus. Štai, 
jo laiškas iš 27 d. Sausio 
1918 m., kame rašo: ”Esmi 
geriausioj sveikatoj, bet už 
tai esmi dėkingas tik Trine
rio Amerikoniškam Elixe- 
riui.” Laiške iš vasario 14 
d., Mrs. Kuhnimhot, iš Co
lumbus, Ohio, rašo: ”Ačiu 
Dievui dabar aš esmi sveika. 
Viena bonka Trinerio A- 
merikoniško Karčiojo Vyno 
Elixerio išgydė mane.’’ Jus 
galite gaut ji visose aptieko- 
se. Kaina $1.10. Nepapras
ta žiema priverčia daugelį 
jitškot vaistų nuo nušalimo.
Tokiuose atsitikimuose, 
kaip lygiai nuo ištinimo, 
reumatizmo, neuralgijos ir 
tt. Trinerio Linimentas yra 
oasekmingiausiu. Kaina 35 
ir 65c. aptiekose. Išsirašant 
—45 ir 75c. Joseph Triner 
Co., Mfg. Chemists, 1333— 
1343 So. Ashland avė Chi 
cago, III.

(Apgarsinimas).

I

.20.00. 
už

...........10.25.
LSS. 71

......... 10.25. 
L. Soc.
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T buvę popuiiariškos šeimyniškos gyduolės per praėjusius trisde- 

šimts-septynis metus. Jos yra laiko išmėgintos ir 
vertos jūsų užsitikėjimo. J

I A Severas Balsam for LungS ' Severus Baisumas Plaučiams X j ” nuo kosulio, persalimo, uzki- J

W mimo, bronchialinio kosulio, mėšlungiškų krupų ir kosulio prie gripo.
Kaštuoja 25 ir 50 centu. t*0
Severa’s Regulator <Severos Regulatoržus) yra abelnas A 

stiprintojas ir gera gyduolė, kuris per- X 
gali ypatingas moterų ligas. Kaštuoja $1.25.

Severa’s Kidnev and Liver Remedv (Severos Gyduolė y 
nuo Inkstų ir

penų) nurodoma, jei randasi uždegimas inkstų arba pustės, sulaiky- j mas arba tekėjimas pertiršto šlapumo, skausmingas šlapinimasis,*** 
kojų t'nimas ir stręnų skausmai, paeinanti nuo inkstų betvarkės. 
geltonligė ir skilvio rugštumas. Kaštuoja 75c. ir $1.25.

Severa’s Skin Ointment 'gvėros Odinė Mostis) nuo niežu t 
ekžemos, dedervinių, uzsinuoc<>> ♦ 

mų parstupų, salt rheum, šašų ir vasarinių išbėrimų. Kaštuoja 50ct.

Severa’s Balsam of Life Severos Gyvasties Balsamas) 
yra abelnas stiprintojas nuo ke- 

penų neveikimo, nevirinimo, paprasto užkietėjimo ir dispepsijos, f 
Kaštuoja 85ct.

4Ū> Severa’s Nervoton 1 Severos Nervotonas) suteikia atsakantį 
palengvinimą nuo protiško slėgimo, in- 0*0 j somnijos arba nemigio, nervų silpnumo, histerijos ir nerviškumo. J

Kaštuoja $1.25. ^*

Y Severa’s Gothard Oil f Severos Gothsrdiškas Aliejus) va r-V A tojamas tepimui nuo reumatizmo, neu-X ralgijos, nikstelėjimų, susimušimų, tinimų ištinusių gylių, štyvumo ♦ V sąnarių ir raumenų, dieglių ir įvairių skaudėjimų. Geras linimentas.A Kaštuoja 30 ir 60 centų. ♦**
---------- »_ i i ( (Severos Gydantis, Odi- 

nis Muilas) puikus, ty- JL 
| ras ir antiseptiškas muilas toiletui, maudynėms, gaivos plovimui ir ♦ 

Reikalingas maudant kūdikius ir užlaikymui sveikatos 
ir tyrumo odos, skalpos ir plaukų. Kaštuoja* 25 centai.

Reikalaukite viso surašo Severos šeimyniškų Gyduolių. Nie
ko nekaštuoja. Severos gyduoles galima gauti kiekvienoje 
aptiekoje bei tiesiai rašykite mums ir mes išsiųsime. Vienolc 

apie tai pirma aptiekoje pasiklauskite.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedor Rapids, lova..

Severos 
Šeimyniški 
Vaistai

V Severa’s Medicated Skin Soap 
------.....

skutimuisi.0*0 ir tyrumo <
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Telephone: Bark Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
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MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MA88.

I
I
I

Paskui pats priėjęs prie žmogaus iš
trauki tų bolę iš jo nosies. Prisiųski* 
te 25c. gausite ta bolę ir katalio- 
trą. (51)

The Magic Shop.
BOX 309. H oi brook, M

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigu < 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi S 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri* < 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų j 
pasiūti siutai ar overko^i nesudarko žmo- • 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- ; 
KOTUS PASIUVAU PIGIAI IR GERAL Į
TAIPGI ISVAI.OM IR 1ŠPROSINAM !

VYRU IR MOTERŲ RUBUS j* 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikraa Jutą brolis lietuvis

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

Telefofias: So. Boston—2101*

I
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įgauna Stipruma, Tvir 
tuma, ir Sveikata.

Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
iigomes, jeigu turite skausmą 
galvos, užkerčjimo vidurių, ne
galei e snieguoti, neturite giaro 
apetito; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją, nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu jaustate visai 
nuvargis ir jeigu jusu protiškos 
ir kliniškos paiiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone — 
tR Stebuklingą Kraujo Valy
toją Ir Sveikatą Tvėrėją.

Nuga-Tone_ _ _ _ _ _ _ _  , y
Padara Tirštų, Rauduoną Kraujų, Stiprus, Nuolatinius 

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Moteres.
Tie svarbus gyduolei, Nuga-Tone, išmeta nuodas iš kūno ir padara 

jįjį stiprų ir sveikų. Pripilda kimų su tvirtų, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarbam stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo inkšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketęįimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptina širdy, priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuosa ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvarys, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje, ne turis 
apetitų ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamtns-Ntiga-Tone padarys tą. jog 
jaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuoti 
kad sufrąžin sveikatą Ir busite užcanedinti. arha s'igražisma pinafu*. Gvarantija 
yra ideta i kožna pundui). Pilnas vieno mėnesi gydymas tik $1 ar ant Se/.tų mėnesių 
už >5.00 Siuskite savą pasteliavimo š**nd<*na ir atjaukite savą pirmutini sveikata, 
stiprumą ir spiekas, Nuga-Tone yra taipjau naudingas dėl vyrų kaip ir dėl moterių.

SIUSKIT TA KUPONĄ
Nailonai Laboratory L101 12S W. Madison st., rhiragn, III.

TdMu Monal S..............  Ir meMzfa prtstuatt .... >.............mfnrsto gydysM,
gyduolių Nut»-Ton«.

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

ADRESAS ♦

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR IS KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IBSIVYSTĖ IS BEŽDŽIONĖS, NEKURIE SAKO, 
BET IS KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
iiaiškins šita knyga. Joje telpa paveikslai kokio 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA Ke. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS Re.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JURKEVIČIAUS DAINAS... 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

I* jot sužinoM, kada musų protėviai vogdavo sau 
žmona*, valiau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteria. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai siena knyga lietuvi, kalboje, kari taip antulkiai 
iiffviUena musų praeitį ii užrašų užsilikusių paa 
pačius žmones.

KAINA SSe.
AUDIMO APDARAIS S*e.

Viriminėtos knygos gaunamos "Keleivio” knygyne.
Siunčiant pinigus adresą užrašykit tapi:

”KEL IV1S,” SO. BOSTON, MASS.

Už JOKI LAIKRAŠTYJE TILPUSI APGARSI- 
NIMA REDAKCIJA, NEI ADMINISTRACI

JA NEATSAKO.
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Vietinės Žinios
Protesto rezoliucija

Mes, Bostono Amalgama- 
ted Clothing Workers of A- 
merica rubsiuvių unijos 149 
Lietuvių skyrius, savo susi
rinkime 14 d. vasario, 1918, 
apsvarstę šaukiamo New- 
Yorkan 13—14-tai dienoms 
kovo š. m. Amerikos Lietu
vių Visuotino Suvažiavimo 
klausimą, priimam sekan 
čią protesto rezoliuciją:

”Kadangi Amerikos Lie
tuvių Taryba ar Tautos Ta
ryba nėra visos Ame riko? 
lietuvių visuomenės įstai
gomis, vien tūlų visuomenės 
dalių komitetais;

”Kadangi tos ”tarvbos,‘ 
nebūdamos visuomenės pri
pažintomis įstaigomis, pa 
sisavina sau diktatorystė; 
teisę ir mindžioja demokra
tijos principus: ir

Kadangi tie komitetai ne
susižinoję su visom musų vi
suomenės didelėm organiza 
cijomis, neišskiriant darbi 
ninkiškų profesionalių uni
jų, kaip ve lietuvių kriau
čių, angliakasių bei k., tode

MES PROTESTUOJAME 
prieš paskelbimą šaukiame 
suvažiavimo Amerikos lietu 
vių vardu;

MES PROTESTUOJA
ME prieš klerikalų ir kon 
servatyvų tautininkų savini- 
mąsi sau teisės diktuoti vi
suomenei savo įsakvmus;

MES PROTESTUOJA
ME prieš vadinamą taria 
mo suvažiavimo visuotinu 
kada jis šaukiamas be visos 
musų visuomenės nuospren
džio.

REIKALAUJAME
Kad progresyvė musų vi

suomenės dalis, būtent dar
bininkai ir jų judėjimui pri 
tariančios organizacijos ai 
įstaigos vadovaujanties Ru 
sijos revoliucijos iškeltc 
tautų apsisprendimo obal- 
sio iniciatyva savo susirir. 
kimuose ruoštų pamatą i> 
medžiagą Visuotinam Ame 
rikos Lietuvių suvažiavi
mui, kurį sušauks patįs dar
bininkai.

A. Wartavičia, 
M. Duseiko, 

P. Malinionis.
St. Grubliauskas.

Brightoniečiai protestuoja
Vasario 17 d. vakare skai

tlingas Brightono lietuvių 
susirinkimas po trumpa: 
J. B. Smelstoriaus prakal 
bai priėmė sekančią protes
to rezoliuciją prieš klerika 
lų šaukiamą Amerikos lietu 
vių seimą.

”Mes, Brightono ir jo a- 
pielinkių lietuviai, susirinkę 
masmitingan, sušauktan 
LSS. 67 kuopos 17 vasario, 
1918 m., priimam sekančią 
protesto rezoliuciją:

Kadangi Am. Liet. Tary
ba ir Tautos Taryba nėra 
visos musų Amerikos lietu
vių įstaigomis, vien tūlų tos 
visuomenės dalių komite
tais;

Kadangi lie minėti komi
tetai nepasitarę su musų vi
suomenės didžiomis organi
zacijomis bei įstaigomis, pa
skelbė Amerikos lietuvių vi
suotiną suvažiavimą; ir

Kadangi šitoks tų komite
tų pasielgimas yra aiškiu 
pasisavinimu diktatorių tei
sės ir aiškus mindžiojimas 
demokratijos principų, to
dėl

Mes protestuojame prieš 
tų ”tarybų" savinimąsi sau 
teisės vadinties visos visuo
menės įstaigomis;

Mes protestuojame prieš 
minėtų komitetų ”skymą” at 
stumti skaitlingą visuome
nės reprezentaciją minima
me seime;

Mes protestuojame prieš 
vadinamą minimo seimo vi
suotinu Am. lietuvių seimu, 
kada jis sušaukiamas be vi
sos musų visuomenės žinios 
ir pritarimo.
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Pirmutinis Bostone Lietuvis
kuris turi

Siutų, Overkoty ir Rainkotų Krautuvę.
Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir 

auksuotų daiktų, visokios rųšies laikrodžių.
Priimam užsakymus ir prisiatom į namus ant pa

reikalavimo.
Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo

kėjimų, tik $1.00 į sąvaitę.
Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus.

P. KETVIRTIS
233 Broadway, So. Boston, Mass.

iRezoliucija vienbalsiai 
jriimta.

A. Lakačauskas, pirm. 
A. Malionis, sekr.

V

)

EXTRA! EXTRA!
Didžiausi

Viešos diskusijos.
Cambridge’aus L.S.S. 71 

kuopa padarė nutarimą,kad 
visu žiemos sezonu kožną 
nedeldienį apie 3 vai. po piet 
laikyti viešas diskusijas į- 
vairiuose klausimuose.

Ateinančiam nedeldieniui, 
24 d. š. m. paskirta tema: 
”Ar galės Rusija viena be 
kitų valstybių egzistuoti?7’ 
Toliau turime klausimų to
kių, kaip ve: Ar reikia šauk
ti darbininkų (Lietuvos lais
vės klausime) seimą? Kaip 
lietuviai darbininkai turėtų 
pradėt lavintis—šviestisjeu- 
rie grįš Lietuvon? Ant dis
kusijų yra užkviečiami visi, 
nes įžanga visiems Kuosa. 
Vieta diskusijų Y.M.C.A. 
svetainėje, 7 Burleigh st., 
Cambridge Port, Mass.

Vasario 17 d. 7 Burleigh 
st., Cambridge, atsibuvo vie
šos diskusijos, parengtos 
LSS. 71 kp., kur buvo disku- 
suojama klausimas: ”Kaip 
lietuviai darbininkai turėtų 
prisirengti grįžti Lietu
von?’’ Ir po visapusiško mi
nėto klausimo apkalbėjimo 
padaryta šitoks išvedimas, 
formoj rezoliucijos:

Kadangi šiuo karės aud
ros metu tapo sunaikintas 
kuone visas Lietuvos turtas 
—ūkis, triobėsiai, gyvuliai 
ir t.t.: ir

Kadangi busiančioji Lie
tuvos valdžia turės būti dar-

ŠOKIAI
Rengia So. Bostono Lietu

viai Washingtono gimimo 
dienoj, t. y.
22 Vasario-February, 1918
Prasidės nuo 6 vai. vakare 
ir trauksis iki vėlai nakties.
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 

kampas E ir Silver st., So.
Boston.

Įžanga: Moterims 25c. 
Vyrams 35c.

Gerbiama lietuvių publi
ka kviečiama atsilankyti ir 
smagiai pasilinksminti.

RENGĖJAI.

?ranešimas Mass. valstijos 
lietuvių organizacijoms.
Pereitų metų rugsėjo mė- 

įesvie Roxburv, Mass., atsi- 
)uvo Bostono apielinkės Ru- 
tijos išeivių konferencija, 
:ur šalia konferencijos dėl 
iuntimo politiškų prasikal- 
ėlių į Rusiją tapo sutverta 
Rusijos Piliečių Apsigynimo 
Lyga, kuri lig šiol veikia pa- 

' <al konferencijos nustatyto 
irogramo, kiek buvo galima 
ame reikale veikti.

1—4 vasario šių metų 
\ew Yorke atsibuvo visuo- 
inas Rusijos išeivijos suva
žiavimas. Jame dalyvavo 
60 delegatų, nuo 140 įvai
kių organizacijų. Suvažia
vimas nutarė suorganizuoti 
Darbininkų Tarybą (Soviet 
’abočich deputatov), išrin
ko veikiantį komitetą iš 19 
tariu, sekretarijatą iš pen
čių ir išdirbo sekančias pra- 
lines taisykles:

1. Apgyventose Rusijos 
šeivijos kolonijose tveriasi 
larbininkų Tarybos.

2. Tos Tarybos vienijasi į 
)arbininkų Tarybų Federa- 
iją iš visų Rusijos išeivių 
kolonijų Suv. Valstijų ir 
(anadoj.

3. Tarvbos turi autonomi- , „ . .... ...
•? savo 'viduriniuose dalv- zmonl1 ™įĮzla- soeiahz- 
tuose ir atlieka visus vieti
nius reikalus.

1

mo formoj (? Rd.),todėl ran 
dame reikalingu, kad prieš

4. Vyriausiu Fedaraeijos Pzim« Lietuvon dėti pas-
>rganu vra Tarvbu suvožia- mokinimuisi viso to,
dma«: ' kas yra reikalmga dabar

5. Pildančiais Tarvbu or- moderniškoj gadynėj 
Janais vra jų išsirinkti ko-P“^ z™’nI’i .gyvenimui ir 
nitetai,’o pildančiu organa- ■ 'aldymuisi, kaip tai budavo- 
IU Fedaraeijos Komitetas, peš, žemdirbystes meeham-

ir

j a v* J 
nitetai, o pildančiu organa- 
Šrinktaš“ Tarybų ‘suvažia^, .kos> 'ąjdymosi, politikos 
n0 jkonomijos. abelno mokslo

Rezoliucijos komisija.
Dalykai dar nėra galuti- sociologijos.

įai sutvarkyti, bet rytinių 
/alstijų Rusijos išeivių ko- 
or.ijos jau pradėjo organi
zuot vietines Tarybas. 14 
asario Rusijos Piliečių Ap- 
igynimo Lygos komitetas 
turėjo posėdį ir nusprendė 
;aukt konferenciją, kurioje 
manoma likviduoti R. P.A. 

ir į jos vietą sutverti 
Jarbininkų Tarybą, tais pa
dais pamatais, kaip ir da- 
lartinė Rusijos Darbininkų 
Taryba.

Taigi visos organizacijas 
turėtų apsvarstyt Darbinin
kų Tarybos reikalingumą ir 
’adusios reikalingu prisidėt 
>rie jos; išrinkt delegatus į 
tonferenciją, kuri atsibus 
tpie ar 24 vasario, I^atvių 
Kliube 23 Kenilworth st., 
Ro*burv, Mass. Kiekviena 
irganizacija nuo šimto na- 
•ių renka du delegatu.

Platesnių informacijų ga- 
ima rašyti rusiškai arba 
angliškai pas Rusijos Pilie
čių Apsigynimo Lygos sek
retorių J. Shvartz, 30 Jamai
ka st,, Jamaica Piain, Mass. 
arba pas R.P.A.L. Pildančio 
Komiteto narį N. A. Raste
nis, 167 Washington st., 
Cambridge. Mass.

Apvogė D. K. Vytauto 
Beną.

14 vasario, dienos laiku, 
vagjs išlaužė duris ir apvogė 
So. Bostono lietuvių beną. 
Pavogė apie $300 vertės vi
sokių instrumentų.

MONTELLO, MASS.

Teatras
Lietuviai MONTELLOS ir apielin

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

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

DAKTARAS

Ia.l.kapocius|
LIETUVYS DENTISTAS. į

I VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų.;

Nuo 2 iki 9 vak. j
NEDALIOMIS ! 

iki 1 t. po piety, i
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadway, tarpe C ir D St*.;
SO. BOSTON, MASS.
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Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

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

Severa’s
Balsam for Lfor Lungs <

(Severos Balsamą Plaučiams), o ( 
netrukus patyrsi, kad tatai yra 
puikus vaistas gydimui ----
amauguiio. Jis yra tvirtai reko- ' 
menduojamas. kaip vaikams I 
taip ir suaugusiems. Pilnus nu- , 
rodymus rasite prie kiekvienos 
bon kūtes. Kaštuoja 25 ir 50 et I 

Parsiduoda visose aptiekose. .

puikus vaistas gydimui nuo I > 
kosulio, užkimimo ir spazmodiško , > 

■» vaIzA

f *. ■■

Geriausis Kriaučių Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

SAUGIAUSIA BANKA

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

474 Broadway, So. Boston, Mass.
KAPITALIS ................................... $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MATNARa.—PREZIDENTAS

DIVIDENTUS
Už padėtus musų Rankoje pinigos nuo 
5 Lapkričio, šių mėty, bus mokama po

1 2 procento

Didelės prakalbos apie 
Bolševikus.

Bostono socialistų parti
jos skyrius rengia dideles 
prakalbas, kurios įvyks 24 
d. vasario (ateinančią nedėl- 
dienį po piet) Convention 
Hali, po nr. 56 St. Botolph 
st., kertėj' Garrison st., 
(prieš Mechanics namą). 
Kalbės garsus kalbėtojas d. 
L. LOKE iš New Yorko, ai
škindamas kas yra bolševi
kai ir ko jie reikalauja. 
Darbininkams patartina 
skaitlingai susirinkti, nes 
L. Lore’s prakalbos begalo 
yra įdomios visiems. Įžanga 
dykai.

PRAKALBOS.
Ateinančioj nedėlioj vasa

rio 24 diena, 7:30 vakare so
cialistų svetainėje 376 Broa- 
dawav, bus LSS. 60-tos kuo- 
]>os surengtos prakallios. 
Kalbės drgas V. B. Ambra
zaitis iš Detroit, Mich. To
dėl meldžiame visus atsilan
kyti kuoskaitliangiausiai.

Komitetas.

So. Bostono Literatūros 
Draugijos mitingas.

Vasario 24 d. 2 vai. po pie
tų Liet. Darb. Literatūros 
Dr-ja laikys metinį susirin
kimą, po num. 376 Broad- 
way. Visi nariai turi daly
vauti ir pasiimti knygas. 
Bus renkama nauja valdy
ba. M. M. Plepys pirm.

h

j»3M0<0M0r»

VV. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS. IOWA

iUŽ padėtus Taupinimo skyriuje. 
Pinigus į Banką galite prisiųst ir per Iaišk°

Ar turi kopiją Severos Lietuviško T 
Kalendoriaus 1918 metams? i

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Grosą Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Gaatie Sq., 

BOSTON, MASS.

Gražiausių Dainų ir Nejausiu

;l

Mes******
25c
50c
25c
50c
20c
2Oc

1.00
1.00Papuošta daugeliu ipafraitą puikią paveikslų, 

223 puslap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų 
deklamuot ant viešų susirinldmų.

Knygoje trijų ryšių eilės: 
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai trąšiausia ir turtingiami* eilių knyga betariu kalboje. 
Kiekvieaaa turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

KAINA TIK 75 CENTAI. 
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.09.

SIELOS BALSAI

I
* PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.

Kiekviena* nutpirkųn tų knygų pasidžiaugt. Pinigas geriat* 
24a i eiųnt "Money Orderi*," Pop.er.qiuK galima aiųet tieatog , 
tpraaUm konverte, ašrašiaa aiškiai adresu save ir "KetaMe” 

TpriMpyt aš Be. markų.

Geriausia 
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkėj

amomoioK 
OKOJiOMOK

amo*****

"KELEIVIS,”
SO. BOSTON, MASS.

__________________ oiaomomoie^^ l

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.
Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 

vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 
(lydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams................
Vaikų ramintojas ................
Nuo suirimo nervų...........
Bobro lašai ........................ ___
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ................................ 75c
Kraujo Valytojas........... 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ........... $1.00

Tikrą Lietuviška Trajai ka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų t.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.00 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

skaudėjimo.......... ]0 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir medika-

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Blakėms ir barako n. 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 daktarą.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V IX Šidlauskas

PROVIZORIUS

Kam dm


