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VOKIEČIŲ UŽPUOLIMAS APVYLĖ
LEONĄ TROCKĮ.

Jis tikėjosi, kad kaizerio ka
reiviai greičiau sukils, negu 

eis prieš Rusiją.
Paskutiniųjų dienų Ru

sijos istorija yra istorija ko
vos tarpe dviejų nuomonių 
valdžioj ir jos šalininkuose. 
Mat, netikėtas vokiečių už
puolimas išblaškė visus pi r- 
mutnius rusų apskaitliavi- 
mus.

Imeninas buvo tokios nuo
monės, kad Lietuvos Bras
tos taiką reikia priimti. Jis 
manė, kad visų pirma rei
kia stengties kuoilgiausiai 
tęsti revoliuciją pačioj Rusi
joj, kad palaikius ją gyvą 
patol, pokol karės tęsimas 
sukels vakarų Europoj ki
tas šalis ir suvienys jas su 
revoliucine Rusija. Trockis 
tuo tarpu tikėjosi, kad re
voliucija vakaruose '. yra 
daug arčiau. Todėl Lietu
vos Brastoj jis tvirtai: lai
kėsi prieš vokiečių politiką, 
tikėdamasis, kad Vokietija 
nedrįs pradėt karę prieš Ru
siją.

Jeigu vokiečiai butų davę 
už septinių dienų notą, kad 
jie pradės karę, rusai butų 
galėję pereiti nuo Trockio 
prie I^enino taktikos. Bet 
vokiečiai tokios notos neda
vė. Jie užpuolė visai neti
kėtai, kuomet rusų valdžia 
neturėjo jokių spėkų jiems 
pasipriešinti.

Kad išgelbėjus nors tai. 
kas dar liko Trockis, da- 
kiek pasvyravęs, perėjo dis
kusijose Lenino pusėn ir tuo 
jaus buvo išsiųsta vokie
čiams telegrama, kad Rusi
ja yra priversta jų išlygas 
priimti ir taikytis. Neatidė- 
tinumas buvo toks didelis, 
kad sušaukti centralį veikia
mąjį komitetą visai nebuvo 
laiko. Todėl kuomet žinios 
apie tą pasidavimo telegra
mą likos išspausdintos, kilc 
didžiausia įtūžimo audra 
Priešingos partijos, žinoma, 
tuojaus pradėjo išnaudoti 
šitą progą savo politiškiems 
tikslams ir be jokio nuosa- 
kumo pradėjo atakuoti val
džią, kad ji nori padaryti 
taiką, tuo pačiu laiku kaltin
damos ją užtai, kad iki šiol 
ji da neįstengė padaryti tai
kos.

Karininkų partija sovie 
tuose pradėjo atakuot val
džią už silpnumą, nurody
dama, kad sykį atsisakyda
ma po vokiečių išlygomis 
pasirašyti, o kitą sykį vė) 
sutikdama tas išlygas pri
imti, valdžia naikina revo
liucijos ūpą. Radek ir visi jo 
šalininkai ryžosi kariauti i- 
ki mirties, tvirtindami, kad 
tuo budu geriausia busią pa
sitarnauta tarptautinei re
voliucijai. Įdomu, kad veik 
visi kareiviai ir priešingi ka
rei darbininkai stojo už ka
rę.

Tuo tarpu da jokio atsa
kymo iš vokiečių nebuvo, o 
žinios iš fronto ėjo viena 
paskui kitos, kad vokiečiai 
lengvai žengia visu frontu 
pirmyn.

Buvo tečiaus pamato ir 
Trockio ir kitų įsitikinimui, 

kad Vokietija nedrįsianti 
toli eiti. Tą parodo žinios, 
kad vienas vokiečių pulkas, 
kuriam buvę įsakyta eiti 
prieš rusus, sušaudęs 42 sa
vo oficierių. Tą pasakojo 
žmogus iš Arensburgo, kur 
jis savo akimis matęs 70 vo
kiečių surištomis rankomis, 
kurie atsisakę eiti ledu ant 
Verdero.

Kita žinia iš fronto sakė, 
kad vokiečiai einą nedide
liais būriais, po 100, po 200 
kareivių, surinktų iš įvai
rių pulkų,kas kaip ir liudijo, 
kad vokiečiai jau nepasitiki 
reguliare kariumene, bet 
renka iš įvairių pulkų liuo- 
sanorius prieš rusus. Bet 
visgi žinios iš Dvinsko ir ki
tų vietų rodė, kad rusai vo
kiečių sulaikyt negali ir 
traukiasi atgal net sandėlių 
nesunaikinę.

Ir kadangi laikas vis bėgo, 
bet atsakymo iš vokiečių vis 
dar nebuvo, tai karininkų 
partijai pasisekė Leniną 
prikalbint, kad jeigu vokie
čiai nesustos ėję, tai pradėt 
karę ir kariaut iki galo, o 
revoliucijai tas nei kiek ne
pakenks.

Vasario 26 Petrogrado 
valdžia išleido jau šitokį 
atsišaukimą į žmones:

”Nors musų valdžia suti
ko taikytis Vokietijos ir 
Austrijos valdžių antmesto- 
mis išlygomis, tečiaus im- 
perialistiški žmogžudžiai 
nesiliauja veržęsi Rusijos 
gilumon. Prakeikti Vilhelmo 
minionai ir vokiški Kaledi- 
nai kartu su musų buržuazi
jos baltomis gvardomis eina 
prieš sovietus ir šaudo juos, 
o valdžią grąžina dvarpo
niams, bankieriams ir kapi
talistams, rengdami tuo bu
du grąžinimą monarchijos.

"Revoliucija pavojuje. 
Mirtiniausias smūgis bus 
užduotas į Raudonąjį Pet- 
rogradą. Jeigu jus darbinin
kai, kaimiečiai ir kareiviai, 
norite palaikyti sovietų val
džią, tai jus turite kovoti su 
tomis ordomis, kurios nori 
jus praryti.

"Išmušė svarbi valanda. 
Darbininkai ir visi paverg
ti žmonės: Jus turit stoti į 
raudonų batalionų eiles. Vi- 
;i prie ginklo ir kovoti iki 
paskutinio atsikvėpimo."

RUSUA JAU SUSITAIKĖ.
Galų gale Rusija likos pri

versta nusilenkti prieš teu
tonų sąjungą. Oficialis Ber
lyno pranešimas sako, kad 
atsiųsti Lietuvos Braston 
bolševikų komisionieriai jau 
naši rašė po vokiečių taikos 
sutarčia ir todėl karė Rusi
joj skaitosi jau pabaigta.

Smulkesnių žinių apie su
tartį kol kas da nėra. Bol
ševikai tik pasakė, kad tę
siant derybas ilgiau, jų pa
dėjimas pasidarytų da sun
kesnis ii’ todėl jie priversti 
pasirašyti jm) sutarčia be jo
kių diskusijų.

Gom persas paskyrė 4 de
legatus į tarptautinę darbi
ninkų konferenciją Euro
poj.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on March 
6, 1918, ar reąuired by the Act of
October 6, 1917.
ITALIJA ARTI REVOLIU

CIJOS.
Demonstracijos su raudo

nom vėliavom visuose mies
tuose. Ryme sumišimai.

Iš Romos pranešama, 
i kad suėmus valdžiai du so
cialistu už revoliucinį veiki
mą, Italija vėl atsidūrė ant 
krašto socialės revoliucijos. 
Minios demonstruoja Mila
ne, Genooj, Neapoly ir pa
čiam Ryme.

Valdžia suėmė Italijos so
cialistų partijos sekretorių 
Constantino Lazzari ir jo 
padėjėją Bombacci,kaltinda 
ma juodu už propagandą,ku
ri "puldė šalies ūpą." Laz
zari buvo nuteistas 35 
mėnesiams kalėj iman, o 
Bombacci 28 mėnesiams.

Net mažutėj Sicilijoj, kur 
italai labai dievobaimingi, ir 
tenai žmonės eina su raudo
nomis vėliavomis pas mies
to valdybas.

Didžiausis kaltinimas 
prieš Lazzari buvo tas, kad 
tuoj po socialistų .suvažia
vimo, kuomet Italijai dargi 
sekėsi austrus mušti, išsiun
tinėjo laiškus 800 miestų ma 
jorams ir kitiems valdinin
kams, kur socialistų buvo 
valdžia, paragindamas juos 
vardan protesto prieš karę 
rezignuoti.

Tuojaus po to socialistai 
kurie anot radikalų organo 
"Tribūna," valdą visą Ita
liją, pradėję agituoti už re
voliuciją, taip kaip Rusijoj 
Tuo tarpu per italų frontą 
pradėjo laužtis vokiečių ar
mija. Vien tiktai tas sulai
kęs Italijoj revoliuciją.

Kuomet visa šalis atsidū
rė pavojuje, socialistų parti
ja savo žingsnį sulaikė. Bei 
valdžia pradėjo persekiot 
socialistus už išdavimą. 
Dviejų partijos viršininkų 
nubaudimas vėl sukėlė revo
liucinį subruzdimą.

Socialistų deputas Benti-| 
ni, gindamas savo draugus, i 
teisme pasakė:

"Jeigu jus juos išteisin- 
sit, jus padarysite socialis
tams smagumą; jeigu jus 
įjuos nubausit, jus padarysi
te mums garbę."

Pats Lazzari, priimda
mas bausmę, sušuko: '"Lai 
gyvuoja socializmas!” A- 
budu jie buvo nubausti pi
nigais: vienas 3,500, antras 
3,000 lirų.

Italijos socialistų partija 
karštai remia bolševikų val
džią ir sakoma po rusų esan
ti revoliucioniškiausia soci
alistų grupė pasauly.

Italijoj esą apie 4,000,000 
socialistų balsuotojų.

ŠVEDAI UŽĖMĖ RUSU 
SALAS.

Bolševikų valdžia gavo 
patvirtinančių žinių, kad 
švedų spėkos užėmė Alandų 
salas. Išlipusiems tenai 
švedams smarkiai priešinosi 
nedidelis bolševikų garnizo
nas.

Alandų salos seiliaus pri
gulėjo prie Švedijos ir šve
dų apgyventos. Sakoma, 
kad tų salų gy ventojai ke
lis kartus jau kreipęsi į 
Stokholmą ir prašę, kad tos 
salos »el butų sugrąžintos 
Švedijai.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on March 
<5, 1918, ar reąuired by the Act of
October 6, 1917.

AMERIKOS RAUDONOJI 
GVARDIJA RUSIJAI 

GELBĖTI.
New Yorke pradėjo orga

nizuotis Raudona Gvardija 
Rusijos revoliucijai gelbėt. 
Per vieną socialistų mitin
gą, laikytą Parkvievv salėj, 
prisirašė 500 gvardijiečių.

Daugiau kaip 2,000 socia
listų susikimšo salėn ir ki
ta tiek turėjo,mitingą lauke. 
Abudu mitingai reikalavo 
"moralės, dvasinės ir fiziš
kos" paramos rusų revoliu
cijai prieš Vokietijos auto- 
kratizmą.

Pašaukus mitingų pabai
goj liuosnorių, socialistai 
tuojaus pradėjo plaktis prie 
pagrindų. Paprašius aukų, 
tuojaus pasipylė popierinės, 
moterįs pradėjo mėtyt ant 
pagrindų savo žiedus, špil
kas, auskarus ir kitokius 
auksinius daiktus. Nuo ga
lerijos nupuolė ant pagrin
dų surištas nosinėn pluoštas 
popierinių, o paskui pasigir
do balsas::"pasilieku sau tik 
tikietui namo parvažiuot." 
Vienas darbininkas, įsira
šęs gvardijom prižadėjo a- 
tiduoti visą savo algą, kokią 
jis gaus nuo dabar iki to 
laiko, kuomet važiuos Rusi
jon su Amerikos Rudonaja 
Gvardija.

Prezidentui Wilsonui bu
vo nusiųsta šitokia telegra
ma:

"Du tūkstančiai darbinin
kų ir socialistų, susirinkę 
viešan susirinkiman, prašo, 
kad tamsta leistum organi
zuoti Amerikos Raudonąją 
Gvardiją iš tokių žmonių, 
kurių nepaliečia drafto 
įstatymas, kad jie galėtų 
paskui važiuot Rusijon ka
riauti prieš Vokietijos im
perializmą. Beto da mes 
prašom, kad tamsta leistum 
pasiųst Liaudies Komisio- 
nierių Tarybai Petrograde 
sekamą telegramą:

" ’Du tūkstančiai socia
listų ir darbininkų, susiėję 
viešan susirinkiman, siun
čia revoliuciniems darbi
ninkams ir kaimiečiams bro
lišką pasveikinimą ir pa
drąsinimą didvyriškai ko
voti prieš Vokietijos imperi
alizmą. Mes nutarėm orga
nizuoti Amerikoj Raudona- 
ią Gvardiją aktyvei tar
nystei Rusijoj. Lai gyvuoja, 
revoliucija!’ "

Apie 500 vyrų tuojaus už
sirašė į Raudonąją Gvardi
ją. Žiedai ir kitokie daiktai 
busią parduoti ant licitaci- 
jos.

LINčlAVIMO SOCIALIS
TAI NENUSIGANDO.
Kaip skaitytojams gali 

būt jau žinoma, New Yorko 
darbininkai šįmet išrinko 
miesto tarvbon 7 socialistus. 
Darbininkų atstovams pri
siėjo jau nesykis susiremti 
su demokratais ir republiko- 
nais. Negalėdami prieš tei
singą socialistų kritiką atsi
laikyti, demokratai pradėjo 
grasinti socialistams "virvė
mis.” Demokratas Kenne- 
alv patarė sudaryt "lyn- 
ching party” ir socialistus 
pakarti.

Bet socialistai nenusigan- 
kariumenėn nepiliečių, ko- do. šešto distrikto socialis- 
kią yra padarius Anglija ir tiškos organizacijos sušau- 
Kanada. Sulyg tos sutarties, kė mitingą ir paskcllrė, kad 
šitos valstybės dabar gali jos jau gatavos pasitikti ne
imti viena Kitos žmones sa- tik patį Kennealy, bet ir vi- 
vo kariunienen. są jo "iynehing party."

SUTARTIS SU ITALIJA 
IR FRANCUZIJA DĖL 

ĖMIMO KARIUMENĖN 
NEPILIEČIŲ.

Francuzija ir Itali ja nu
tarė padaryti su Amerika 
tokią pat sutartį dėl ėmimo! 
kariunienen nepiliečių,

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

KETURI KAREIVIAI NU
TEISTI MIRIOP.

Keturi Amerikos karei
viai, kurie "likos pagauti 
miegant," kuomet jie buvo 
pastatyti pirmoj apkasų li
nijoj ant sargybos Francu- 
zijoj, likos nuteisti miriop. 
Nors gen. Pershing turi tei
sę teismo nuosprendį išpil
dyt, tečiaus jis pranešė apie 
tai karės departamentui į 
Washingtoną, kad šis iš
reikštų savo nuomenę.

Tai yra pirmutinis toks 
atsitikimas, kaip Amerikos 
kareiviai išvažiavo Francu- 
zijon. Tik vienas kareivis 
buvo sušaudytas už papil
dymą neapsakomos piktada
rystės ant vienos franeuzų 
mergaitės.

REICHSTAGAS NEIš- 
DUODĄS TEISMUI 

SOCIALISTO.
Kaip "Frankfurter Zei- 

tung" praneša, vokiečių 
Reichstagas be jokių disku
sijų atmetęs Bremeno kari
nio teismo reikalavimą iš
duoti kriminališkam perse
kiojimui social-demokratų 
atstovą Alfredą Henkę, ku
rį valdžia kaltino kurstyme 
pasipriešinimo kariškam pa
dėjimui.

Kariškas padėjimas buvo 
paskelbtas per pastaruosius 
streikus daugelyje Vokieti
jos miestų, tų tarpe ir Bre
mene. Henke matomai yra 
Bremeno atstovas ir jisai 
priešinosi kariškam įstaty- 
mui Bremene. Atstovas Dit- 
tmann buvo nuteistas kalė- 
jiman už dalyvavimą Berly
no streikuose.

100 KINIEČIŲ ŽUVO 
KATASTROFOJ.

Hong-Kong mieste, bly
nuose, laike lenktynių su
griuvo budavonė su sėdynė
mis ir 100 žmonių likos už
mušta.

ANGLIAKASIAI ŠUTVĖ 
RĖ NAUJĄ UNIJĄ.

Coloradoj 15-tas maine- 
rių distriktas turėjo Pueb- 
lo mieste suvažiavimą ir nu
tarė nuo United Mine Wor- 
kers of America atsimesti. 
Colorados maineriai sutvė
rė naują uniją, kuri vadin
sis Independent Union of 
Mine Workers of America.

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

SĄJUNGININKAI RENGIASI 
UŽPULT RUSIJĄ

Nori "apsaugot bendrus 
reikalus Siberijoj."

Londonas, 5 kovo.—"Dai- 
ly Mail” praneša, jog Angli
jos, Francuzijoš ir Italijos 
ambasadoriai Tokioj keti-1 _
na šiandien bendrai prašy-1 Jie traukė kavaleriją Rygos 
ti Japonijos, kad padarytų;—-- 
reikalingų žingsnių sąjungi- ■ 
ninku reikalams apsaugot 

| Siberijoj.
Laikraštis priduria, kad finų ir pasiuntė juos Fin- 

Amerikos ambasadorius liandijon, kad prisidėtų prie 
prie to gal neprisidės, te- buržuazinės Baltosios Gvar- 
čiaus jokios baimės dėlto ne- dijos ir padėtų atimti iš bol- 
galį būt, nes manoma, ševikų Helsingforsą ir Vy- 
kad Amerika tam pasiprie- borgą, bet bolševikų kariš- 
šintų. Įkas laivas tuos finus suga-

"Manchester Guardian" vo ir paėmė nelaisvėn, 
karštai .protestuoja prieš -----------
siuntimą sąjungininkų ka
riumenės Siberijon. Jisai 
aiškina, kad šitokiu savo pa- 
nelgimu sąjungininkai pa
dėtų Vokietijai draskyti 

j Rusiją. Šitas laikraštis rei-
• kalauja, kad nei vienas žin-_________ _______ __
gsnis nebūtų padarytas, Linsingeno kareiviai paėmę 
prie kurio neprisidės Ame- ir Gomelį.
riks. v . . . . i Kijevas nekurį laiką buvo

"Tas užtikrips laikymąsi bolševiku rankose. Po smar- 
—1-” rašo "Guar- kaus mūšio, per kurį 4,000vienodo saiko," i 

dian.” Girdi, "Wilsonas 
yra užreiškęs, kad vokiečių 
užgriebimai vakaruose ne
gali pasilikti. Todėl jisai ne
gali prisidėti ir prie sąjun
gininkų užgriebimų rytuo
se."
600,000 japonų laukia tik 

sąjungininkų pritarimo.
Washingtonas.—Jėi Ame

rika užgirs tą žingsnį, Ja
ponija galės į dvi sąvaites 
nusiųsti Siberijon 200,000 
kareivių sąjungininkų rei
kalams ir tavorams ginti. O 
įk> tam, kaip užtikrina čio
nai augštas jos valdininkas, 
greitu laiku ji galėtų pri
statyt tam tikslui ir 600,000 
vvru.

TEUTONAI TĘSIA KARŲ 
TOLIAU.

Teutonai tęsia karę toliau. 
Nors Berlyne plevėsuoja 

' ina-
Nors Berlyne 

vėliavos ir Troc 
si namo, kad ru 
naują "taikos" sut^ftį, aus
trai su vokiečiais savo keliu 
tęsia karę toliaus. •

Sutarties rašalas da neiš
džiūvo, o Vokietija jau pra
neša Švedijai apie savo pa
siryžimą užgriebti visą 
Finliandiją ir išvyti iš te
nai rusus militarinėms spė
komis.

Austrija, kuri nesenai da 
-akėsi Rusijos neatakuo
sianti, dabar praneša pasau
liui, kad jos armijos veržia
si Mažrusijon ir paėmė jau 
770 rusų kanuolių ir 1,000 
kulkasvaidžių.

Per Londoną atėjo žinių, 
kad vokiečiai jau užėmė 
Narvą. 100 varstų nuo Pet
rogrado, ir eina ant paties 
Petrogrado.

VOKIEČIAI BOMBARDA
VO PETROGRADĄ.

3 kovo iš Petrogrado pra
nešama, kad vokiečių orlai
vis metęs į miestą bombas. 
Tris žmonės likos užmušti 
ir 5 sužeisti.

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 
3,000 VOKIETIJOS 

FINŲ.
Pasirodo, kad vokiečiai 

pienavo užpuolimą ant Pet
rogrado iš dviejų pusių. 

Valeriją Rygos
apielinkėn ir ledaio tiesė 
linkui Revelio geležinkelį.

Tuo pačiu laiku vokiečiai 
surinko savo armijoj 3,000 

VOKIEČIAI PAĖMĖ KI
JEVĄ IR GOMELJ.

Vokiečių generalis štabas 
praneša, kad rusų tvirtovė 
Kijevas prie Dniepro upės, 
Ukrainijoj, likos jau ”pa- 
liuosuotas." Generolo von

žmonių buvę užmušta ir 
7,000 sužeista, 3 vasario bol
ševikai buvo išviję buržuazi
nę Ukrainos Radą ir paėmę 
Kijevą į savo rankas.

•Ą «

BURŽUAZIJA SU VOKIE
ČIAIS PAKORĖ 200 

REVOLIUCIONIERIŲ.
Bolševikų valdžia išleido 

proklamaciją antgalviu 
V i-i H n

jai, kur sakoma, kad 20 va
sario. kuomet vokiečiai už
ėmė Volmarą, buvo areš
tuota ir be jokio teismo ant 
rinkos pakarta 200 žmonių.

Proklamacija sako, kad 
tuos žmones vokiečiams į- 
skundė vietos buržuazija, 
kuri susirinkusi prie kartu
vių paskui šaukė, kad "toks 
pat likimas laukia dar 500 
revoliucionierių."

PASKANDINO LIGON- 
BUČIO LAIVĄ.

Iš Londono oficialiai pra
nešama, kad Bristolio są- 
siauroj 27 vasario likos pa
skandintas anglų ligoninės 
laivas. Ant laivo buvę 200 
žmonių; 34 iš tų išlipo Swan- 
sea mieste, o apie likusius 
nėra žinios.

VOKIEČIŲ GROBIS 
RUSIJOJ.

Generalis vokiečių štabas 
paskelbė, kad pradėję dabar 
veržtis Rusijos gilumon, vo
kiečiai paėmę 6,800 rusų o- 
ficierių, 57,000 kareivių, 
2,400 kanuolių, 5,000 kulka
svaidžių, tūkstančius moto
rinių vežimų, 800 garvežių 
ir tūkstančius vagonų.

MOKINDAMIESI DURT. 
NUDURĖ KAREIVI.

Camp Devens kareivių mo
kykloj pereitoj sąvaitėj li
kos nudurtas kapralas Da- 
ley. Tas atsitiko mokinan- 
ties durt priešą durtuvais. 
Jam perskriosta didžioji 
gisla pilve ir už valandos jis 
ligonbutyje mirė
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DARBININKŲ KONFE
RENCIJOS.

Kaip "Naujienos” prane
ša, 3 kovo turėjo Įvykti Chi- 
cagos apielinkių darbininkų 
konferencija. Jos rašo:

"šita konferenciją sumanė 
Lietuvių Darbininkų Taryba. 
Bet joje galės dalyvauti ne tik 
tai tos darbininkų draugijos 
kurios priklauso Tarybai, o ir

forma konstitueijinės monar
chijos. Valdžios formą nusta
tys patys Lietuvos žmonės. 
Bet ar šiokios kas laikytųsi 
nuomonės, ar kitokios, nevalia 
žmogų smerkti už jo nuomo
nes."
Vadinasi, vyskupas Kare

vičius nekaltas, 
įuomonė, o už 
smogų smerkti negalima. I- -- - |

Jo tokia 
nuomonę'

kitos. Konferencijos tikslas y- “B^t kuomet socialistai paša-
ra ne daryt kokius nors priver- nuomonę apie kleri-
stinus nuosprendžius, o ūktai ^i tada gevalt!
pasikalbėt apie 
dienos klausimus 
nuomonėmis, kad 
dėsnio Vienodumo dariJninkų 
judėjime ir veikime.

"Mes matome, kad kderika 
lai mobilizuoja savo jiegas. 
stengdamiesi pakreipt i savo 
pusę nesusipratusių  jų žmonių 
minias. Atžagareiviskoji tau
tininkų dalis seka paskui kleri
kalus. O ką daro atžagareivių 
priešai? Jie veikia ir organi
zuojasi atskirose kolonijose, 
bet beveik nieko nedaro, kad 
užmezgus savo tarpe platesni 
ryšį.

”Tai yra negerai. Jeigu at
žagareiviai suvienys savo spė
kas, o jų priešai bus išsisklai
dę, tai musų visuomenės judė 
jimas nukentės: geriaus susi
vienijusioji josios dalis paims 
viršų. Prie to mes negalime 
prileisti.

"Bet kad atžagareiviai ne
gautų Įsigalėti, tuo privalo 
pirmiausia rupinties pažistan 
tįs savo reikalus darbininkai 
Prieš atžagareivių veikimą jie 
turi statyt savo veikimą, prieš 
atžagareivių vienijimąsi jie tu
ri statyt savo vienybę.

"Jeigu sąlygos butų prielan
kios, Amerikos lietuviams dar
bininkams reikėtų neatidėlio
jant padaryt savo suvažiavimą 
'Bet kaip dabar dalykai stovi 
tai šitoks sumanymas tuo tal
pu yra labai sunkiai Įvykdo
mas. Tai-gi prisieina kol-kas 
pasitenkinti atskirų apskričių 
(apielinkių) konferencijomis.

"Chicagos darbininkų drau
gijų delegatai pareitą nedėldie 
nĮ nutarė, kad tokia konferen
cija butų labai pageidaujama 
šios apielinkės draugijoms. Bet 
mes manome, kad panašios 
apskričių konferencijos butų 
labai naudingas dalykas ii 
Pittsburgh’ui su apielinkėmis 
ir Bostonui, ir New Yorkui, ii 
tt. Šitokioms konferencijoms 
surengti reikia palyginamai 
nedaug išlaidų, o bet-gi jos yra 
puikus būdas suartinti ir pa- 
skatint prie gyvesnio ir nuosa
kesnio veikimo darbininkų or
ganizacijas."

Bostono apielinkėj šito
kios konferencijos mintis 
taipgi brandinama. Norvvoo- 
do draugijos jau nutarė pa
raginti So. Bostono draugi
jas, kad konferencijos su
rengimo darbą šios pasiim
tų ant savęs.

svarbiausius 
ir 1
atsiekus di-

^lUmtLVOTAS PASA
KYMAS.

’T^aisvei” nepatinka, kad 
visuomenė pritaria *’Kelei
vio” pozicijai seimo klausi
ne. štai, 14-tam savo nume- 
•y ji rašo:

’’ 'Keleivis’ paskelbė, kad 
reikalinga šaukti progresyvės 
sriovės suvažiavimą. Ir štai 
tuojaus ir kuopų rezoliucijos, 
kad būtinai sušaukti progre- 
syvės sriovės suvažiavimą. 
Binghamtoniškiai reikalauja 
suvažiavimo remdamiesi tuo, 
kad, girdi, mums visiems rupi 
Lietuvos likimas, todėl priva
lome ir suvažiavimą sušaukti 
VVaterhuriečių priimtose rezo
liucijose pasakyta, kad jie ap
svarstė ir pripažino reikalingu 
šaukti

VISTIEK NEAIŠKU.
"laisvė” anąsyk pasigy

rė, kad ji yra visuomeniš
kas laikraštis, o "Keleivis” 
ne, nes ši leidžią privatiniai 
žmonės, o "Laisvė" priguli 
bendrovei.

.Mes tuomet paprašėm 
"Laisvės”, kad ji paaiškintų, 
kiek turi būt bendrovėj na
rių, kad ją galima butų pa
vadinti "visuomene?" -

Po kelių savaičių laiko 
"Laisvė” davė toki atsaky
mą:

"Atsakom. Bent jau tiek, 
kad galima butų išrinkti bnard- 
direktorius, kas ant nelaimės 
'Keleiviui’ nepasisekė pada
ryt.’’

Bet dalykas vistiek neaiš
kus. Jeigu direktorių valdy
ba padaro laikrašti "visuo
meniniu,” tai fabrikai ir ka
syklos taipgi turėtų vadin
tis "visuomeniškom” Įstai
gom, nes ir jas valdo direk
toriai.

jkvklų buvo išmestos visos' 
kitos kalbos, o pasiliko tik 
viena rusų kalba. Bet šian
dien jisai Sibire malkas ka
podamas mąsto, kad kas ki
tu teises mindžioja, pats sa
vo teisiu nustoja.

Buvęs Nevv Yorko miesto 
teisėjas Sanders apskundė 
žydų socialistų dienrašti 

■”Forward”, reikalaudamas 
$100,000 atlyginimo už ”Į- 
žeidimą” jo garbės. Laik
raštis Įžeidęs jį 1916 metais, 
kuomet jis "runijęs” ant de
mokratu tikieto i kongres- 
manus.

Iširusios Spėkos.

suvažiavima.”

"DRAUGAS” GINA
KAREVIČIŲ.

Kaip ir galima buvo tikė
tis, Amerikos lietuvių kuni
gų organas "Draugas” sto
jo už vyskupą Karevičių, 
kuris nuvažiavęs Berlynan 
prašė kaizerio valdžios, kad 
padarytų Lietuvą atžagarei- 
viška monarchija po Vokie
tijos globa.

Kada socialistų spauda 
pradėjo šitą vyskupą smerk
ti, tai "Draugas” rašo:

"Žinodami pažangumą nuo
monių vyskupo Kereviciaus po
litiškuose ir socialiuose klau
simuose—mes drūčiai abejoja
ma, kad vyskupas pageidautu 
Lietuvai monarchijos. Jeipu 
ir pageidavo, tai, beabejonės, 
konstitueijinės. l^jekvienam 
valia turėti savo politiškas 
nuomones. Mažne visi lietuviai 
linksta prie respublikos. Bet y- 
ra ir tos nuomonės prisilaikan
čių, kad Lietuvai labiau tiktu

ii ----------------- --  ■
( True translation filed vvith the post- 
imaster at Boston, V'ass., on February 
'(>, 191K, ar reouired by the Act of
October 6, 1917.

Rašo S. Katayama.
Japonijos Social-Demo- 

kratų Partija buvo Įkurta ir 
jos manifestas paskelbtas 
20 gegužės 1901 metų. Susi
rašė organizacijon 600 na
rių. tų tarjie ir pats šio 
straipsnio autorius. Val
džia užgniaužė šitą partiją 
jos gimimo dienoj. Tečiaus 
socialistų propaganda buvo 
nesulaikoma ir nežiūrint 
kad partija buvo uždaryta, 
socializmo filozofija spar
čiai plėtojosi po visą Japoni
ją. Socialistai vedė smar
kią kovą per rusų-japonų 
karę 1904-5 metais ir Įgijo 
sau daug šalininkų.

1906 metų vasarą Tokios 
mieste vėl susiorganizavo 
Japonijos socialistų parti
ja: Į kelis mėnesius organi
zacijon prisirašė keli šimtai 
narių ir judėjimas pradėjo 
sparčiai augti. 1907 metų 
pavasary partija jau pradė
jo leisti Tokios mieste soci- 
ilistišką dienrašti, bet vy- 
•lausvbė greitai ji uždarė. 

Nuo to laiko socialistų parti
jai legališkai gyvuoti nelei- 
Ižiama.
Per pastarąjį desėtką me

tų Japonijoj socialistai turė
jo sunkų, liūdną gyvenimą. 
Dvylika jų už platinimą re
voliucinių doktrinų buvo 
nuteista kalėjiman iki gy
vos galvos. Šeši mirė kalė
jime. Dvylika buvo pakar
ta. Ir dabar daug sėdi ka
lėjimuose už socialistišką 
propagandą. Turbut nei 
vienoj šaly ant žemės ka
muolio socialistai nėra taip 
šiurkščiai ir žiauriai perse
kiojami, kaip Japonijoj. Te- 
čiaus nežiūrint nuolatinio 
draudimo, priespaudos, per
sekiojimo ir aštrių bausmių, 
išsimėčiusių po visą Japoni
ją šiandien yra apie 7,000 
socialistu. Norėdami gy- 
venti, tūli jų liovėsi veikę. 
Kiti gi pasiryžo būti tikrais 
kankiniais ir kentėti visus 
persekiojimus, kokie tik ga
li būti prieš juos atkreipti.

Per paskutinius rinkimus 
Į parliamentą vienas socia-

listas apsiėmė būt kandida
tu. Tai buvo draugas To- 
šihiko Sakai, kuris pasiėmė 
ant savęs sunkią atsakomy
bę, kad padarius šitam ju
dėjimui pradžią. Buvo su
rengta penki agitacijos mi
tingai, bet brutalės polici
jos spėkos visus išardė. Po 
tam socialistams visai buvo 
uždrausta pasirodyti, nors 
konstitucija gvarantuoja 
žodžio laisvę visiems. To
liaus buvo uždrausta socia
listų partijos plaforma ir 
manifestas, nors įstatymai 
apie rinkimus sako, kad už- 
dviejų mėnesių iki rinkimų 
kandidatai gali laikyti agi
tacijos mitingus. Tečiaus ir 
prie šitokių aplinkybių 
draugas Sakai gavo 25 bal
sus.

Iš 70,000,000 gyventojų 
Japonijoj yra apie pusantro 
miliono balsuotojų, šitas 
skaičius da sumažintas tur
to kvalifikacijomis ir ap- 
švietos laipsniais, taip kad 
proletarai nuo balsavimo y- 
ra visiškai atskirti. Gauti 
prie šitokių aplinkybių 25 
balsus, tai didelė viltis soci
alistų judėjimui Japonijoj 
ateityje. Žiūrint iš valdžios 
taškaregio, socialistas yra 
niekas daugiau kaip tik ša
lies išgama, ir vyriausybė 
taip ii vaišina. Taigi žmo
gus, kuris balsuoja už "iš
gamą” kandidatą, turi būt 
nepaprastai drąsus ir pasi
šventęs tai idėjai.

Kodėl Japonijos valdžia 
yra taip rusti socialistams 
ir kodėl ji taip žiauriai juos 
persekioja? Todėl, kad val
džia bijosi augančios darbi
ninkų galybės ir soc. judėji
mo. Ji nori viską pašvęsti 
imperializmui ir militariz- 
mui. Imperializmas gi yra 
darbininkų ir socializmo 
priešas. Pergalė karėj su 
kita valstybe reiškia milita- 
rini despotizmą namie.

Japonija dusyk laimėjo 
karę: syki su Kynais, ki
tą syk su‘Rusija. To pasek
mė buvo tokia, kad labai 
sustiprėjo militaristiškų 
biurokratų klesa, kuri visus 
šalies reikalus aukauja pirk- 
lybos plėtojimui Į kitas ša
lis. Valdžia vis didino ar
miją ir laivyną, pakol galų 
gale priėjo jau prie to,kad 
šiandien jos ištekliai ir žmo
nės, nebegalėdami tokios 
naštos atlaikyti, pradeda 
jau klupti. Japonijos impe
rializmas nepaiso žmonių 
būvio ir išnaudoja juos kiek 
tik galima. Tai yra vyriau
sia priežastis, kodėl valdžia 
taip atkakliai priešinasi so
cializmo judėjimui Japoni
joj.

Dabartinė grovo Teruči- 
či ministerija yra imperiali- 
stiškiausia ir autokratiš- 
kiausia, kokia tik nuo kons
titucijos paskelbimo yra ka
da nors Japonijoj buvus, ši
ta ministerija nepaprastai 
bijosi socialistų, nes jos tiks
las yra laikyti proletariatą 
pavergus taip ilga:, kaip ga
lima.

Nežiūrint visos priespau
dos, socialistai bando varyti 
savo agitaciją taip plačiai, 
kaip tokiose aplinkybėse ga
lima. Jų darbas, supranta
ma. turi būti slaptas, ka
dangi viešai agitacijos vary
ti tarpe darbininkų negali
ma. Bet nežiūrint to, kad 
taip sunku socializmo filo- 
zofiją viešai aiškinti, socia
listų skaičius nuolat auga.

Kilus Europoje karei, pa
sirodė jau žymus Japonijos 
darbininkų atbudimo ženk
lai. Tankus streikai Įvai
riose išdirbvstėse Japonijoj 
ir Rusijos revoliucijos Įtek
mė padarė ant darbininkų 
dideli Įspūdi, kuris parodo", 
kad neužilgo galima tikėtis

Norint žinoti, ar Įvyks 
ALV. Seimas, visųpirmiau- 
sia privalome išrišt nors tris 

(šiuos klausimus: 1, ar tokis 
seimas reikalingas? 2, ar jis 
galimas? 3, kas jį šaukia?

žinoma, daugelis stebėsis 
iš klausimo, ar seimas reika- 

•lingas, ir sakys, kibą tam 
žmogui Irietuvos likimas ne
apeina. Bet nusiraminkite, 
gerbiamieji, ir pažvelgkite Į 
faktus. Regis, neikiek ne
perdėsiu sakydamas, jogei 
vidutiniškai skaitant tokis 
seimas atsieitų lietuvių vi
suomenei nemažiau, kaip še
ši tūkstančiai, dolerių. (Mes 
manom, apie $10,000. Red.). 
Kokiu budu aš tai žinau? 
štai kokiu. Seime delegatų 
butų nemažiaus 300. Kiek
vienam reikėtų išleisti po 20 
dol. Tiesa, nevisiems po riek 
lėšuotų, bet užtai kitiems lė- 
šuotų po $50.00 ir daugiaus. 
O kur da svetainė ir kitos 
seimo išlaidos?

Taigi dabar ir pasvarsty
kime, kas butų Lietuvai nau
dingiau: ar tokia suma
pinigų, už kuriuos galima 
butų ne vieną sušelpti, ar 
kad mes už tuos pinigus su
važiavę praseimavotume?

Tiesa, ne viską galima už 
pinigus Įgyti, bet kad tasai 
seimas atneštų gerų rezul
tatų, nuo kurių Lietuvai 
nors kiek palengvėtų, tai da 
reikia dikčiai paabejoti. Ne
kalbant jau apie musų poli
tiškų santikių aštrumą ir 
partijų ambicijas, paimkime 
vien tik jau pažiūrų skirtu
mą Į Lietuvai laisvės išga
vimą, o tuojaus pasirodo, 
kad tai nesutaikomi daly
kai. Tautininkai su klerika
lais nelabai tame klausime 
-'kuriasi, nes ir vieni ir kiti 
-eikalauja neprigulm ingos 
Lietuvos, o jei ne, tai jie ve
lytų, kad Lietuva butų pri
jungta prie Vokietijos, nes 
oo kanitalistu valdžia ju biz- 
aiški reikalai geriau butų 
gvarantuoti. Socialistai tuo- 
tarpu pageidauja, kad Lie
tuva paliktų Rusijos respub
likos federacijoj. Tai kam 
da, rodos, važiuoti, eikvoti 
laiką ir pinigus ir seimavoti, 
kad ir namie būdami žino
me, kokių politiškų Lietuvai 
laisvių mes reikalaujame? 
Tuk Į seimą suvažiavus nei 
viena srovė savo pažiūrų ne
išsižadės.

Kaip kurie politikieriai 
kalba, kad važiuodami i sei
mą "paliksime namie savo 
partijos dalykus, o važiuosi
me vien tiktai Lietuvos rei-

į kalais.” Daug išmintingiau 
tie politikieriai padarytų, jei 

! pasakytų, kad važiuodami 
į i seimą "paliksime savo gal
vas namie/’

Ant galo pažvelgtame ir 
kas tą seimą šaukia. Gal sa
kysite, visuomenė? Ne! Tik 
klerikalų politikieriai. Kad 
pridengus savo jėzuitišką 
veidą, jie, kai]) paprastai, 
taip ir dabar, i talką sau pa-! 
sikvietė tulus tautininkus.

Ir keista, ir juokinga, kadi 
[jau ir ožiai pradeda virsti [ 
daržininkais. Kasgi to neži
no, kokie Lietuvos laisvės 
geradėjai buvo iki šiol jezu-! 
itai. Ar gi jau per porą są-[ 
vaičių jie persimainė? Tie-I 
sa, jie čiulba, rodos, lakštin-i 
galos lialsu ir daugelis mu-( 
sų nesupranta, jog tai yra[ 
ta "lakštingala”,ką Kumeliu
kus piauna. Atsiminkime; 
tiktai, kun. Olšauskus, Anta
navičius, Laukaičius ir kitus; 
caro "burdingierius.” O bene: 
fusiškiai, amerikiečiai, tai 
ne to paties plauko? Ir kas. 
gelėtų seimuoti su tokiais 
"kramolos malšintojais?”

Todėl, jeigu ir butų reika
las šaukti seimą, tai šaukti 
tik darbininkų seimą—tų 
žmonių, kurie gerbia demo- 
kratvbės principus ir ištik-

Rodos, mes aiškiai su
prantame, kad kiekvienas 
darbininkas ir darbininkė 
būtinai turėtume pažinti sa
vo priešus ir žinoti būdą, 
kaip kovot prieš juos. Bet 
čia tuojaus kįla klausimas, 
kokia turi būti pradžia, kad 
sustiprinus savo spėkas? 
Rodos, kiekvienas protau
jantis darbininkas galėtų at
sakyti, kad mes galime su
sti print spėkas tik tuomet, 
kuomet pas mus bus vieny
bė ir kuomet kovosime visi 
iš vieno.

Bet pažiūrėkime, kur ta- 
pageida ujamoj i musų vieny
bė? Jos suvis nesimato. Mi- 
iionai darbininkų kovoja, 
kad pagerinus savo būvi, bet 
to pagerinimo kaip nema
tyt, taip nematyt. Ko
dėl? Todėl, kad darbi
ninkai nesusi vieniję, kad 
perdaug išsiskirstę Į viso
kias grupes ir bekovodami 
su kapitalistais tankiai su
siduria su kitom darbininkų 
organizacijom, čia aš nuro
dysiu keletą tokių pavyz
džių. Mes gerai žinome, kad 
geležinkelių darbininkai turi 
savo tvirtą uniją apgyni
mui savo reikalų; antrą tvir
tą uniją turi anglekasiai. 
Na, ir padėkim sau, angle
kasiai apskelbė savo bo
sams streiką. Geležinkelių 
darbininkai tuomet sako: 
mes neturime su maineriais 
nieko bendro, tai ne mus li
nija,—ir be mažiausio pasi
priešinimo jie veža streik
laužius. Vadinas, vietoje 
pagelbėjus unijistams, pa
gelbsti kapitalistams.

Tas pats ir su viršutiniais 
darbais ir darbininkais. Jie 
vieną dieną kovoja prieš ka
pitalizmą, kitą dieną pagelb
sti kapitalistams. Galima 
nurodyt ir daugiau tokių 
oavvzdžiu. Duokime sau. * • ♦ • 
štai socialistai, IVv W. ir baž
nytinė organizacija. Visi to
kie pat darbininkai, bet kjek 
vieni turi savo atskiras gru
pes. nors kovoja su tuo pačiu 
priešu ir už tokį pat pageri
nimą savo būvio. Jeigu vi
si susivienytų i vieną krūvą, 
tuomet pasidarytų neperga
lima spėka.

Nėra vienybės net ir soci
alistų partijoje, kurios turi 
būti vienas principas, viena 
mintis, viena idėja, taigi, 
rodos, turėtų būti viena gru- 
pa. kuri iš vieno bendrai 
veiktų. (Pas socialistus ir 
yra vienas tikslas ir viena 
idėja, tik nievienoda takti
ka. Reti!). Bet ar ištikrųjų 
taip yra? Visai ne. Mes ma
tome iš tos vienos partijos 
net 3 grupes, ir tos grupės 
taipgi kartais būna priešin
gos viena kitai, ir da kartais 
kovoja viena prieš kitą. Tai
gi pagalvokime, ką mes gali
me nuveikti, jeigu mus spė
kos sklaidosi Į«vis mažesnes 

___ w... ........... ....... grupes ir kovojame prieš 
laikydamas savo prakalbas! vieni kitus? kapitalistai 
apie Lietuvos neprigulmy-‘pasinaudodami ta darbinin- 
l)e, entuzijastiškai džiau-lkų suirute viešpataus patol, 
giasi, kad iš Lietuvos mo- pakol darbininkai neturės 
kvklu jau visos kitos kalbos į vienybės ir ne sueis visi į 
likosi išmestos, pasiliko tik j vieną didelę spėką. Mes ne
viena lietuviu kalba!............. I privalome užmiršti, kad

Well, Jonai, da nesenai kur vienybė, ten galybė, o 
caras taip pat buvo paten-.kur suirutė, ten vergija, 
kintas, kad iš Lietuvos mo-! Slapukas.

"Tėvynė” praneša, kad 
badaujantiems lietuviams 
Kopenhagoje iš Amerikos- 
nusiųsta tiktai $1. Tuo tarpu 
šliupo "diplomatijai” 
tautininkai nusiuntė 
jau $4.744.78.

musų 
aukų

Į

šitą judėjimą "Laisvė” 
vadina "neapgalvotu žings- 
liu,” nes ji visai nežinanti, 
<ą pažangioji lietuvių visuo
menė galėtų suvažiavus 
/eikti.

Bet mes suraminsime 
Jrooklvno laikrašti, paaiš
kindami, kad šito seimo nie
kas dar nešaukia. Ir kleri- 
<alų-tautininkų suvažiavi- 
nui mes priešingi išdalies 
Įeito, kad jis šaukiamas per
eitai. Musų nuomone, pa
langių organizacijų suva
žiavimas mums būtinai rei
kės šaukti, bet su juo reikia 
la palaukti, pakol bus gali
na susižinoti su Lietuvos 
įmonėmis.

Taigi, kol-kas da niekas 
šokių žingsnių, "apgalvotų” 
ir "napgalvotų”, prie to sei- 
no nedaro. Tik "Laisės” 
šsireiškimas yra neapgal
votas.

3ISKIS BAČKAUSKINĖS 
"POEZIJOS.”

Mahanojaus "Saulėj,” ku
rią leidžia ir redaguoja čia 
mgę Bačkauskai, redakcija 
>avo apžvalgas tankiai rašo 
?ilėmis. Tik pasiklausyki t, 
<aip ta jų "poezija” skam
ba:

"Chicage du apsiporavo, 
Ne ilgai ir gyveno,

Savo motere kitam pardavė.
Ar už dyka atidavė.

O tu prakeiktas gyvuli. 
Jokio žmoniškumo neturi. 
Ar jau ten žmonių nebuvo. 
Jeigu tokis turgus atsibuvo. 

Ha, juk tai gyvulei, 
Ne Lietuvei!’’

.Ir visgi yra žmoni,!, ku
rie tokius dalykus rhegsta ir 
skaito...

Ta pati "Saulės" "gazie- 
ta” rašo ir apie seimą, štai 
kaip ji nupasakoja:

"Lietuviški pa t ri jota i užma
nė turėti visiszka suvažiavima 
ant .atgavimo laisvos Lietuvos 
in VVashingtoną, kiti vėla szau- 
ke, kad tasai svarbus gongre 
sas atsibūta New Yorke arba 
Pittsburge; treti, kad kongre
sas atsibūtu ant Birutes Kal
no, o atsirado ketvirta partija,! 
kad laikyti jin ant Marso. Szeipl 
ar teip, mums vis tiek, kur ji-! 
sai atsibus. Geriausia, idant | 
delegatai suvažiavia in paskir
ta vieta, tuojaus iszrinktu lic- 
tuviszka karalių, ministerius ir 
Kriva Krivaiti, o gal ateiteje 
nesipesztu už ’ožiabus’ kokius 
vokietis jiems numestu, nes vo- 
kiety* Lietuvos nepakis isz sa
vo letenu—no šeri!’’

Thomas Jefferson, pagar
sėjęs demokratų partijos 
Įkūrėjas, jeigu spręsti iš jo 
raštų, buvo didžiausis revo
liucionierius. Jo raštuose bu
vo aiškinama, kad žmonės 
turi kelti revoliucijas kas 25 
metai, nes tai esą reikalin
ga visuomenės labui.

Tas skamba baisiau da ne
gu "bolševikai.”

Pamatinis skirtumas tarp 
krikščionybės ir socializmo 
yra tame, kad pirmoji nori 
perdirbti žmogų, kas yra vi
sai negalimas daiktas, o 
pastarasis (socializmas) no
ri perdirbt visuomenės tvar
ką, kas yra galima ir reika
linga.

Prasčiausia socializmo 
tvarka negalėtų būt taip 
bloga, kaip tobuliausia kapi
talizmo svstema. J?..- — ’ —______

Socialistai nenori nei 
skurdo, nei didelių turtų. 
Jie tik nori, kad žmonėms 
hutų visko užtektinai.

Teisingos ir rimtos 
tikos "Keleivis” visai

kri- 
nesi- 

bijo, o kitokios jis visai ne
paiso.

Socialistai laikosi 
rializmo filozofijos, 
mokina, kad visi gyvenimo 
nuotikiai priklauso nuo eko
nominių priežasčių. Todėl 
jie kovoja ne prieš kapita
listų asmenis, bet prieš kapi
talizmo systemą, kuri tuos 
kapitalistus gimdo.

mate- 
kuri

I

ro rūpinasi Lietuvos žmonių 
gerove. Dabargi pienuoja
mas seimas lai pasilieka vien 
tiktai kunigų ir davatkų mi
tingu.

Taigi, turint visa tai do- 
moj, rodosi, aišku, jog visuo
tinas Am. Liet. Seimas ne
vyks. J. P. Žilvytis.

Dabartinė karė padarė 
galą tam prietarui, buk dva- 
siškija yra priešinga kraujo 
liejimui.

Lietuviu kunigai gali pa
sigirti, kad "atsižymėjusių" 
veikėjų skaičius pas juos 
nuolat auga. Prie Olšausko, 
Laukaičio ir Antanavičiaus 
kompanijos dabar prisidėjo 
ir vyskupas Karevičius.

Vargas butų latviams, in- 
gauniams, bai įgūdžiams, 
žydams, rusams ir lenkams 
Lietuvoje, jei mūsiškiai pa
triotai paimtu tos Lietuvos 
valdžią i savo rankas.

Kunigas Jonas Žilinskas

I

ŽODIS I AM. LIET. PRO
GRESYVŲ VISUOMENĘ.

Gerbiamieji! Am. Liet. 
Seimas jau sumanytas, tik 
nežinia, ar visi rengiasi ja
me dalyvauti. Kaip girdėt, 
daugely vietų lietuviai pik
tinasi, kad klerikalai su tu
šais tautininkais be visuo
menės žinios tą seimą šau
kia. Tuomi pasipiktino ir 

[ Norivoodo, Mass., lietuviai 
ir viešame savo susirinkime 

: 10 vasario išnešė protesto 
[rezoliuciją, kurią paskelbs 
i laikraščiuose tam tikra ka- 
' misija. Susirinkimas atra- 
[do reikalingu, kad butų tam 
[tikslui sušaukta Mass. dr-jų 
konferencija So. Bostone. 

; Tuomi turėtų pasirūpint So. 
. Bostono d r-jos, žinoma, jei 
■ pritartų Norvvoodiečių su
manumui. Butų neprošaH, 
kad visos Amerikos lietuviai 
turėtų apskričių konferen
cijas pasitarimui apie seimą 
ir praneštu laikraščiuose, 
kaip jie žiuri Į tokį klerika
lų su nekuriais tautininkais 
sauvališkumą. Mano asme
niška nuomonė yra tokia, 
kad gerbiantis lietuviai ne
turėtų leisti save šokdinti 
per klerikališką virvutę. Ipermainų.

Reporteris. Iš "Call Magazine.”

I
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Tas duonos neprašo

PHILADELPHIA, PA.
Viešas lietuvių susirinkimas 
"visuotino” seimo reikale.
Nedėlioj, vasario 24 d.. 

Laisvės Kliubas sušaukė vie
tos lietuvius, kad pasitarus 
ąr reikia dalyvauti klerika
lų ir nekuriu tautininkų 
šaukiamam 'visuotinam’ 
seime. Plakatuose buvo pa
garsinta, kad bus kalbėtojų 
nuo visų trijų srovių—soči 
alistų, katalikų ir tautinin
kų.

Atėjus paskirtam laikui, 
žmonių prisirinko pilnutėlė 
Liet. Taut. svetainė, net sė
dynių neužteko. Susirinki
mo tvarkos vedėju buvo d. 
J. Šukys. Pirmutinis kalbė
jo tautininkas p. Trakimas.

Nors kalbėjo ilgai, bet nie
ko pertikrinančio nepasakė. 
Jis tik kartojo, kad Lietu
vai labiausiai reikalinga vi
siška nepriklausomybė; kad 
lietuvių tauta kultūriškai 
daug augščiau pakilus už 
tas tautas,ir todėl, ot, mums 
ir yra svarbus reikalas daly 
vaut šaukiamam seime.

Antras iš eilės kalbėjo so
cialistas, d. Stilsonas. Jis 
nurodinėjo, kad šitam seime 
dalyvauti nereikia, aiškin
damas, kokiems tikslams tas 
seimas yra šaukiamas; nu
rodė tūlų tautininkų ir kle
rikalų diplomatišką politi
ką, kokiais keliais jie bando 
atsiekt Lietuvai laisvę, ko
kia Lietuvos laisvė tiems 
”por.ams” rupi ir kiek lietu
viams naudos atneša ta Gab
rių, Šliupų, Rielskių ir kt. 
politika. Priminė ir tai, kad 
nors klerikalai užlaiko savo 
nuolatini "ambasadorių” 
Bielski Washingtone. ir nors 
Šliupas ir jam panašus "dip
lomatai” žiurėjo į Vvashing- 
toną dėl "pakėlimo” lietuvių 
tautos, dėl išgavimo Lietu
vai laisvės, bet iš to visko 
Išėjo burbulas. AbeLnai, 
Stilsono kalbos publika aty- 
džiai klausėsi ir smarkiai 
plojo.

Paskui buvo pakviesta 
kalbėt iš katalikų pusės. 
Nors iš publikos buvo’pers
tatyta bent du katalikų kal
bėtojai, vienok nei vienas 
neapsiėmė kalbėti. Tokiu 
budu iš katalikų pusės kal
bėtojų nebuvo, nors katali
kų svetainėje buvo didžiu
ma. r*.

Po Stilsono vėl kalbėjo p. 
Trakimas. Ši syki jis ir-gi 
nieko nepasakė. -Jis tik iš
metinėjo Stilsonui, kad tas 
"nemandagiai” kalbėjęs. 
Girdi, tautos veikėjus vadin
ti "buržujais," "kapitalis
tais," tai nemandagu. Sakė, 
kad tautininkai, tai tautos 
"kelmas" arba "ašis," ant 
kanos ratas sukasi, o socia
listai--tai tik tautos atžala, 
paeinanti nuo Bismarko 

Red.) ir Markso: sociali
stai—tai tautos "liga," ku
riai reikią gero daktaro. (Iš 
publikos kas tai atsiliepė: 
čia yra geras daktaras Kli

mas.") I>e to, jis da pasakė, 
kad socialistai čia tik 
"drumsčia vandeni," kad 
geriau butų "žuvis gaudyti.' 
Ką jis norėjo tuomi pasaky
ti, tai gal tik jam vienam te
žinoma. Niekas negalėjo su
prasti, kokiu budu ir ko
kias "žuvis" čia socialistai 
nori gaudyt. Ir ant galo p. 
T. užreiškė. kad jis už savo 
prakalbą... neatsakąs!

Potam kalbėjo d-ras Kli
mas. Jis bandė sumust Stil- 
soną. Visų pirma jis papra
šė prirodyti tulus Stilsono 
Išsitarimus apie Karužos, 
ŠliuĮM) ir kt. politiką kas- 
link Lietuvos rinkų ir Ame
rikos kapitalistų. Stilsonas 
trumpai atsakė, kad dr. 
Šliupas anie tai kalėjo San
daros suvažiavime Philadel- 
phijoj. Apie d-rą šliupą 
d-ras Klimas pasakė taip: 
"Tegul dabar daktaro šliupo 

mintis ir supuvę butų, vie
nok mes turime jam duot 
kreditą, nes jis per 20 metų 
dirbo musų tautai.”

Paskui da trecias už tau
tininkus kalbėjo (vardo ne
nugirdau, nes jis nebuvo 
nei ant pagrindų užlipęs).

Išsikalbėjus visiems, bu
vo leista publikai nutart, ar 
diskusuot toliau, ar uždaryt 
diskusijas ir leist balsuot, ar 
reikalingas minimas seimas, 
ar ne. Nutarta diskusijas 
uždaryt. Seka balsavimas. 
Pirma balsuota, ar reikalin- 
kas visuotinas seimas ir ar 
reikia mums dalyvauti jame. 
Už seimą 99 balsai, o prieš 
383 balsai. Vadinas, už socia
listus didžiuma.

Braro, Philadelphijos pu
blika!

Vasario 18 čia buvo LSS. 
!I-ro rajono surengtos pra
kalbos Š-gos Apsg. Fond. 
Kalbėjo drg- Petrikienė ii 
d. J. Šukys. Nors publikos 
buvo nodaugiausia, vienok 
Apsigynimo Fondan surink
ta 35 dol. aukų.

Vas. 21 drgė Petrikienė 
kalbėjo kitoj miesto dalyje 
(Richmonde;. Čia aukų su
rinkta 20 dol.

Socialistams žmonės sim
patizuoja. Petras.

COURTNEY. PA.
Protestas prieš "visuotiną" 

seimą.
Lietuvių Darbininkų 

Draugystė laikytam savo 
susirinkime 17 vasario bu
vo pakėlus klausimą apie 
šaukiamą \ew Yorke 14 ko
vo suvažiavimą, kuri kleri
kalai vadina "visuotinu sei
mu.” Musų, draugystė, 
apsvarsčiusi dalyką, vien
balsiai nutarė pasiųsti i "Ke

leivi” protestą.kad tokis sei
mas nesivadintų "visuoti
nu,” nes jis šaukiamas kle
rikalu ir keleto tautininkų, 
kuriems rupi tik pasigarsin
ti savo bizni ir reklamuot 
savo vardą kaipo Lietuvos 
likimo globėjų, kad gelbėjus 
pasiųsti savo atstovus i tai
kos suvažiavimą.

Pirm. M. Naktinis. 
Rašt. A. Brocinskis, 

Ižd. S. Barnatavičia.
P. S. Lietuvių Darb. d r-ja 

vra seniausia šioj apielinkėj, 
bet negavus jokio užkvieti- 
mo, atsisako tokiam seime 
dalyvauti, katras yra šau
kiamas vienos srovės žmo
nių. bo visuomenės pritari
mo.

DODSON, LA.
Farmcriu vargai—Nušalo 
daržovės—Pastipo apie 

100.900 kiaulių.
Čia buvo nepaprastas at

sitikimas. Ištiko šaltis ir 
sniegas, kuris tvėrė nuo 13 
iki 15 vasario. Partneriams 
tas pridarė labai daug blė- 
dies. Nušalo visos daržo
vės, kokios tik buvo paso
dintos daržuose ir laukuose. 
Seni gyventojai sako, kad 
tokio oro čia nebuvo jau nuo 
35 metų. Kadangi gyvuliu 
čia niekas tvartuose nelaiko, 
tai per tas tris dienas daug 
jiems vargo reikėjo iškentė
ti. v Silpnesni ir kojas pa
kratė. Daugiausia išgaišo 
kiaulių. Kiaulės pradėjo 
gaišti jau nuo pereito balan
džio mėnesio ir gaišta vis iki 
šiolei. Apskaitoma, kad iš 
viso išgaišo jau apie 100.000 
kiaulių. Farmeriai daug 
gyvulių čia nelaiko, nes ne
augina pašaro: daugiausia 
čia sėjama bovelnos, pinacų 
ir cukrinių burokų, nes tie 
goriausia auga ir geras iš ju 
pelnas. Nors rugiai, kvie
čiai, miežiai, avižos, žirniai 
ir kitokie javai taipgi gerai 
dera, bot fokų veik niekas 
čia nesėja.

A. Sakalauskas.

MIDDLEBORO, MASS. 
Prakalbos.

Nedėldieniais, 17-to ir 24 
vasario, LSS. 139 kuopos 
buvo surengtos prakalbos. 
17-to vasario kalbėjo drg. 
P. Balsys iš Montello, Mass. 
Jis kalbėjo apie bėgančius 
reikalus, nurodydamas, kad 
ne tik socialistai darbuojasi 
dėl darbininkų labo, bet ir 
klerikalai. Tik pažiūrėkim, 
sako, kaip musų kunigai lin
kui lietuvių darbininkų vi- 
suofenės atsineša. Jie net 
"visuotiną" suvažiavimą 
rengia be tos visuomenės ži
nios. O nekurie tautininkai 
irgi pritaria kunigų "mitin
gams.” Jie labai darbuojasi, 
kad tik nepasiliktų laisva 
Lietuva.

Antrą nedėldieni, 24 vasa
rio. kalbėjo drg. M. Du.sevi- 
čius iš- Bostono. Jis aiškino 
apie N. A. P. K. šelpimą, 
nurodvdams, kiek šiuo ka
rės laiku yra nelaisvėje ken
čiančių politiškų prasikaltė
lių už laisvės žodi arba ne
paklusnumą. Tokiems žmo- 
įėms šelpti buvo suaukauta 
>6.90.

Antru atveju Dusevičius 
kalbėjo apie Rusijos bolše
vikus. kaip kapitalistų spau
da juos išniekino. Bet apie 
uos šalies betvarkę, kur nėr 
;o§ dienos, kad neįvyktų plė
timai. užmušėjistės, nulin- 
čiavimai, prie medžio nu- 
nlakimai, prie stulpo sude
ginimai, smala ir plunksno
mis nuogų žmonių apipvli- 
mai,—apie tuos dalykus ta 
geltonoji spauda visai mažai 
rašo. Ir visai tuo nesipikti
na.

Socialistas.

IIUDSON. MASS.
Prakalbos ir klerikalų 

darbai.
Per nepailstantį veikimą, 

musų progresistų. jau ke
lintą kartą lankosi musų 
nažoje lietuvių kolonijojc- 
geri pirmeiviški kalbėtojai, 
kurie nepasigailėdami laiko 
aiškiai mus pamokina, kaip 
reikia gyventi šiose sunkio
se gyvenimo valandose. Už 
tai ačiū tiems draugams už 
gerą norą tarnaut visuome
nei.

Vasario 22 vakare čia kal
bėjo drg. S. Michelsonas iš 
So. Bostono. Rengėjai ma
nė. kad tą dieną fabrikai 
švęs, nes kitais metais švęs
davo. bet šįmet dirbo. Vie
nok kad ir darbo buvo diena, 
o publikos prisirinko pilnu
tėlė svetainė. Žmonės labai 
žir.geidavo išgirsti Michel- 
sono prokaibų, todėl pama
tę vardą ant plakatų, metė 
viską ir ėjo paklausyti kal- 
bėtojaus, kuris jau iš se- 
niaus yra pažįstamas hud- 
soniečiams.

Atbėgo ir vyčiai, tikėda
miesi, kad ir jiems šios pra
kalbos įdės į galvas tą šulą, 
kurį išlaužė klerikalai arba 
kurio kitam suvis trūksta.

Nors trumpai paminėsiu, 
ką mes išgirdome šį kartą 
nuo kalbėtojaus; gal ir ki
tiems bus taip žingeidi!, kaip 
mums. Papasakojo bai
sių dalykų. kurie slepiasi 
musų klerikalų sumany
muose. l abiausia man pa
siliko atmintije ir labiausia 
pasibjaurėjau iš mus kuni- 
gužių fondų, kurie surink
tas aukas nukentėjusioms 
dėl karės šelpti eikvoja kle- 
rikališkai savo politikai. Ai
tai nebaisus pasityčiojimas 
iš visuomenės surinktų pini
kų, už kuriuos VVashingto- 
nc užlaikomas klerikaiiškas 
šertinis, kad trindamas al
kūnėmis sienas reklamuoti) 
ienai klerikalų partiją. Tik 
pagalvokite, kiek tas kunigų 
"ambasadorius” nuskriau
džia alkanų brolių Lietuvo
je, imdamas čia po 390 dol.

kas mėnuo! Kalbėtojas vaiz- laukus tų metų, 
džiai nupiešė katalikiškųjų 
draugijų vergiškumą, nes
jos yra pavergtos kunigu-i ką nutars daryti mus drau-

nes, kaip 
girdėt, turis susikrovęs jau 
šimtą tūkstančiu... Nežinia, 

žiu ir priverstos elgties nc;gystė, bet pas laisvąjį kliu- 
pagal liuosą narių norą, betjbą kunigužis jau nedrysta 
ragai dvasiškiuos politiką. ir nosies kišti.

Ir per tas pačias prakal
bas ta?x> pašauktas iš šalies j damas labai juokingoj for- 
šv. Juozapo pašaipir.ės drau
gystės komitetas pas vieti
nį airišių kleboną. Nuėjo 
mus komitetas nesuprasda
mas kam šaukia. Atėju
siems kunigas paaiškino, 
kad toji draugystė turinti 
būtinai dalyvauti apvaiks- 
čiojime jo 25 metu kuniga
vimo; jam esą malonu su-

ir nosies kišti.
Kalbėtojas kalbą užbaig- 

moj pašiepė šnipus-skun- 
dikus. Vienas lietuvis skun
dikas, vyčių koniandierius, 
raudo iš gėdos, o publikai 
paliovus plot delnais, ne
kurie ėmė jį pirštais badyti. 
Susigėdęs tas šnipelis nulen
kė savo judošišką galvą že
myn ir lyg vilkas sėdėjo.

Preskys.

TORRINGTON, CONN.
Aukos Sąjungiečių apgi- 

nimui.
Pas mus randasi net ke

turios lietuvių organizaci
jos: D. L. K. Vytauto Drau
gystė, šv. Vincento Drau
gystė, L. U. N. Kliubas ir 
LSS. 260 kuopa. Buvo da 
pereitais melais kokia tai 
šv. Juozapo Draugystė, liet 
mirė. Iš virš minėtų orga
nizacijų progresiviškiausit 
vra D. L. K. Vytauto drau
gystė. nes ji savo trtlnma 

daug
nes ji savo 

gyvavimo laiku jau 
kuo atsižymėjo.

D. L. K. Vytauto draugy
stei buvo prisiųsta atsišau
kimas dėl gelbėjimo draugą 
Stilsono ir Šukio. Draugys
tė apsvarsčius reikalingu
mą šelpti darbininkų klesos 
draugus, vienbalsiai nutarė 
paaukauti $15.00.

Apart to. da draugai iš 
’iuosos valios aukavo: V. 
Vaitekinas $1.00, A. Adomė
lis 81.00, S. Mizaras $1.00, 

V. Kraučialis 50c., V. Kel
melis 50c.. B. Petrauskas 50 
•enti>, Vincas Kelmelis 50c., 
F. A. Krenčiavičius 50c., 
J. Tarasevičius 50c.. J. Bu- 
dialis 50c., A. Belauskas 50c.
I. Stanulis 50e., B. Damaus
kas 50c., J. LauČiunas 50c.,
J. Radzevičius 25c.. A. Yu- 
ašius 25c., A. ?4ažaika 25c., 

S. Aleksoms 25c., M. Yociti
nas 25c., J. čivinskas 15c. 
Vso draugai suaukavo $9.90.

Draugystės auka . .$15.00 
Viso labo pasidaro $24.90 
Pinigai tapo pasiųsti iž- 

lininkui Matijošaičiui į 
Brcnklvn, N. Y.

D. L. K. Vytauto Draugy
stė nutarė, kad aukos butų 
oagarsintos pirmeiviškuose 
aikraščiuose ir paragint ki- 
',as lietuvių kolonijas, kad 
pagelbėtų draugam pasiliuo-- 
moti iš bėdos.

DLK. Vytauto' draugystės 
įgaliotinis,
F.* A. Krenčiavičius.

M1NERSVILLE. PA.
Drgė Petrikienė įskųsta.
Jau ir pas mus atsirado iš

daviku. Anądien kalbėjo 
i-ia drg. Petrikienė, o ant ry- 
ojaus vietos anglų laikraš
tis "Free Press” jau rašo, 
tad slaptai policijai buvę 
iranešta, buk kalbėtoja 
šmeižusi valdžią ir kalbėju- 

i prieš šią šalį. Kasei galė
jo apie tai pranešti, jeigu no 
toks nors vytis arką para- 
lijonas? Juk anglai lietuviu 
kalbos nesupranta. Tik lie
tuvis galėjo apie tai praneš- 
_i. Ir ne teisybę pranešė, 
>et primelavo. Nes kalbėto
ja šios šalies reikalu visai 
nekliudė ir valdžios nekriti
kavo. Ji renka tik aukąs 
Sąjungos apsigynimui. 
Juodvarniams ir tas net ne- 
oantika. J. Banis.

anie
P. 

” redak 
apihriežda-

MONTELLO, MASS. 
Teatras.

Vasario 22 d. Norvvoodo 
Liet. Soc. Bendrovė statė 
čia scenoje du veikalu, "Au
dra Giedroje” komediją ir 
dramą "Kastutė.” Žmonių 
susirinko nedaug—apie 200, 
turbūt delei prasto išgarsi
nimo. Aktoriai savo užduo
tis atliko gerai, vpač-gi ko
medija labai prijuokino 
žmones.

Prakalbos.
Vasario 22 d. senoji šv. 

Roko parapija surengė pra
kalbas. Už kalbėtoją buvo 
užkviestas vyskupas Mic- ’ 
kevičius. Apie 6 vai. jau 
žmonės pradėjo rinktis ir 
apie už pusvalandžio jau 
svetainė buvo pilna. Žmonės 
laukia, nerimauja, valan
dos eina,—septinta ir aš
tunta, bet vyskupas nepasi
rodo. Vėliaus rengėjai aiš
kina, kad jie telefonąvę ir 
telegrafavę, bet nieko aiš
kaus nepasako, tik liepė lau
kti. Žmonės palaukę iki 9 
valandos išsiskirstė. Tai to
kios buvo vyskupo prakal
bos.

Vasario 24 d. LTN. Dr-vė 
surengė prakalbas su tikslu 
parinkti aukų LSS Apsigy
nimo Fondan. Kalbėtojum 
turėjo būti d. Michelsonas, 
nes buvo tikrai pasižadėjęs 
būti, tečiaus d. Michelsonas 
nepasirodė nei kito į savo 
vietą neprisiuntė. Prakalbų 
renginio komisijai užklau
sus per telefoną, kodėl ne- 
pribuna. Michelsonas pra
nešė. kad pavėlinęs traukinį. 
Komisija baisiai susi rūpi
nus, nežinojo ką daryt. Pub
lika supykus skirstėsi saky
dama, kad turbut jau Mi
chelsonas nenori dirbti soci
alistams.

(Michelsono nenuvykimo 
priežastis buvo suirusi da
bartiniu laiku komunikaci
ja. Pusę valandos reikėjo 
laukti gatvekario, kuris pa
prastai eidavo kas 5 minu- 
tas. Kada nuvažiuota ant 
stoties išlaukus pusę valan
dos, traukinis buvo jau išė
jęs į Montello.—Michelso
nas.) ’

A Kelnas judėjimas.
LTN. Dr-vė rengia pro

jekcijas kas seredos vakariu 
Žmonių abelnai lankosi apie 
150. Prelegentas F. J. Ba
gočius skaito "Popiežių Is
toriją,” kuri einant tolyn 
liekasi vis įdomesne, nes 
kalbant apie popiežius kar
tu parodoma ir katalikų 
bažnyčios istorija bei jos 

tobulinimasis. Viduramžių 
popiežiai nemažiau nusima- 

,nė apie savo bizni už šian- 
i dieninius musų Romos a- 
gentus ir agentėlius; popie
žius Konstantinas I įvedė 
i madą visokius atlaidus, 
kurių gauti žmonės važiavo 
net iš tolimų kraštų. Minė
tas popiežius, matydamas 
progą, kad čia galima pasi
naudoti iš tamsių žmonelių, 
pristatė gana daug karčemų 
(hoteliu.) neva žmonėms pa
tarnaudamas. už kuriuos ė- 
mė sau gerą )xdną, apart to 
dar ir už tuos atlaidus nema
žai žmonės sumesdavo, taip 
kad tas popiežius iš dviejų 
pusių ant syk kirpo vilną.

—■— - — b *1 * ai -

idorijoi d;r»r savo brutališ- 
i kurnu.

Liet. Jaunu Vvru Kliu- 
*' » 10

I

CHICAGO, ILL.
"Naujienų" Bendrovės

Vakaras.
Vasario 4 "Naujienų”

Bendrovė šventė savo 4 me
tų gyvavimo sukaktuves.
Tam tikslui buvo pareng
tas vakaras su įvairiu pro
gramų. Puvo žmonių 
1,709 vpjit’i. Kalbėjo 
Grigai t is, ” N au j ienų 
torius, plačiai 
damas darbininku spaudos - . - T - ,v
užduotis ir abelnai darbo i .\onj'.Į.a,?t,,na? I pasižymėjo 
žmonių reikalus. Buvo ren
kamos aukos gynimui dar
bininkiškų reikalų, surink- „ . .
ta aukų apie $200.00. Kalba bas nesenai paaukavo 
i). Grigaičio jiadarė didelį dol. LSS. aps. fondan. Paste- 
ispudį ant klausytojų. ‘ihėtina. kad minėtas kliubas 

Antras kalbėjo A. Petrai- labai gausiai aukauja ir N. 
lis. kuris kandidatavo į A. P. K. šelpimui; jis jau 
•ildermanus ant soc. tikieto. jsuhytino visas Montellos 
Choras sudainavo gražiai draugijas. J 
kelias dainas ir pa šaky ta ke- F 
lios deklamacijos; ant galo paaukavo iš iždo 10 dol. 
buvo šokiai. Vakaras iš ■ sukolektavo 4.—viso 14 dol 
visokių atžvilgių buvo labai LSS. Apsg. Fondui.
gražus. Jos. St. H. K. Mažiukas.

LMPS. 22 kuopa taipgi
” ’ j * jr

<
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

v
Maži-Žmonės.

KELEIVIS,

—tegul bus pagarbintas... 
—O, sveikas-gyvas, tėve! 

Kur gi tu buvai prapuolęs? 
Jau tris sąvaitės tavęs ne
mačiau.

—Ant vekeišino, vaike, 
buvau.

—Bet kodėl tu taip sublo
gęs išrodai?

—Sunkiai reikėjo dirbt, 
Maike, o išsigert nebuvo.
t —Nesuprantu, tėve, ką 
tu kalbi, žmonės ima vaka
ri jas kad pasilsėjus, o tu sa
kaisi nusikamavęs nuo sun
kaus darbo. Kas gi tai buvo 
per vakacija?

—Tai vis, vaike, i>er tuos 
cicilistus...

—0 ką čia socialistai kal
ti?

—Jie, vaike, kalčiausi. Jie 
surengė anąsyk prakalbas 
ir pradėjo vyčius kritikuot. 
Aš, kaipo lietuviško vaisko 
generolas, pakėliau prieš- 
tai protestą. As jiems pasa
kiau, kad kritikuodami vy
čius jie Įžeidžia apatinius 
katalikų jausmus ir užgau
na bažnyčios galvą šventą 
tėvą. Jie tuomet pradėjo iš
manęs juokus daryt ir pa
klausė/kokie tie apatiniai 
kataliku jausmai. O aš mat 
buvau apie tai skaitęs moks
liškoj rezoliucijoj, kurią 
Chicagos katalikai buvo 
prieš „Naujienas” parašę ir 
„Drauge” atspausdinę, ale 
kvaraba taip davė, kad vie
noj vietoj man labai prireikė 
popieros, tai aš tą „Draugą” 
tenai suvartojau ir cicilis- 
tu mitinge dabar visai ne
galėjau išklumočyt, kaip ten 
apie tuos jausmus buvo ra
šyta. Taigi visi pradėjo 
iš manęs juoktis ir man pa
sidarė tokia sarmata, kad 
negalėjau salėj sėdėti. 
Kain tik kalbėtojas pradė
jo savo kalbą varyti toliaus 
ir visi atkreipė Į ji savo akis, 
aš pasilenkęs nėriau iš salės 
laukan ir už durų prisiekiau 
savo dvasioj pafiksvt juos 
užtai. Nuėjau Į polisteišinį 
ir pasakiau, kad toj salėj 
anarkistai laiko prakalbas 
ir turi baksą bombų atsine
šę. Kapitonas nusiuntė du 
Solicmanu pažiūrėti kas ten 

arosi. Policmanai nuėję pa
sikalbėjo su ciciiistų prezi
dentu ir nieko nedarę vėl 
išėjo. Aš vėl nušleivojau Į 
polisteišinį ir griežtai parei
kalavau, kad sureštytų visą 
ciciiistų mitingą, bo jie yra 
anarkistai ir nori trobelį 
padaryt. Kapitonas ant to 
man sako: „Pakol socialistai 
trobelj padarys, tai tu jau ir 
darai mums trobelj. Tu atei
ni čionai ir meluoji apie bom 
bas, kuomet jokių bombų 
tenai nėra.” Ir pašaukęs po- 
licmaną parodė į mane, sa

kydamas: „Bill, lock him 
up!” Norėjau užprotestuo
ti, tai gavau da i sprandą ir 
atsidūriau belangėje. Ant 
rytojaus buvo sūdąs ir pri- 
sudijo man užmokėt $10.00 
faino užtai, kad bereikalo 
policiją baderiavau. Kadan
gi pinigų aš neturėjau, tai 
išvežė mane ant salos ir tu
rėjau per tris nedėlias ak
menis skaidyt. Tai ve. Mai
ke. koks buvo mano vekeiši- 
nas.

—Dabar aš suprantu, tė
ve. Tu buvai ne ant vaka- 
cijų, bet mokykloj.

—Kas čia d o mokykla, 
vaike! Kad jau butų nors 
kokio remeslo pamokinę, tai 
parvažiavęs Lietuvon žmo
gus galėtum savo tautą pa
kelti, o dabar akmenis skal
dyt !... Tik pirštus nusimu- 
šiau.

—Taip ir reikia, tėve. Da
bar tu žinai, kad kalbėtoju 
skųsti nereikia. Tu norėjai 
nekaltus žmones Įduot. Tu 
nežinojai, kad toks darbas 
yra nešvarus. Tau reikalin
ga buvo gera lekcija. Ir tei
sėjas pasiuntė tave ant salos 
tos lekcijos pasimokyti. Aš 
tikiuos, kad daugiau tu jau 
neskųsi socialistų.

—Jes, vaike, ištikro mane 
oamckino.

LAIŠKAS Iš RUSIJOS.
"Keleivio" skaitytojas P. 

Stravinskas iš Georgetown. 
IIL, gavo iš Rusijos, Riaza- 
nės miesto, laišką nuo Mag
dalenos Vilkienės, kuri tarp 
kitako rašo:

"Musų gyvenimas labai 
vargingas. Rusų šalyj bai
sus brangumas. Svaras juo
dos duonos kainuoja 19 ka
peikų, o svaras baltos 27 ka
peikos, ir tik po 3/j svaro 
žmogui ant dienos teduoda. 
Jautienos mėsos svaras kai
nuoja 1 rub. 50 kap.. o laši
nių svarui reikia mokėti jau 
4 rubliai. Miltų pūdas kai
nuoja 15 rublių ir daugiau. 
Bet ir už pinigus negalima 
nes maisto Rusijoj jau 
valgomų daiktii nusipirkti, 
stinga. Krautuvės tuščios 
ir iš sodžiaus i miestą nieko 
jau nebeatveža, nes ir sod
žiuose vargas. Moteriškų 
kamašii porai reikia mokėti 
70 rublių; vilnonės materi
jos aršinui 50 rublių, žo
džiu, badas žiuri į akis, šal
tis gręsia gyvybei ir nežinia 
koks bus galas. Nors uždar
biai, rodos, geri; 2 rubliu 
j dieną, tai mažiausia darbi
ninkui mokestis, bet gyveni
mo reikmenų stinga, o jei 
dar kas yra, tai taip brangu, 
kad ir gerai uždirbant įpirk
ti nebegalima...”

Mažo ugie žmogus valgo 
daugiau, negu didelio ugio.i 
Jis valgo daugiau, jeigu su-; Lietuvių klerikalų taryba, 
lyginus jo svarumą ir kieky- pritariant tautininkų tary- 
bę jo maisto su svarumu ir .bai, vėl šaukia „visuotiną 
kiekybe maisto didelio žmo-! Amerikos, lietuvių seimą/ Į 
gaus. Tai yra, jeigu vienas 
sveria 100 svarų, o kitas 200 
svarų, išrodo, kad sunkusis 
turėtų ir valgy t du sykiu 
daugiau. Tečiaus taip nėra: 
lengvasis arba mažasis val
go netoli tiek pat, o kartais 
let ir daugiau už didelį žmo- 
:ų. Tokiu budu būti mažu 
nereiškia, jog pragyvent ga
lima bus pigiaus. Kaip ma
tysime, mažiem pragyveni
mas kartais atsieina net 
brangiau. Žinoma, visada 
rurime imti atvdon asmens 
nankštymosi laipsnį, nes 
kas mažiau juda, tas ma
giau reikalauja maisto. Mai
sto pervirškinimo aparatas 
r pagelbiniai organai taipgi 
uri būti paimti atydon, nes 

dėl jų suirimo daug maisto 
gali nueit niekais, todėl dau
giau reikės valgyt. Bet i- 
mant du žmogų vienodo 
sveikumo, tik nevienodo u- 
gio, pasirodo, jog mažajam 
?eikia daugiau maisto paly
ginant su jo didumu.

Išaiškinimas šito apsireiš
kimo yra visai paprastas ir, 
taip sakant, matematiškai 
galėtų būt apskaitliuotas. 
Mažas kurihs turi didesnį 
paviršį, negu didelis kūnas. 
Karšto vandens bliudas at
aušta lėčiau, negu torielka 
tokio pat vandens,nes pasta
rojoj vandens paviršis pro- 
porcionaliai yra didesnis, 
negu paviršis vandens bliu- 
de. Atvėsimo arba ataušimo 
laipsnis ir laikas priklauso 
tiesiai nuo paviršio didumo 
r nuo temperatūros laipsnio 
aplinkui kūną. Didelis kū
nas (turintis proporciona- 
iai mažesnį pavirsi pagal 
savo didumo, negu mažas) 
toje pačioje temperatūroj 
atvėsta lėčiau. Pasiremiant 
šitom taisyklėm, lengvai su
prasime, kodėl mažo žmo
gaus kūnas atvėsta greičiau, 
lis turi didelį paviršį, ku- 
riuomi šiluma iš jo kūno ei
na laukan. Gi žmogus, kur 
jis nebūtų—ar sėdėtų ant 
ledo ar ant pečiaus—visa
dos turi turėti tiek pat šilu
mos. šaltame ore šiluma ei
na greičiau į orą iš kūno, to
dėl kūnas turi pagaminti jos 
daugiau. Nestebėtina, kad 
šaltame ore valgoma dau
giau ir tokie valgiai, kurie 
^uoda daugiau šilumos. Ma
žas žmogus, iš kurio šiluma 
eina greičiau,negu iš didelio, 
uri tečiaus užlaikyti visada 

vienodą šilumą. Ji pasidaro 
tik iš maisto. Neveltui jis 
valgo daugiau pagal savo di
dumą, negu didelis žmogus.

Mažo žmogaus širdis taip
gi plaka tankiau, negu dide
lio. Mat maisto padegimui 
ir šilumos padarymui reika
lingas dėgis (oxigenas). De- 
gį neša kraujas, o juk krau
ją pumpuoja širdis, 
kad pristačius į mėsas gana^nai minėtų dviejų 
degio šilumos padarymui ir 1 * 
išmetus sudegusias medžia
gas, širdis turi dirbt. Ka
dangi procesas mažame kū
ne eina greičiau, negu dide
liame, tai ir jo širdis turi 
dirbt greičiau.

Degi gauname iš oro ir jis 
eina i plaučius. Kur degimo 
daugiau, ten reikia daugiau 
degio ir azotinės rūgšties 
pasidaro daugiau nuo degi
mo, todėl rūgštį prisieina iš
kvėpuoti ir degį priimti 
greičiau (tankiau). Nevel
tui tat mažas žmogus kvė
puoja tankiau, negu didelis. 
Čia vėl, žinoma, neturime 
priskaityt žmonių su ligom 
bei neišlavintais plaučiais. 
Vėl darosi aišku, kad ma
žam žmogui ------------------------- —-__  . -
kambarys neturi būt mažės-, lai suardė visuotiną 
nis, negu dideliam, nes oro mą”);
jam reikia nemažiau. j Tečiaus socialistų uždavi-

Dr. A. Montvidas. piu yra netik patiems tokia

Kodėl Socialistai atsisakė dalyvaut Seime? j

New York’ą, kovo 13 ir 14 
dd., 1918. ir kviečia daly
vauti socialistus.

Kam tas seimas reikalin
gas? Kokie jo tikslai? Ko
dėl į jį yra šaukiami ir dar
bininkų atstovai?

Į tai gana gerai atsako 
LSS. Pildomojo Komiteto 
rezoliucija, tilpusi 51-mam 
”Kovos„ numeryje 1916 m. 
Joje tarp kitko sakoma:

„Kadangi lietuvių, kaip ir 
visų šalių, buržuazija orga
nizuojasi, gindama savo 
klesos reikalus, visomis ga
limybėmis paturi kapitaliz
mo surėdymą, jungiasi į re
akcinius blokus savo tiks
lams atsiekti, ir visos ben
drai, kaip ir kiekviena tų 
srovių atskirai, atkakliau
sia kovoja su darbininkų ju
dėjimu...

„Kadangi teikiamoji jų da
bar 'vienybė’ nieku kitu nė
ra, kaip tik įmone saviems 
tikslams atsiekti—priversti 
socialistus bent laikinai su- 
jais i bloką susijungus kle
sų kovą užmiršti, ir bent 
tam-tikrose ribose skelbti 
jų obalsius, arba bent nekri- 
tikuoti jų veikimo ir siekia
mų jų tikslų, ir tuo budu sti
printi jų intaką darbininkų 
visuomenėje;”

Ir toliau:
„Kadangi nė nukentėjusių 

nuo karės šelpime nėra (tik 
atsiminkime Newarko 
Bridgeporto ir kitų vietų 
Lietuvių Dienos nuotikius) 
ir negali būti vienybės, nes 
buržuazinės srovės, kaip 
klerikalai,taip ir tautininkai 
žiuri i tas nelaimingųjų šel
pimo draugijas kaipo i įran
kį savo klesos pozicijoms 
stiprinti—kaip ekonominėj 
taip politinėj dirvoj, o pati 
šelpimą stato žeminančiais 
gaunantį pašalpą labdary
bės pamatais, o mes turime 
statyti darbininkų klesos su- 
sišeipimo pamatais;

„Pripažindami visa tai 
IjSS. Pildomasai Komitetas 
randa, jog jokios kalbos a- 
pie vienybę tarp darbininkų 
klesos reikalų reiškėjos Lie- 
tuviii Socialistų Sąjungos ii 
buržuazinių srovių negali 
būti, ir dėlto atsisakome da
lyvauti tam bendram su
važiavime ir reikalaujamų 

nuomonių bei sugestijų iš 
reiškime. Savo keliu Pild 
Komitetas persergsti visas 
LSS. kuopas ir atskirus na
rius, kad tvirčiausia laiky
tųsi 9-to LSS. suvažiavimo 
nustatytais pamatais, ne 
blaškytų savo spėkų, o viso
mis jiegomis stiprintų tarp
tautinę darbininkų armiją 
ypatingai šiuo didelių i>er- 
versmų momentu.”

Iš tų ištraukų, kurios visai 
Taigi, i teisingai nušviečia kaip )>er- 
------!—: srovių 

bubnvto, taip šįmet šaukia
mo seimo tikslus, soc. ir dar
bininkų miniai apskritai tu
ri būt aišku, jog mes nė jo
kiais panašiais klausimai 
negalime eiti į sutartis su 
klerikalais ar tautininkais, 
jei norime pasilikti ištiki
mais savo klesos reikalų da
botojais. Vienok musų po-- 

ipierinės politikos ir kelia- 
įklupščiavimo prieš valdonu* 
„diplomatai” šiais metais 
seimo priežasčia pastatė 
Lietuvos „nepriguhnybę,” o 
šiuo obalsiu mažiau protau
jančius darbininkus nesun
ku suklaidinti. ”Kas ne
trokšta Lietuvai laisvės, tas 
išgama,” paskelbs jie (žr. 

! „Ateities” N. 7, pabaigą
gyvenamas straipsnio ”Kodėl klerika- 

i sei-

me seime nedalyvauti, bet žiedų”—kariumenės; milio- 
persergėti ir kitus darbinin-nai dirbimui kariškų pabuk- 
kus, kad ir jie nedalyvautų, lų—tai juk ne kas kitas, 
Kodėl? Todėl, kad tas sei
mas nieko bendra su darbi
ninkų reikalais neturės. Tik 
pasižiūrėkime, kas ten bus 
veikiama. „Vienybė Liet” 
N. 7 p. Norkus, „visuotinojo 
seimo” rengėjų sekretorius, 
straipsnyje „Išaiškinimas 
nekuriu dalykų link visuoti
nojo seimo,” tarp kitko ra
šo: ”5) Pasiduoti reikės a- 
bclnai seimo delegatų balsų 
didžiumai šiuose klausimuo
se: a) Išreiškimas šiai ša
liai lojališkumo (ištikimy
bės) : b) išnešimas rezoliuci
jos, reikalaujančios Lietu
vai neprigulmybės; c) išne
šimas rezoliucijos, kad visi 
Amer. lietuviai iš geros va
lios užsidėtų mokestis dėl 
Lietuvos atstatymo ar šelpi
mo,” ir tt.

Šalies likimą tegali spręs
ti tik patįs šalies gyvento
jai, o musų ”visuotinojo sei
mo” ponai šaukia mus Į su
važiavimą ne išaiškinimui, 
kokios mes pageidaujame 
Lietuvai tvarkos, o išneši
mui rezoliucijos, reikalau
jančios Lietuvai „neprigul- 
myhės.” Tuo budu jie Lietu
vos klausimą riša ne jos gy
ventojų. o grynais buržuazi
jos reikalais vedini. Kad 
'as yra gryna tiesa, tai liu
dija ir tas faktas, jog musų 
klerikalai ir tautininkai Lie
tuvos tvarkos klausimu jau 
kelis kartus mainė frontą: 
kol Rusijoj viešpatavo caras 
r jo nagaika, jie stojo už 
autonominę Lietuvą Rusijos 
jloboi. o kaip carą iškraus
tė j Sibirą, tai tie ponai da- 
>ar stoja už Lietuvos nępri- 
julmybę iš kaizerio rankų 
r visišką jos atskyrimą nuo 
Rusijos.. Ką tas reiškia? 
Kodėl dabar jiems Rusija 
legera, kada ji tapo liuo- 
;iausia pasaulyje tauta? To
lei. kad Rusijos valdžia jau 
šslydo netik iš caro, bet ir iš 
buržuazijos rankų ir Lietu
mi pasilikus prie Rusijos, 
nusų buržuazijai prisieitų 
itsisakyti nuo tų smaginan
čių vilčių, kurios jai žada iš
teklų Lietuvoje gyvenimą, 
Lapus Lietuvai "neprigul- 
ninga.” Tuomet, mat, Lie- 
uvoje negalėtų viešpatauti 

’okie Olšauskai, Yčai, Ke- 
nėšiai. Antanavičiai, Lau
kaičiai. Gabriai: joje risi 
’kramolos malšintojai” bu- 
ų priversti . teisingu budu 
jelnvti sau gyvenimą; joje 
)rivatiniai bankai ir fabri
kai negalėtų tarpti; joje tik- 
•iemsiems „patriotams” ne
būtų progos užimti „stats
sekretorių,” ministeriu ir ki- 
tokiu valdininku vietas; iš 
jos iždo nebūtų galima penė- 
;i tūkstančių įvairių „amba- 
adorių” ir konsulių sveti- 
nose šalyse; žodžiu.—joje 
tebūtų progos buržuazinei 
klesai jodinėti darbininkų 
įmonių nugaromis. Štai ko
lei tie jKtnai taip šokauja už 
Lietuvos „nepriklausomy
bę” (kurios pilnoj to žodžio 
trasmėj imperializmo gyly
tėje visi negali būti)....

"Neprigulmingoj" Lietu
voj to da neužtektų, kaip ne
užtenka ir kitose mažose, 
buferinėse, šalyse. Kad ”ap- 
iginti nuo priešų,” reikėtų 
•teigti tvirtovės, dirbti ka- 
tuoles, šautuvus ir kitus ka
riškus pabūklus; reikėtų lai
kyti nuolatinę kariumenę. 
žodžiu, „neprigulminga" 
sietuva turėtų auginti savo 
militarizmą, savo geležinę 
kurką, ir kam? Gynimui 
•avo buržuazijos kapitalų ir 
krovimui kuodidesnio jungo 
uit darbininkų nugaros. Mi- 
ionai dolerių užlaikymui 
taniie ir svietui’ visokių či- 
novninkų ir kanceliarijų 
prielankų; milionai dolerių 
užlaikymui „tautos gyvybės vien ant popieros sutartis,

(kad ir radikaliuose) sei
muose, kurie butų šaukiami 
tikslu rišti klausimą, kokios 
mes pageidaujame Lietuvai 
tvarkos. Mažųjų tautų li
kimo ir jų tvarkos klausi
mas revoliucinei darbininkų 
klesai aiškus be jokių seimų. 
Bet jos obalsiai nieko ben
dra neturi su buržuazijos o- 
balsiais. Buržuazijos obal
siai—diplomatų keliai, ke
liaklupsčiavimai po įvairias 
valdonų kanceliarijas ir rin
kimas nuotrupų savo klesos 
naudai. Susipratusio revo
liucinio proletariato keliai, 
tai klesų kovos keliai, kova 
priešais visus išnaudotojus, 
savuosius ir svetimus, tikslu 
sugriauti kapitalistinę tvar
ką ir jos vieton įsteigti socia- 

___  lizmą. O tai yra, musų Įsiti- 
*_...‘j.j ryšiais su kinimu, vienatinis pavergtų 

Rusija. Ir mes atsisakome tautų klausimo išrišimas, 
dalyvauti kaip dabar kleri- LSS. Pild. Komiteto nuta- 
kalų ir tautininkų šaukia-1 rimu, J. V. Stilson,
mam seime, taip ir kituose' Sekr.-Vertėjas.

I *• -------- -----------------7

kaip tik rojus Lietuvos bur
žuazijai... šituo, o ne kuo ki
tu vaduodamiesi tie musų 
klerikalų ir tautininkų, tei- 
singiaus sakant,-—dvasiško 
ir svietiško biznio atstovai, 
taip garsiai pučia Liet, "ne- 
prigulmybės” obalsį.

Darbininkų klesos obalsiai 
yra kitokie. Kokia Lietuva 
nebus, o darbininkų klesos 
uždaviniai lieka tie patįs: 
klesų kova išvien su kitų 
kraštų ir tautų darbininkais, 
o ne broliavimasi su savo 
buržuazija...

Kadangi dabartinė Rusija 
yra laisviausia pasaulyje ša
lis, todėl mes pageidauja
me laisvos Lietuvos, suriš
tos federacijos i

ILGASKVERNIAI VEIKIA
angli-'kad tiems ir tiems tiek ir 

i tiek paskolinta ir tiek ir tiek 
turės būt užmokėta nuošim- 

Ičių? Ar kunigėliai, patįs 
būdami kapitalistiškos sis- 

i temos rėmėjais, stengsis Į- 
kvėpti Dievo baimę savo 
glamonėjamiems kapitalis
tams, kad tie paaukautų 
kaipo „almužną” tuos mili- 
ardus, kad tuomi palengvi
nus atstatyti sunaikintas 
Europos šalis ir atmokėjus 
nors medžiagišką dalį pa
darytų skriaudų, kurias nu
kentėjo visai nekalti žmo
nės7 O, ne! To nebus.

Įgyvendinti pasaulyje 
žmoniškumą,tautų meilę,ra
mybę, brolybę, lygybę, tei
singumą ir solidarumą tega
li vien tik socializmas, pa- 
__________ ...______ žmo-

Vyskupas Farting 
konų sinode išdėstė pieną, 
kaip krikščionybė turi nu
statyti savo veikimą, kad 
ivvkdinus ant žemės Kris
taus karalystę ir pastovią 
taiką. Jisai, žinoma, atme
ta tautų tribunolą, kaipo ne
užtikrinančią įstaigą pa
laikymui santaikoje pasau
lio tautas; bet jisai reko
menduoja kitokį "skymą.” 
Jisai užreiškia, kad "Bažny
čia turi pabusti iš savo indi
ferentiško letargo; ji turi 
sustoti lošusi kokietės rolę 
pasaulyje, bet panaudoti vi
sas spėkas ir Įtekmes, kad 
sutverus tokią atmosferą, 
kuri panaikintų ne tik ka
res. bet ir pačias priežastis,1 
vedančias prie ju.” Na, ir 
žiūrėkime toliaus; kaip jisai “ y/T"?"' ,
tveria "taikos atmosfera ”_  naikindamas klesinius z
„Tas,” sako "gali būt atsiek- ni- sKirtumVs ir vis^s.. Prį- 
ta vien tik tada,kada Kristus 
bus kiekvienam žmogui ne 
tik išganytoju nuo pragaro 
ant mirties patalo, bet Vieš
pačiu, kurį jis visiškai ir be- 
abejingai pripažins ant 
kiekvieno žingsnio savo gy
venime. Dabar tik ir yra 
proga bažnyčiai atversti 
žmonija Į visišką atsidavimą 
Kristui; nes tik tikėjimas i 
jį tegali atnešti žmonijai tik
rą ramybę ir laimę...”

Kiek tai šimtmečių jau 
prabėgo, kaip bažnyčios gal
vos tveria ant žemės Kris
taus karalystę, karalystę ra
mybės ir meilės. Kiek jie 
tuo savo tvėrimu praliejo a- 
šarų ir kraujo! Kiek prida
rė niekingiausių spekuliaci
jų, purviniausių intrigų ir 
daugybes visokios rūšies že
mų, biaurių, apgavingų dar
bų, ir vis po priedanga tos 
dieviškos Kristaus švente
nybės. Tarytum tas Kris
tus butų kokia maska, kuri 
galėtų paslėpti tikrą kuni
gėlių veidą. J ie nabagai ne
atsimena to, kad šiandien 
neužtenka žmonijai vien tik 
tikėti į Kristų, kad įgijus 
taiką. Jie nesupranta, kad 
taikai užtikrinti reikia reor
ganizuoti tą supuvusį šian
dieninį visuomeniškos tvar
kos surėdymą. Apie Kris
taus pagelbą tame ar ir baž
nyčios, kuri pati be finansų 
negali egzistuoti, gali tik 
ubagai dvasioje svajoti. Ar 
tikėjimas į Kristų privers 
didžiuosius finansistus atsL 
sakyti nuo tų paskolų tau
toms ar valdžioms, kurie 
tuos pačius miliardus dole
rių perfiltravo jx) kelis sy
kius per savo bankus, ačiū 
tik jų puikiai organizuotai 
sistemai skolinti ir vėl tuos 
pačius pinigus, paliekant

I

viliegijuotų luomų „dieviš
kas teises”. Tik socializ
mas gali Įgyvendinti žmoni
joje pastovią taiką, panai
kindamas tautų ir klesų ne
apykantą ir pripažindamas 
visoms tautoms ir žmonėms 
lygias teises, kaip politiš
kas, taip ekonomiškas. Ir 
tik socializmas galės sut
verti tokią "sferą,” kurioj 
karės nebus galimos nei bus 

imislytinos, nes pačios ka
rių priežastis, pačios šak
nys, iš kurių karės vystosi, 
kaip tai: godumas ant ko
mercinio pelno, neapykan- 

:ta atskirų grupių žmonių, 
pavergimas tautų, užgriebi
mai svetimų žemių, tituluo
tų žmonių privilegijos, pri
vatinė nuosavybė reikalin* 
gų gyvenimui reikmenų ir 
tt., bus panaikintos.

Tasai ponelis, žinoma, ne
praėjo nejialietęs socializ
mo! Jisai sako, kad socializ
mas visados didžiavosi savo 
tarptautišku solidarumu, 
bet karei užėjus susmuko; 
todėl bažnyčiai reikią tas 
atlikti. Kiek tame "susmu
kime” teisybės, tai kiekvie
nas žino. Socializmo tarj>- 
tautinis solidarumas, kaipo 
tokis, visai nebuvo su
naikintas ar nukrypęs nuo 
savo kelio. Jis tik buvo lai
kinai sukliųnlytas momen- 
tališku, nors ir permatytu, 
smugiu, kurį uždavė valdan
čiųjų klesų paruoštoji kru
vina puota. Ir suklupdytas 
buvo tik dėlto, kad buvo ne 
prisirengęs, neužtektinai 
turėjo si>ėkų ir ne apsiva
lęs nuo elementų. įsimaišiu
sių iš svetimų abazų. Bet 
visgi stebėtinai greitai pa- 
krikdytos spėkos spėjo atsi
gauti ir šiandien nuo tarp
tautinio socializmo solidaru
mo pradeda jau drebėti net 
galingiausi pasaulio sostai.

Eddie.
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Kviečia Milionieriij 
prisirašyt prie IWW

NOKHOOD, MASS. 
Pas socialistus kultūros dar
bas, o pas katalikus misijos 

ir skerdynės.

» 
K w

4

i

*

f

*

>1.75
1.00

$2.25
1.25 i

LMP.S. RŪKALUOSE.
So. Bostono LMPS. 13 kp. 

laikytame susirinkime 5 d. 
vasario svarstė savo organo 
"Moterų Balso" reikalus 
ir nutarė vienbalsiai išreikšt 
nepasitenkinimą delei cent
ro valdybos neveiklumo.

Musų organas "M. B." su
laikytas lapkričio mėnesy
je, o kuojioms ir skaityto
jams iki šiol apie tai nepra
nešta. Tyli musų redakto
rė, tyli administratorė ir vei
kiamas komitetas nieko ne
veikia. Kodėl taip yra, neži
nia. Nejaugi musų viršinin
kės mano, kad organo rei
kalai kuopoms nerupi, kad 
joms nereikia žinoti, jog jis 
sulaikytas, kodėl sulaikytas 
ir tt.

Kuopos turi bėgančių rei
kalų, kurie reikia svarsty
ti per organą, vienok tikrai 
nežinodamos kas su organu 
yra, nežino, ar kreiptis prie 
kitų laikraščių, ar laukti sa
vo.

Daugelis narių norėjo at
naujinti prenumeratą1 ir 
kuopos valdybos vis klausia 
informacijų, o mes vis nieko 
nežinome, net gėda darosi. 
Pinigų taipgi nuo žmonių 
už laikraštį negalima imti, 
nežinant kaip ten reikalai 
stovi.

Draugės viršininkės, pa
švęskite nors biskį laiko tam 
darbui, kuriam esate išrink
tos ir pasižadėjusios tarnau
ti. Suteikite kuopoms tas in
formacijas, kurios turėjo se
nai būt suteiktos, nes kitaip 
kuopos ims silpnėti, o gal ir 
mirt.

LMPS. 13 kp. valdyba: 
Org. M. Januškienė, 

Rast. J. Sarapienė.

Delei “Kur dingo LMPS
Centras.”

"Keleivio" No. 9-tam š. m. 
drg. M. Michelsonienė klau
sia, kur dingo LMPS. Cent
ras, kodėl nieko nepraneša
ma apie "Moterų Balsą?”

Drgei Petrikienei rezig
navus iš "Moterų Balso” re
dakcijos, aš apsiėmiau jos 
vietą kol kas užimti ir kiek 
man yra žinoma apie "Mot. 
Balso” stovį, šiuomi prane
šu:

"Mot. Balso" N. 11. 1917 
m., taj>o krasos sulaikytas 
Išleista No. 12-tas, ku
rio ant ra klesa tečiaus iš- 
siuntinėt nebuvo galima, to
dėl išsiuntinėta trečia kle
sa. Kadangi iigšiol iš pačtos 
negauta dar galutino prane
šimo apie "Mot. Balso” liki
mą. tai Įprašyta laiškas į 
Washingtoną su paklausi
mu, kodėl valdžia nieko ne
praneša. Ant šito laiško at
sakymo dar negauta.

Belaukiant žinių
shingtono, užsivilko išleidi
mas 1-mo ir 2-ro šių

iš Wa-

mas 1-mo ir 2-ro šių metų 
numerių, užtai greitu laiku 
išeis "Moterų Balso” 2 nu
meriai daikte, už sausį ir va- 

kur bus plačiai 
"Moterų 

Šitas nu-

sari rtiėn., 
jiaaiškinta apie 
Balso” reikalus, 
meris jau rengiamas spau
dom Išeis apie 15 šio mėne
sio.

Kovo mėnesio pabaigoj 
išeis 3-čias "Mot. Balso” nu
meris.

Kol-kas "Moterų Balsas” 
bus siuntinėjamas trečia 
klesa (su stampom.)

J. Benesevičiutė, 
"Mot. Balse” Redaktorė.

Amerikos plieno karalius 
Schwab pasakė andai, kad 
neužilgo pasaulį užvaldysią 
darbininkai ir kad jis nesąs 
tam priešingas.

Todėl chicagiškė IWW. u- 
nija nusiuntė anądien tam 
dženteimonui pakvietimą, 
kad jis įsirašytų į jos narių 
eiles. Vadindami j j papras
tu "Čali" vardu, aidoblistai 
jam paaiškino, kad įsirašy
damas jų organizacijon po
nas Schvvab turi išsižadėti 
visu savo Bethlehemo plieno 
išdirbystės šėrų ir turi pa
aukauti "apie $100,000" gy
nimui IWW narių, kurie 
dabar sėdi Chicagos kalėji
muose.

Tikėdamiesi, kad šitas 
milionierius jų pakvietimą 
priims, aidoblistai nusiuntė 
iam aplikacijos blanką ir 
kartu Įdėjo porą "ove- 
ralls’ų” ir audeklines piršti
nes. Savo laiške jie pagiria 
"draugą Čalį” už tą jo pra
kalbą. kurią jis sakydama^ 
milionieriu puotoj buvo už- 
reiškęs, kad "darbininkai 
valdys pasaulį."

I Teatrališkas ir Dailės D-jas 
bei Teatro Mylėtojus.

Gerbiamieji:
Kadangi kilo sumanymas 

suorganizuoti ”Teatro Ben
drovę” dėl Lietuvos ir Skra
jojančią teatralę kuopą dėl 
Amerikos, kurios užduotim 
bus rūpintis pagerinimas 
musų Teatro ir organizaci
ja plačios "Teatro Bendro
vės”, tai gi aš, kaipo organi

zatorius, šiuomi kreipiuos į 
i visas Amerikon Teatrališkas 
į Draugijas. Chorus ir kitas 
; panašias Draugijas, o po- 
idraug ir į atskirus teatro ir 
(dailės mylėtojus ir jo rėmė
jus. idant praneštumėt man 
savo antrašus ir vardus tos 
sryties veikėjų. Panaši in
formacija man reikalinga 
dėl ypatiškų laiškais susira
šinėjimų kas link organiza- 
tvvio darbo 
drovės” ir 
Kuopos” . ' 
prašymas bus išpildytas, už 
ka iš kalno tariu širdingą 
ačiū. Pranešimus siųskite 
šiuo antrašu:

A. Vitkauskas.
23 Congress avė., 

Waterbury, Conn.
Su pagarba, Artistas 

A. Vitkauskas.

!

• "Teatro Ben- 
Skrajojančios 

Tikiu, kad mano

Waterbury, Conn.— Čio
nai atvažiavo rusas karei
vis, pabėgęs iš rusų Liuosno- 
rių Laivyno. Jis papasakoja 
apie Saratovo gubernijos 
lietuvius. Sako, daug yra 
tokių, kurie rusiškai nei žo
džio nemoka ir nieks jiems 
nepagelbsti. Kurie gali, tai 
dirbą vietinėse fabrikose, o 
kurie negalį dirbti, tai val
džia duodanti po svarą duo
nos ant dienos. Esąs tenai 
ir lietuvių komitetas, bet pa
šalpos iš jo gauną tik tie, ku
riuos pažįsta komiteto virši
ninkai arba kuriems kuni
gas duoda paliudijimą.

V. Klinga.

Paiieskaa Olesės ir Magdės Piau- 
šunyčiu, o taipgi Juozo ir Prano B»- 
risų ir kita savo pažįstamų. Visi jie 
paeina iš Kauno gub, Raudondvariu 

j parap.; merginos iš Netonių kaimo, o 
| vyrai iš Mozuriškių kaimo. Turiu pas 
'juos svarbų reikalą. Kas apie juos 

Keturių aktų vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Scenoje žino arba jie patįs teiksis pranešu jų 

stato LSS 251 kp., šioj subatoj, t. y.

9 Kovo-March, 1918 m.
Lietuvių Nuzikališkoj Salėje

Kampas Allegheny Avė. ir Tilton St., Richmond.
PRASIDĖS LYGIAI 8 V AL. VAKARE.

“Du Broliu” perstatymas yra pagarsėjęs visoje Ame
rikoje savo įspudingumu, todėl, kas tik gyvas ateikit pa
matyt tą perstatymą. Įžanga: 35c , 50c. ir 75c.

Kviečia visus RENGĖJAI.

WATERBURIEČTŲ 
PROTESTAS.

Waterburįo DLK. Gede- 
mino Draugija, turinti 300

i

I IMB llH’
"Keleivy” buvo, rodos, jaujnarjy> turėjo 24 vasario susi

rašyta, kad Labdarystės į pigimą jr svarstė klerikalu 
Namas perėjo . į socialistų Į ir nekuriu tautininkų sau-

M

rankas. Taigi šito nuotikio 
pažymėjimui, socialistai bu
vo parengę 23 vasario balių 
su prakalbomis. Kalbėt bu
vo prisižadėjęs p. Bagočius, 
bet nepribuvo. Labai nege
rai, kad apsiima, o neatva
žiuoja. Puoliką suviliota la
bai pyko. Žmonių buvo at
važiavusių ir iš kitų mieste
lių, kas parodo, jog musų 
darbas turi šalininkų ir rė
mėjų net kitose kolonijose.

Musų tamsybės platinto
jas surengė čia misijas ir 
pasikvietęs misionierių mul
kino žmones nuo 17 iki 24 va- 

Įsario. įžanga dienomis bu- 
•vo po 15 centų, o vakarais 
!po dešimtuką; už ausinę lu- 
: po po $4.00, o ir be aukų ne- 
i apseidavo. Sugraudinti
tamsus žmoneliai ])ekla ir 
velniais mėtė dolerines. Per 
šitą jomarką nepamiršta vi- 

i saip išniekinti pažangiąją 
j visuomenę, kuri neneša ku- 
inigams pinigų. Prieš socia
listų balių tai kryžių iškėlęs 
šaukė, kad niekas neitų, o 
tie, kurie nueis, kad kojas 
išsisukinėtų.

Po tų demoralizuojančių 
nisijų katalikų tarpe tuojau 
kerdynė įvyko. Vienoj šei

mynoj net peiliai buvo pa
vartoti. Viena moteris įsi
maišė besikaujančius kata
likus skirti, tai ir tai sužei
dė ranką. Tik policijai pri
buvus kraujo praliejimas li
kos sustabdytas.

žemaitukas.

kiamą neva visuotiną Ame
rikos lietuvių seimą. Visapu
siškai klausimą apsvarsčius, 
draugija nutarė išnešti pro
testo rezoliuciją prieš to 
seimo rengėjus už panaudo
jimą vardo "visuotinas." 
Pakol tas seimas nėra visuo
menės šaukiamas, patol jo 
rengėjai neturi teisės savin- 
ties visuomenės vardo ir va
dinti seim^ "visuotinu.” Mu
sų draugija reikalauja, kad 
• engiamas seimas butų ati
dėtas ant toliaus, taip kad 
lietuvių visuomenė turėtų 
laiko šitam klausime susi
tarti.

Rezoliucijos komisija:
S. Senkus,

V. šelmys. 
Th. Matas.

I

Moteris pasiėmus du vaiku, Ed- 
varduka—6 metų. Leonuką 3 metų, 
ab’ejų balti plaukai, kalba gražiai 
lietuviškai, prasišaliino nuo manės 
20 gruodžio, 1917 m. su sėbru Juliu 
Tidorovicz, apie 30 metų senumo. 
Mano moteries vardas po tėvais Šid- 
lauskntė iš Meškinių Telšių parap.. 
Kauno gub.
žojo piršto yra sutraukta nuo apde
ginto. Kas
gaus $15.00 atlyginimo.

Frank Stasiulis,
ROX 97, Henry, W. Va

Dėšinėji ranka nuo ma- 

praneš! 
(H)

pirmas apie ją

Pajieškau brolio Antano Šidlausko, 
iš Valakiunų sodos, Kuršėnų parap, 
Šiaulių pav., Kauno gub, prieš 2 me
tu gyveno Kensington, Chicago, III. 
Taipg' pusseserių: Marijonos ir Ka- 
z.imieios Vestertikių, prieš 1 metus 
jos gyveno Bostone. Turiu svarbu 
reikalą ir meldžiu jieškomųjų atsi
šaukti ar kas žino pranešti.
Liudvisė Šid'.auskaitė-Kaupienė (11)

101 Silver st, So. Boston, Mass.

(U)adresa.
Ignotas Jasiukaitis 

(Plaušynytės sūnūs).
54 Light st, W. Lynn, Mass.

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

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

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

V. Brazaitis, (19)
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.

S t. Gedman, (10).
Cosmopolis, Wasii.

APSIVEDIMAI

Pajieškojimai
I

Pajieškau pusseserės Magdės Ma
tulevičiūtės, iš Norgeliškių kaimo, 
Butrimonių valsčiaus, Trakų pav, 
Vilniaus gub. gyvena bene Pittsbur- 
ghe. Meldžiu atišaukti.

Motiejus Matulevičius
26 East st- avė, Chicopee Falls, Mass

Pajieškau tetos Magdės Jezukevi- 
ėienės, taipgi tetos Rožės Žaunierai 
tieričs abi iš Barauckinės kaimo. Vei
verių parap., Mariampolės pav, Su
valkų gub. Turiu svarbų reikalą 
meldžiu jti pačių atsišaukti ar kas 
no apie jas pranešti.

Katrina Žukauskaitė-Yankienė
38 Burnside avė,

E. Hurtford, Conn.

ir 
ži-

Pajieškau brolio Alijošiaus Bartu
sevičiaus piirma gyveno \Vaterbury, 
Conn. 1915 m. Turiu svarbų reikalą 
ir meldžiu atsišaukti.

Selvestras Bartučevičius,
1647 E. Oregon avė, 

Čleveland, Ohio.

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

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

"Keleivio" Adr.un.

Pajieškau brolio Petro Gražule?*- 
čiaus. is Šiaudinių kaimo, I^azdijų pa
rapijos, Seinų pav, Suvalkų gub. 
Meldžiu jo paties atsišaukti ar kas 
žino teiksis pranešti.

Jonas Giažulevicius, (13;
BON 46, Bcnbush, W. Va.

Pajieškau brolio Jono Aidukonits. 
pirmiau gyveno Bostone ir Lynne; 
Vilniaus gub., Trakų pav. Valkinin
kų paran, Čižiūnų sodos. Jis pats lai 
atsišaukia arba kas apie jį žino malo
nės nranešti šiuo adresu:

Ignotas Aidukonis,
52 Perry si, Lowell, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Baginsko, 
iš Kalniškių kaimo. Pavandenės pa
rap, Šiaulių pav, Kauno gub. prieš 
4 metus gyveno Chicagoje. Turiu la
bai svarbų reikalą ir meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar Kas žino pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas.

Ranis Baginskas, (12)
1111 N. Main avė. S<-ranton, Pa.

Pajieškau apsivedimui draugės, 
laisvų pažiūrų ar protestoniško tikė
jimo, apsišrietusios, mylinčios moks
lą ir dorą gyvenimą. Meldžiu atsi
šaukti, atsr.kj mą duosiu kiekvienai.

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

Pajieškau seserų: Marijonos Ku- 
Jruvienės. gyvenusios Montreal Ca- 
nada. ir Onos Liudziuvienės, gyvenu
sios Londone, jos iš Ilguvos parapi
jos, Sutkų kaimo, Naumiesčio pav. 
.Meldžiu atsišaukti.

Mikas Merkelis (11)
BOX 554, Aberdeen, Wash.

Pajieškau pusbrolio Jono Ukanio. 
Onos ir Barboros Uknaičių iš Gio- 
lių kaimo. Viekšnos parapijos, Šiau
lių pav, Kauno gub. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu atsišaukti.

Petronė Armošitė-Dvchenė,
52 River st W. Lynn, Mass.

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

Jurgis Dudaitis, 
Jenners, Pa.

I

AKRON, OHIO. 
Lietuvių domai I

Kovo 10 d. nedėlioję, 
vai. po pietų, salėje 50 S. No- 
\vard st., bus didelis susirin
kimas, rusų, lietuvių ir žydų. 
Kalbės 3 kalbėtojai ir mitin
ge išrinksime komitetą, ku
ris rūpinsis Rusijos Išei
viais. Todėl atsilankykite 
kiekvienas.

Nuo 7 vakare bus vėl pra
kalbos. kurias rengia LSS. 
244 kuopa ir 'pašalpinės 
draugystės ”Laisvė” ir L. D. 
L. D. panedėlvje, nuo 6:30 
vakare. Kalbės antru kartu 
dr-gė Petrikienė iš Brooklv- 
no. Petras Turgelis.

AUKOS

12

Pajieškau Domininko Pūro ir Pet
ro Pranausko, abudu Kauno gub, 
Rumskų parap. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Miklinąs,
72 Workman avė, Torrington, Conn 
Pajieškau draugu: F’rano Sevruko. 

Kališių sodos; Jurgio Petrausko, Sa- 
mokij sodos, Malėtų parap. Vilniaus 
gub. ir pav. Meldžiu atsišaukti.

Alfred Sakalauskas,
51 Spring st, Union City, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nes senesnes 30 metų 
ir ne jaunesnės 25 metu, laisvų pa
žiūrų, padoraus elgimosi. Aš esu 31 
metų. Platesnes, žines suteiksiu per 
laiš.ka. Meldžiu atsišaukti. (11)

J. H. V,
ROX 411, S ta. 12, I.aivrenee, Mass.

Pajieškau Zenono Vcrkečio, Kauno 
gub, Telšių pav, Plungės miesto. 
Turiu svarbų reikalą, atsišaukit šiuo 
adresu:

Juozapas Norkus
8 Olive str, Hartford, Conn.

Pajieškau Pranciškaus Juškos, iš 
Jokūbaičių kaimo, Jurbarko parap, 
Raseinių pav. Kauno gub, gyveno 
Chicagoj. Turiu svarbu reikalą ir mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti.

Petras Bajorinas,
9 Pryor str. Rochester, N. Y.

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Ulevičiutės-Astrauskienės, iš Karsg- 
žių kaimo, Gražiškių valsčiaus. Vil
kaviškio pav, Suvalkų gub, gyveno 
Marrina. Pa. Kas žino malonės pra
nešti.

Pijus Mikolaitis.
9 Lcunell st, \\ orcester, Mass.

Pajieškau Onos Žukaitės ir Onos 
į Samsonaitės abi iš Ramigalos miesto, 
i Panevėžio pav. Kauno gub, gyveno 
' New Yorke. Jų pačių atsišaukti ar 
i kas žino meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbu reikalą.

Katarina Jutaitė
354 Lema n str, Kenosha, Wis.

Pajieškau brolio Martino ir sesers 
Julijonos Sartinavičių, iš Pivašiūnų 
parap, Trakų pav, Vilniaus gub, 
prieš kelis metus gyveno Easthamp- 
ton. Mass. Jų pačių meldžiu atsi
šaukti ar kas žino teiksis pranešti. 

Wm. Sartanavičia,
1629 Ralph avė, Scranton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
geltonplaukės, mokančios skaityt ir 
rašyt, nuo 20 iki 25 metų amžiaus. 
Aš esu 34 metų, moku stoliorystės a- 
mato ir gerai uždirbu. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiųst paveikslą ap
sakymą duosiu kiekvienai. (19) 

Adam A Grigaliūnas
Eerle Bros Co.

Leoną Junction, Wis.
Pajieškau apsivedimui merginus 

arba našlės nuo 28 lig 35 metu am
žiaus, aš esu 36 metų našlys su vienu 
vaiku. Sutinkančios apsivesti malo
nės platesnių žinių kreiptis per laiš
ką. W. W. (10)

162 Broadwav, Cambridge, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
sutinkančios gyventi ant farmos. Tu
riu gražų gyvenimą ir reikalauju 
draugės ne senesnės 28 metų, laisvų 
pažiūrų. Aš esu 21 metų, blaivas.

Charies Wayzon • (10)
3433 So. Lowe avė Chicago, III.

Pajicškau draugo Antano Kizlaičia. 
prieš du metu gyveno Eajette, North, 
Dakota. Jo pates atsišaukti ar kas 
žino malonės pranešti.

Chas Melnis (10)
1 Orr str, Pittsburgh, Pa.

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

Jurgis Valinčius,
101 Oak str, I.awrence, Mass.

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

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metu amžiaus, aš esu 
25 metų. Su pirmu iaišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai. (10)

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

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, Čleveland, Ohio.

AUKOS L. š. FONDUI . 
.. West Hanover, Mass. ..

Gegužės 3 d. 1917 metų 
čia buvo atsilankęs A. M. 
Martus ir per jo prakalbas 
surinkta $4.55 aukų nuken- 
tėjusiems nuo karės šelpti. 
Šitą sumą dabar pasiunčiu 
Lietuvos Šelpimo Fondui.

P. Vileišis.
Pinigus priėmiau 27 vasa

rio, 1918.
LŠF. ižd. K. Šidlauskas.

\LKOS SURINKTOS SO. BOSTO
NO KRIAUČIŲ PRAKALBOSE 10 

VASARIO. NAI’Pšl. NAUDAI 
AUKAVO:

P. Kuldliauskas $1.00, P. Oginska- 
‘>Ov„ K. Galinauskas, J. Krikštiuna.-, 
M. Užunaris, B. Andriušaitis, L. Jo
naitis. S. Atjaučiantis. P. Paltanavi 
čia, K. Vaitkunas. A Sabaikis, P 
Andriuliunas, J. Baubiis, Mrs. Bara
nauskienė J. Jazalskis. Ch Baniulis. 
P. Slanina, J. Yankauskas. C. Licliu- 
kienė. P. Čepus, P. Sakalauskas, Klin
ga. Kiškis, P. K. Plevokas ir Sipa- 
lis — po 25 eonus.

į| ŠVENTOJI NAKTIS
į Muzika M. Petrausko

Trijų aktų Operete, statys scenoj Muzikos Dramos Draugija Gabija

| Šukėtoje, 16 Kovo-March, 1918
| UUDLEY STREET OPERA HOUSE

j' 113 Dudley Street. kampas VVashington Street, Boston, Mas?.
£ Prasiloš lygul I vai. vakaro.

f Šita O|>era statome pirmu sykiu Bostone. Veikalas Į^rstato Kristaus 
» gimimą: Piemenų Naktį. Ilerodo žiaurumus. Trijų Karalių kelionę ir tt. 
X Choras bus didelis, dainuos aniuolai. piemenjs ir kareiviai. Apie gražu- 
(1) mą šitos Operos nėra reikalo aiškinti.
)j) Gerbiami teatrų lankytojai ateikite visi pasižiūrėti ir pasigerėti šia 
(H nauja Opera, nes ją antru kartu pąstatyt scenoj tuoj nebus galima.

Nuoširdžiai kviečiame visus ‘ GABIJOS” RENG. KOMISIJA.

(

Pajieškau brolio Jono Martinkaus. 
taipgi Kazimiero Brazausko ir kitų 
savo pažįstamų meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą.

Kazimieras Mari inkus,
BOX 189. Mohawck, Mich

Pajieškau švogerio, Martino Alek
navičiaus iš Mankunų kaimo Slabados 
gminn. Suvalkų gubernijos, gyveno 
Pcnnsvlvanijoj. Jis pats ar kas anie 
jj žino malonės atsišaukti. (12)

Antai.as Markeliunas.
583 Notre Danie. Mais.

Montreal, Canada.

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

421 So. Tara st, Baltimore, Md.

PARSIDUODA forničiai visai pi
giai. nes išvažiuoju į kitą miestą. No
rintieji pirkti kreipkitės pas:

Mrs A. Balutis, (10)
131 W. 8-th st. So. Boston, Mass.

farmos:
pirmu rankų, t. y. 

parsiduoda ant leng
vu ta didžiausioj lie- 
kolonijoj Michigan 
galima pirkt kokių 

i ar mažesnių, su

DIDESNE

I

I

■ I

J ieškok manęs
savu

vertelgos lange.

Savo akimis sulygink didumą, o pamatysi ekonomiją 
vartojant COLGATE’S.

Sulygink savo liežuviu smoką: (’OLGATE’S turi priiin- 
ną smoką ir išdirba jausmą kasdien vaitot dantų šeš
tuką.

Žiūrėk ant savo dantų, ir sulygink pasekmes.

Colgate’s Ribbon Dental Cream
V ((’OLGATE’S DANTŲ VALYTOJAS).

Yra sveika, visur žinoma ir tikrai švarinanti.

t

FARMOS!
Parsiduoda iš 

naė'u savininku, ] 
vų išmokėjimų, 
tuvių farmerių 
valstijoj. Farrnu 
kas nori —didelių ar mažesnių, 
triobomis, sodais, užsėtais laukais ar- 
ba viena žemę. Vienatinis darbininkui 
išganymas iš sunkaus padėjimo, tai 
nusipirkimas farmos. Platesnių ži
nių kreipkitės žemiau paduotu antra
šu, įdedant 3c. krasos ženklelį atsa
kymui. (15)

Tony Zabcla.
POX I, Lake C-o, Peacock, Mich.

REIKALAVIMAI,
REIKALINGAS kriaučius gerai 

mokantis siūti vyriškus žiponus ir 
abclnai visą kriaučiška darbą. Malo
nės greit atsišaukti Platesnes žinias 
suteiksiu per iaiška.

' F. Philips,
2<>3 Broad str, W. Hazleton, Pa.

PAJIEŠKAU MOTERIES, kuri ap
siimtų pridalMit namus išėjus man į 
darbą. Platesnių žinių 
šku šitokiu adresu:

Joc Stumbris,
BOX 277, Belle Valley, Ohio.

klauskite tai-
(U)

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

V. Varis
6X2'7 Nevėli st., Barberton, Ohio.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

GORALSKYS E.MPU OFF1CE.
52 Salėm at, Boston, Masą.

PROGA AGENTAMS.
<1 DAIKTAS PARSIDUODA

UŽ $25.75.
12 Pustu pustimui britvos $1.20. 8 

Elegantni peiliukai, kožnas perlinėm 
kriaunom, su trimis geležtėmis $2.40. 
7 Auksuoti retežėliai, gvarant. ant 
lo metų $5.25. 13 Rritvų ”Crown”
kiekvieno kaina $3.00 viso $6.00. 4
Kutomatiškos sierčikinės 60c. 4 Fon- 
taninės pluksnos su automatiškais 
paišiukais 8<)c. 1 Laikrodėlis H. Mil- 
ton sistem. 21 ak. $3.50. 4 Nikeliniai 
laikrodėliai atviri $6.00. Viso sykiu— 
$25.75.

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

BOK 313, Fliat, Mich.



KELEIVIS

ti, o aš tokio biznio nelaiki- 
nu. Nors vyskupas daru 
bizni su tai pačiais kostume- 
riais, ale saliuno yra difrent 
biznis. J saliuną parapijonai 
ateina patįs, o Į bažnyčią 
reikia prašyt. Bažnyčioj rei

škia vaikščiot ir prašyt, kad 
kas dešimtuką ar nikelį tau 
Įmestų, o saliune kostume- 
ris pats padeda kvoteri ant 
baro. Saliune kaip gerai, ^ai 
gerai, o kaip ne, tuoj į snuki 
ir geriaut. Vienu žodžiu, 
,runyt saliuną, tai reiškia 
jturėt skvėr bizni, o būt kuni
gu, tai reiškia daryt monki 
bizni. Cžta-i Džian Bamba 
nenori būt nei kunigu, 
vyskupu, o vien tik 

‘biznierium ir dac oi.
Na. ale jeigu jau Ditroitu 

!parapijos kumiteras klausia 
rodos, tai aš jam tą rodą ga
liu duoti, bo ir šventas raš- 
:as sako, kad durną visuo
met reikia pamokyti, kad ne
būtų da darnesnis.

Kad niekas nuo jūsų kuni
go gaspadinės ne^.vogtų ir 
kad jokių kiaulysčių dau
giau nebūtų, tai pasamdykit 
jam už gaspadinę seną nige- 
ri, o trobelio daugiau netu
rėsite. Ai beč jur laif! 

apznaimie tau savu trobeli b_______ Air. Džian Bamba.
ir neščesci. Aš girdėjau, kad!------- --------------- ;_
tu, mister Bamba, esi moki-1 Redakcijos Atsakymai, 
eiausias lojeris ant visu Ju-į______
naitet Steie kontru ir žinai ■ Barauskui._ Neužpvkit, 
visokias geografųas, tai ma-. ka(, lruputį sutl?jmpjnom 

Husų korespondenciją. Turė
jome išleisti tas vietas, kur 
Įbuvo kalbama apie valdonus 
lir jų likimą, nes kitaip visą 
| korespondenciją butume tu- 
irėję versti anglų kalbon.

P. Krakaičiui.— Atleiski
te, kad per neapsižiūrėji
mą, likos neįdėtas prisiųstas 
jūsų pranešimas apie tarp
tautini susirinkimą. Ji patė- 
mijom tiktai šį numerį reng
dami, bet buvo jau per vėlu 
ji dėti.

‘ B. Dykauk—Tokių eilių 
negalime talpinti, nes mums 
laikraštį galėtų uždaryti.

J. širžukui.—Rusų kalba 
juokų negalime spausdinti, 
o išvertus i lietuvių kalbą 
nebūtu jokio juoko, todėl su
naudot negalime.

A. B.—Apie kariškus dar
bus korespondencijos nedė
sime, nes ją reikėtų versti 
anglų kalbon, o mes tais 

Į vertimais ir taip jau per
daug apsunkinti esame. Pri
siųstą iškarpą iš augių laik
raščio galėsime sunaudoti. 

Už viską tariame ačiū, 
žemaitukui. — 

"Netikėtos Dovanos" sunau
dot negalime. Nors vietomis 
yra labai gražių minčių, bet 
kaipo čielas, straipsnis per
daug ištęstas ir nuobodus— 
perdaug banališkas.

J. Ramanauskui, Miners- 
ville. Pa.— Korenspondenci- 
ją ir čeki gavome, už ką ta
riame širdingą ačiū. Tečiaus 
kitas korespondentas pra
nešė mums apie d. Petrikie- 
nės įskundimą anksčiau ir jo 
korespondencija buvo jau 
sustatyta, todėl jūsiškės šį 
kartą sunaudot negalime, o 
juo labiau, kad ją reikėtų 
versti anglų kalbon, nes joje 
kliudoma šios šalies valdžia.

nt

VYRAI IR LEIDeS—VISI 
ŠARAP!

Ciprijonas Skilandzis graz- 
molija Džian Bambai 

gromacialy.
O dabar, mister Džian 

Bamba, aš jamu in savu 
baltų rankialy auksini 
plunksnialy ir pastanaviia 
parašyc tau gromacialy, 
pradėdama? valuk šventos 
savo vieros su žodžiais: niek 
bendzi pokvaliony Jėzus 
Kristus, su tave acakymu: 
na vieki vieku v ir amen.

O dabar aš pastanaviju

nei 
regli

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PKULE1ARIŠKOSIOS F1LOZOFUOS.

TAI VIENINTftlJfi LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA, 
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SL YRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkaeis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos l.šsiltuosavimas.

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS

žu galėtai duoc ir man ko-'- 
kiu kalviek rodu. Pasakiusi 
tikru praudu, tai šitas trobe- i 
lis nėra manu asabiškas, ele 
visos musų Ditroito parakvi- 
jos. Jie mani aprinka tik
tai in komitetu parašyc ši
tų prošeniju, bo tik aš vie
nas moku grazmolie, o 
kiti negramotni. šy!

Musų keisas yra toks. Ne
labai senei atvažiavo iš se
no kontro vienas jegamas- 
cis. Jis atsivežė su savim ir 
meiluži, arba, kaip kiti sako, 
gaspadzini. 'viums griešinin
kams, tas buvo labai links
ma naujiena, bo mislinom, 
kad turėsim fain dūšių ga
nytoju. Mislinom, kad ir jam 
bus vigada, ir mums bus ge
rai ir Dzievui garbė. Ale pa
sirodė, kad kaip grinorius, 
taip ir durnas. Cicilistai ėmė 
ji ir apšmaukė. Vienu rytu 
jis acikėlė, dairosi, ogi gas- 
padzir.ės jau nėra, tik an- 
darokas palikis. Prakeikei 
bedzieviai per akis pavogė 
mergų. Mat tu nakci musu 
jegamascis buvo trupuci iš- 
sigėris, bo buvo ant imeni- 
nų ir eidamas gule padaris 
auskvperiui iškados, ale 
kaip auskvperis geras para- 
pijonas, tai sutarė sakra
mentais už tai acilygint. Ant 
galo, kaip ti buvo, tai nema
nu biznis. Gana to, kad mu
su dusių apiekunas nalika 
be geros mergos ir išrur.i- 
ja i Picburką. Dabar visos 
davatkos labai nuliudi b? 
savo patiekos bo buvo ge
ras spaviedininkas, spavie- 
dodavo ilgai, duodavo dides
ni sakramentu negu ameri- 
kancki spaviednikai, ir vis 
už ta pači praisų.

Taigi, mjstcr Džian Bam
ba, prašam duoc man rodi;, 
kas mums reikia daryc, kad 
kitu rozu musu parakvijoj 
tokios kiaulvscės neacitiktų, 
tai yra, kad vėl koks zJy dū
kas neišjotų musų kunigui 
gaspadzinės.

I‘arakviios komitetas, 
Ciprijonas Skilandis.

VISI ;

I

Rašinio

Džian Bambos Atsakymas.
Sei, ar jus mislinant, kad 

Džian Bamba neturi kitokio 
biznio, kaip tik svetimais 
trobeliais baderiuotis? 
Džian Bamba nėra joks 
Gabrys anei Bielskis ir jo
kių informeišin biurų neuž
laiko, tik runija saliuną ir 
štėdi yra byzi; jeigu duoda 
koki fry advais, tai tik savo 
regli kostumeriams. Kitaip 
ir negalima, ho kaip pradėsi 
visiems uždvką lojeriauti, 
tai visokie parapijų kumite- 
tai gali da į vyskupus išrink

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Jų .išdirba 

Meni holai um Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 5(>c. ir $1. Pinigus galit 
siųst ir stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Rox 36. . Holbrook. Mass.

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

Paskui 
trauki 
te 25c. 
srn-

iš-pats priėjęs prie žmogaus 
tą bolę iš jo nosies. Prisiųski- 
gausite ta bolę ir katalio- 

(51)
The Magic Shop.

ROX 309, Holbrook, Mass.

V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

I. (vairus Istorijos supratimai.
II. Materijaiiškasis Istorijos supratimas.
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

Telephone: Bark Bay 420U 

DAKTARAS
Fr. Matulaitis

GYDO VISOKIAS LIGAS 
'PRITAIKO AKIMI S.

'ataudus:
Nuo 1 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki *J vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 4 19, 420 ir 421, ‘

Netoli didžiojo mit-sto knygyno,
ROSTON. M^^K.

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

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

Gaunam* "Keleivio” Knygyne. Rašant laišką arba 
•iunėiznt pinigus, adresuokit taip:

Į “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kuriu pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kra
tos taisyklių priversti busim ■ 
sulaikyt. Taipgi meldžiame j 
ir savu draugus pakalbint už-1, 
sirašyli "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką laikražtį, 
kuri* prie kiekvienos progos; 
šventai gina darbininkę rei- ! 
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti ŠEN A Jį i» 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa 
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už 
enka parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytojų mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors, parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laiškų niekados ne
siųstų, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c„ 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį pamokėt adresa
tui.

”Kel.” Administracija.

f
$ 
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Telephone: Greenpoir.t 2372

MACYS EROS.
FURN1TURE

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU | 
TUVfi IR IŠLYGOS PIGIOS <j

8. S. Stone, Oph.D
Akių 

Specijalistus. «t

I«•
S

10 m. So. Bostone,
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS

Teisingiausia ir Geriausia ji

Tai.: 1717-J.I 

! Dr. David W.Rosen | 
Kalba Listuviškai, Lenkiška), y 

Rusiškai ir Vokiškai.
ŠYDO VISOKIAS LIGAS. į} 

Valandom: j!'
Nuo 8 iki Ik ryt*. N»

S iki 8 dienų, šuo 7 };
8 vakare.

HANOVER STRSSFI. 
BOSTON. MASS.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kur:- 
tikrai pageiui nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyven.i.io apiiuks i»< » privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki <>5 temų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir p;;gelbii:g:imo. Nc-i- 
d .okiie gJTgaut suklastuvtais vaistais, parduodam;.:s 
už pigesnę civilių.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta, l'ir’aianii .žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„1.0X01.,” o taipgi musų pavardė.
T ikrasis PA I N-EXP!-ii.1 J'k I S parduodamas visose 
aptiekose Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už <>5 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
7-4-80 Waųhingtcn Street, New York

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip , 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa- > 
įtraukt nuo sosto. ltevoliucijonie- i 
.-lai aplinkui apsupę su raudonomis ■ 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiuskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
1 Įrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass.

APTIEKA I
Sutaiscm Receptus su di- ; ! 

I džiausią atyda, nežiūrint ar iš ;;
Lietuvos atvežti ar amerikoniš- į Į 
ki. Gyduolių galite gauti, ko- 5 Į 
kias tik pasaulyje vartoja, taip- •; 
gi visados randasi lietuvis ap- ] > 
tiekorius. ■ į

EDVARD DALY, Savininkas
18 Brnadiay, So. Bcston. H
Galite reikalauti ir per laiš- j i 

kus, o mes per ekspresų gyduo- Į ' 
les atsiųsime. įį

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinki t gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai, 
lasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GY’VYBŲ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų. plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vienų dienų. Prisiųsk $1.50 su vardu ir aare- 
u, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
ų. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.

Fishleigh & Co., B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, III.
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KELEIVIO

DUOKIT PASIŪT MUMS

][ ĮEISI

AR NORI.
* MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

KAD MERGINOS’;

I

Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Am? - 

r:ž< je leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautu ’ė atvira nuo 7 
ik: 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis kiškų šuo adresu:

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

Ant 21 
akmens 

Gelžkeiio laikro
dis sriubelių až 

,i sukamas, vyriš- 
I” ko didumo, am 
j 20 metų auksuo

ji tas su išrašytai- 
/ dubeltavais vir 

šais. Labai tei 
singas, ypatinga 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras lai 
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me 
tų. Ypatingas pasiulyjiuias. Mes iš 

Įsiusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad 
Į reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntinu 
j kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
I Jei busi neužganėdintas, nemokėk n« 
Į cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.0< 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk 
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai si 
kiekvienu laikrodėliu. • (?

EXCELS1OR WATCH CO. 
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. HJ

KARE IR LIGOS!

tarpe Driggs ir Redford sve.

BROOKLYN, N. Y.

Sotifh ir Cent-a' 
Maspct'n ir kttnr 
ir iš toliau, ka-a> 

(?) 

198-200 fir2n1 Street

CASCARA

t t
I

tik ant 
sąvaitt s

visokius

nuo vargman 
Bitteris. Aš 
buvau vos tik

$1.00
Pristatėm į namus 

daiktus į visą apielinkę Jersey 
NeuYork, 
Brnoklvna, 
A * važiuok it 
užsimokės.

KREST KENDŽIŲ.
n ji niekad nepamirš jus, n«s 
kendžių gardumas priverčia ją y 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir į. 
visados Lovney’s Crest Ken-Įį 
tižiu. Jeigu negali gaut kitur,); 
tai prisiųsk mums dolerį, o!?' 
gausi vieną svarą geriausių?!; 
A—, rikoj išdirbtų kendžių. j)i

Geriausias agentas Bostone,8<

K. ŠIDLAUSKAS
2Z6 BR0ADWAY,

SOUTH BOSTON. MASS -3

Kas mane išgelbėjo 
i čių ligų ? Salutaras 
i per praeitus 4 metus 
i gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimc 
I 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 st-ėnuošė

: Niekur aš negavau pagclbos dėl sav< 
1 sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei 
I kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta 
i ras, Regulatria, dei moterų, prade 
■ jau gerai jausties, gerai valgyti it 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per

• 6 mėnesius aš savo paveiksią nebega 
iiu pažint ir palikau laiminga naudo 
dama Salutaras Bitteria. Ka;na$1.00 
Galima gauti goresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti 
kreipkis pas:

i SALUTARAS CHEMICAL INST 
Žolės nuo visokių blogumų.

. 1709 S. Halsted St.. Tol. Canal 6417 
I’. J. BALTRĖNAS, Prof.

Chicago. III.
Sitų apgarsinimą turėtų perskaityl 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Užmuša 
šalti

APSAUGOJA SVEIKATA

Gyduolė r.opabranginama nuo 
metu —21 žirneliai už 25c. kitos nuo 
šalčio gyduolės dabar parduodamos 
po 30c. už 21 žirnelį. I.šskaitliuok ir 
matysi, kad sutaup’ni !)’į centus 
vartodamas šitą gyduolę, šalti iš
gydo į 21 vai. gripą į 3 dienas. Pini
gai gražinami.

jei nepa- 
gelbėtų.

24 žirneliai už 25c. 
Visose aptiekose.

Mea užtikrinam, kad Jus siičėdyait pinigų 
ir turėsite GRAŽU S Rl'Bl'S. Kadangi 
mes imam materiią iš ggrujų firmų ir pri- 
niieruojam rūbų pagal Žmogų, lodei musų 
pasiūti siūlai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS l’ASIUVAM
TAIPGI ISVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PIGIAI IR GERAI.
IR ISPROSINAM

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikru Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—2101S

KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 
rupinuaiu, o tas trukdo reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų ąunaudojamą 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 paeto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 REDFORD AVENUE, BROOKLY’N, N. Y.

1K
*

SPAUSTUVE
Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 

Amerikoj su naujausiomis mašinomis 
ir geriausiais jtsisymias.

SPAUSDINAM:

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS,

• PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
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 j "KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir g’rą 
patarnavimų.

“KELEIVIS
2SS Broadway, So. Boston Mass
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KELEIVIS.~

mESPONDElO-.
BRADDOCK, PA. 

Kun. .Maliausko „konferen
cijos” ir socialistų 

prakalbos.
Žinodamas, kad daug ku

nigų ir pats Makauskas 
skaito „Keleivi”, nurodysiu 
čia to "metodologo” nevyku
sios „konferencijos” pesek- 
mes. Tamista, kun. Maliau- 
ske, laikydamas čia savo 
konferencijas biauriai šmei
žei visą lietuvių progresiviš- 
ką visuomenę, o ypač socia
listus, išvadindamas ”tam- 
sunais,” „doros nupuolė- 
liais,” primėtei jiems net 
žmogžudystės darbus, nors 
Alacocno nei vieno jie da ne
turėjo, ir raginai katalikus, 
kad nelaikytų jų ant „bur- 
do.” Taigi aš klausiu, ką 
tamista manei atsiekti taip 
biauriai plusdamas žmones? 
Ar manei sustiprinti vieti
nio kun. Abromaičio pozici
ją? ar pakenkti vietinėms 
progresiviškoms draugi
joms? Bet išėjo visai atbu
lai. Kadangi tamistai buvo 
siūloma iŠ socialistų pusės 
.$1,000 kad stotum i viešas 
diskusijas, bet kadangi ta
mista atsisakei, tai ir katali
kai suprato, kad naktinis 
naukštis dienos šviesoj ne- 
gali skristi. Negana to, 
tamsta da ir vietiniam kuni
gui Abromaičiui biznį paga
dinai, nes 8-nios šeimynos 
tuojaus atsisakė mokėti mė
nesines duokles bažnyčiai. 
Jeigu tamsta daugiau tokių 
„konferencijų” laikysi, tai 
visi katalikai atsimos nuo 
tikėjimo.

Vasario 17 d., pasidarba
vus J. Urbonui, buvo su
rengtos prakalbos, kad išpa- 
rodžius visus kun. Maliau.- 
ko silpnumus. Kalbėjo drg. 
W. J. Venckunas ir J. Gele
žėlė. Pirmasis paaiškino 
kas yra soeailizmas ir kaip 
juodieji jėzuitai, krikščiony
bės skraiste prisidengę, susi
dėję su kapitalistais jierse- 
kioja ir smaugia darbinin
kiškas organizacijas. Ant
ras kalbėjo apie unijas ir ■ 
ekonominį darbininkų pa
dėjimą. Pertraukose drg. 
V. Tamulaitis ir draugės Le- 
onaitė ir T'fasiejutė pasakė 
po 2 deklamaciji. Nors kun. 
Abromaitis tą pačią dieną 
gąsdino katalikus visokiais 
baubais nuo socialistų pra
kalbų. bet publikos tiek pri
sirinko, kad ir tikėtis nubu
vo galima. Mat ir katalikai 
pradeda suprasti savo reika
lus. Aukų surinkta LSS. 
Aps. Fondan SI3.02. Kaip 
prakalbos, taip ir deklama
cijos labai žmonėms patiko. 
Į LSS. 93 k. pasižadėjo įsi- 
rašyt 22 nauji nariai.

Viską patyręs.

v

Aukų surinkta $24. Au
kavusiems reikia tarfi šir
dingą ačiū.

Trečias kalbėjo rusas so
cialistas. -Jis taipgi puikiai 
aiškino Rusijos revoliucijos 
prasme ir jos priežastis. Iš 
šių žodžių skaitytojas aiš
kiai ’gali suprasti, kad Ha- 
verhiil io pažangus darbi
ninkai veikia, bet didžiau
sia garbė priguli I^SS. 141 
kuopai, nes pastaroji yra 
veikliausia iš vi-ų čia esan
čių tautu socialistų ir pa
rengtuose tarptautškuose 
susirinkimuose visuomet už
ima vadovaujamą rolę.

Barauskas.

I

IIAVERHILL, MASS. 
Tarptautiškos Prakalbos.
Vasario 24 d. čionai atsi

buvo tarptautiškos prakal
bos, parengtos bendromis 
spėkomis lietuvių, rusu ir 
žydų socialistų, paminėjimui 
metinių sukaktuvių Rusijos 
revoliucijos. Žmonių atsi
lankė tiek daug, kad stačių 
buvo pilna svetainė. ♦ Pir
mas kalbėjo žydų kalbėto
jas; antras, lietuviškai, drg. 
F. J. Bagočius, kuris buvo 
užkviestas LSS. 111 kuopos. 
Drg. Bagočius savo prakal- 
l>oj puikiai išaiškino Rusijos 
proletariato tikslus, kodėl 
buvo nuverstas nuo sosto 
caras ir kodėl Įvyko antras 
revoliucijos jierversmas. 
Kalbėtojas kalbėdamas apie 
valdonų bėdas pridarė pub
likai ir daug skanaus juoko.

žodžiu, šiuom sykiu drau
go Pagočiau? prakalba vi
sais atžvilgiais buvo revoliu- 
cioniška ir publika buvo la
bai užganėdinta. Pabaigęs 
prakalbą, kalbėtojas (F. J. 
R.) paaiškino visų trijų tau- 

• tu kalbom, kad bus renka
mos aukos lėšų padengimui, i

ANSONIA, CONN. 
Tautiškai-katalikiškos pra

kalbos.
Vasario 21 vakare buvo 

parengtos čia prakalbos. 
Plakatuose buvo skelbiama, 
kad kalbės geriausis kalbė
tojas kun. J. Žilinskas apie 
Lietuvos tautą, jos ateiti ir 
neprigulmybę. Vakare jau 
buvo pilna svetainė žmonių 
ir laukė kalbėtojaus iki 9 
vai., o nesulaukę, žmonės iš- 
siskyrste pikti, kad juos su
viliojo. Įžanga buvo 10c., 
tai supykę visi atsiėmė ir 
Įžangą. Apgarsinimuose 
buvo pasakyta, kad prakal
bos rengiamos Liet. Drau
gijų Sąryšio. Kada S. Bu- 

.jenauskas užklausė, koks 
tas sąrišvs, kad da nieko a- 
pie ji nebuvo nė sapnuota, 
nė girdėta, tai musų p. J. 
Taraila atsakė, kad jisai irgi 
nežinąs koks tas sąrišys; ji 
kiti pakvietę pirmininkauti 
ir jis apsiėmęs. Ir taip va
karas neramiai užsibaigė. 
Rengėjams buvo daug triū
so su Įžanga. Ir liko musų 
tautininkai ir katalikai ne- 
aprupinti Lietuvos laisve ir 
žemės banku. Tai liūdnas.at
itikimas. Kitą syki jau nė 
su pyragu nebus galima pub
likos ‘pritraukti. Tai prastas 
gešeftas, vyrai.

Vasario 23 buvo rusų soci
alistų vakaras. Svetainė 
buvo išpuošta raudonomis 
oopieromis ir kaspinais, ir 
kiekvienas atėjęs vakaran 
gavo raudoną kvietkutę. 
Lietuvių ir nemažai bu\o 
atsilankiusių. Visi gėrėjosi, 
kad taip puikiai išpuošta sa
lė. Vakaras susidėjo iš kon
certo ir šokių. Da pirmą kar
tą teko tiek daug publikos 
matyt. Nemaža bus ir pel
no: viskas buvo išgerta ir 
suvalgyta, ką tik rengėjai 
turėjo pagaminę. Vietos 
rusti kuopa gerai gyvuoja ir 
narių turi daugiau kaip 200. 
■ji paaukavo $10.00 ir Sąjun
gos Apsigynimo Fondan. 
Lietuvių soc. kuopai taipgi 
labai simpatizuoja rusai ir 
kitų tautų žmonės.

Kuomet socialistai veikia 
kultūros darbą, tai musų 
katalikai rūpinasi prisikrau
ti svaiginančių gėrimų, kad 
turėtų ką gerti, kuomet svai
galų išdirbvstė ir pardavinė
jimas bus uždrausti. Aną 
dien policija du tokių slap
tų sandėliu užklupo ii’ jų sa
vininkus areštavo. Ant ry
tojaus buvo teismas ir vie
nas užsimokėjo $80.30 baus
mės, o kitas $44.10. Vienas 
jų, Antanas Litvinas, teisi
nosi, kad jis skaitęs lakraš- 
čiuose, jog neužilgo visa A- 
merika busianti „sausa,” to
dėl jisai norėjęs dabar pasi
daryti zopasto. kad paskui 
turėtų kuo su savo frantais 
pasilinksminti. Bet tas pasi
teisinimas nieko negelbėjo. 
Turėjo užmokėt vyras baus
mę ir prie to da piUicija kon
fiskavo visą įo „šlapią zo- 
pastą,’’ kurio išviso buvo 18 
galionų. Tas buvo paskelb
ta vietos anglų laikraščiuo
se. Taigi musu katalikai su 
tautininkais pradeda jau 
garsintis svetimtaučių spau
doje. Matyt, kad jie mano 
tokiu budu greičiau išreika
lauti Lietuvai laisvę.

Vietinis.

I
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NANTICOKE, PA.
Abelnas pas mus judėji

mas gana mažas, nė prakal
bų. nė šiaip pramogų pas 
mus tiek nėra kaip kitose 
lietuvių kolonijose, bet vis
gi ir mes neužmirštame sa
vo šventų priderysčių.

12 vasario rūpesčiu musų 
pažangiųjų moterų A. Kia- 
minskienės, A. Čekonienės, 
J. Kifbritienės ir M. Lauri
navičienės, buvo nurengta 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
daug vietinių ir apielinkės 
lietuvių. Pasekmės iš to pa
dėto triūso buvo gausios ir 
davė gerą pelną, kuri 
moters paskyrė 
nukentėjusiųjų 
nuo karės.

mus 
su.šelpimu.i 

lietuvių 
$35.00 paskyrė 

L. Š. F. nukent ėjusiems nu.) 
karės Lietuvoje ir $35.00 L. 
S. S. Apsigynimo Fondan. Pi 
nigai nusiųsti minėtų fondų 
kasininkams.

Aug. Juškauskas.

Kas mums rašoma.
Nashua, N. H.— LSS. 192 

kuopa statė scenoje veikalą 
„Kryžius.” Aktoriai buvo iš 
Worcesterio. P-lė Jablons- 
kiutė sudainavo keletą dai
nų. Drg. Neviackas ant galo 
pasakę prakalbą apie karės 
baisenybes, 
pilna salė ir kuopai liko vi r 
$14 pelno.

Žmonių buvo

K. Barauskas.

Bridgeport, Conn.— Dra
mos Draugija "Varpas” 17 
vasario statė čia scenoj 8 
veiksmų dramą * „Genovai
tę.” Kadangi vaidinimui va- 
•Icvav-? žinomas artistas p. 
Vitkauskas, tai perstaty
mas išėjo labai puikiai. Kada 
Genovaitei pranešė kalėji
me, jog Colius liepia ją nu
žudyti, tai regykla buvo taip 
sujudinanti, . kad publika 
verkė, 
reikia 
ša.

CA

Artistui Vitkauskui 
tarti ačiū už jo triu- 

Spektakly buvęs.
PMineršvmc, Pa.- Paduo

tas Įnešimas^ Lietuvių X 
Kliubui. kad Pasiimti už or
ganą vieną laikrašti, "Kelei
vi” arba „Laisvę,” likos at
mestas. Nutarta, kad po 
senovei i Kimba butų užpre
numeruoti metams „Kelei
vis,” „Laisvė” ir „Kardas.”

Dabar pradėjo organizuo
tis ko-opei-ativis pirkėjų 
kliubas. Narių Įsirašė jau 
keli desėtkai. įstojimas— 
25 centai. Valdyba jau išrin
kta ii- kasierius pastatytas 
po $500 kaucijos.

Banis.

Severos
Seimyniskos 
Gyduoles 
yra buvę populiariškos gyduolės per praėju
sius trisdešimts-septynis metus. Jos yra
laiko išmėgintos ir vertos jusu užsitikėjimo.

ŠE TAU BONKĄ KAULAI!
Sloan’o Linementus užsitarnavęs 

sau vietą, kaipo pasitikėtinas šei
myniškas' vaistas, tūkstančiuose me
dicinos šėpų. Pasitikėjimas juomi 
remiasi ant jc pasekmingumo praša- 
linime skausmo nuo reumatizmo, 
neuralgijos, strėnų gėlimo, sustingi- 
no raumenų, užsidrėskimo, i ikstelė- 

Jimo ir U. Švaresnis ir patogesnis 
vartojimui, negu plesteris bei mostis. 
Greit pagelbsti ir nereikalauja intri- 
nimo.

Visose aptiekose po 25c., 
$1.00.

’c-'jpy^LĘ
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Severa’s
Balsam for Lungs 

(Severo’s Eaisamas Plaučiams) 
yra gera gydttoiė nuo kosulio, 
užki.nirno. peršalimo, bronchi- 
alin’o kosulio, mėšlungiškų 
krunu ir kosulio prie gripo. 
Prekė 25c. ir 5»i centų.

Severa’s
Blood Purifier

(Severos Kraujo Valytojas) 
nuo netyro kraujo, vočių, išbė
rimų, pučkų, ir nuo įvairių 
skauduliu paeinančių nuo blo
go kraujo. Prekė $1.25.

Severa’s 
Antisepsol

(Severo’s Antisepsdius). Ta
tai yra antiseptiškas skyslty- 
mas paviršutiniam ir į vidų 
vartojimui. Vartojamas, kai
po burnai plovimas, gargalia
vimui ir vietiniam pridėjimas. 
Rekomenduojamas nuo blogo 
kvapo, liuosų, ištinusių smege
nų, gerklės skausmo ir užkimi
mo. Prekė 35 centai.

Severa’s Kidnev 
and Liver Kem ėdy 

(Severo’s Gyduolė nuo Inkstu 
ir Kepenų) nurodoipa, jei ran
dasi uždegimas inkstu arba 
pūslės, sulaikymas arba tekė
jimas pertiršto slapumo, skaus
mingas šlapinimasis, kojų ti
nimas ir strėnų skausmai, pa
einanti nuo inkstų betvarkės, 
geltonligė ir skilvio rūgštu
mas. Prekė 75c. ir $1.25.

Severa’s re
Gethard Oi! re

(Severo’s (joihardiškas Alie- re 
jos* yra geras linimentas 
vartojamas tepimui nuo reu- K 
matizmo, neuralgijos, aikšte- re 
Įėjimų, susimušimu, tinimų, iš- «3I 
tinusių gyliu, štyvumo sąnarių M 
ir raumenų, diegliu ir Įvairių re 
Randėjimų. Prekė 30 arba 60c. spf

Severa’s
llalsair* of Lite

(Severo’s Gyvasties Ealsamas) re 
vra abelnas stiprintojas nuo 21 
kepenų neveiklumo, nevirini- 
nio, paprasto užkietėjimo ir fjį 
dispepsijos. Prekė 85 centai. pi

Severa’s
Liver Pilis

'Severo’s Pigulkos nuo Kepe- 
nu) dėl kepenų betvarkės, ūz- ŽrD 
kietėjimo, Liguisto gaivos skau- gS 
dėjimo, svaigulio, geitonlšgtjb n_e 
ir tuižinės. Prekė 25 centai. ST;

Severa’s
Nervotoa

(Severo’s Nervotonas/ šutei- Syp? 
kia atsakanti palengvinimą nuo rįj3 
protiško slėgimo, insomnijos =SfB 
arba nemigio, nervų silpnumo.
histerijos ir nerviškumo. Pre- įun] 
k ė $1.25. ĮŠci

Severa’s
Laxoton

(Severo’s Laxotonas* yra veik
smingas ir malonus liuosuoto- 
jas de! vaikų ir nusiipnėju- 
sioms tunte rims, 
nuo užkFeSėjimo, 
jei paeina nuo užkietėjimo; sto
kos apetito, skilvio rugštumo, 
karščio ir išpūtimo pas vaikus. 
Prekė 35 centai.

I

Atsakantis 
nevirinimo.SUSIKRIMTIMAS į RA 

PRIEžASčIA NELAI
MINGUMO.

Susikrimtimas naikina 
sveikatą. Tatai sulaiko nor
mali skilvio raumenų veiki
mą ir paraližuoja virškini
mo organus, Susikrimtimas 
tečiaus paeina nuo . blogo 
jautimosi, o blogą jautimąsi 
lengva prašalinti Trinerio 
Amerikoniško Karčiojo Vy
no Elixeriu,kuris stimuliuo
ja veikiančius organus, pa
dilgina juos prie veikimo, 
palengvina virškinimą, ir 
prašalina bereikalingą susi
krimtimą. Apvalę savo or
ganizmą iš nuodingų subs
tancijų, jus pajuntate sma
gumą ir budrumą, tai jums 
atsiekt leidžia Trinerio Ame 
rikoniškas EIixeris. Kaina 
ši.10c. aptiekose Trinerio 
Linimentas nuo reumatiz
mo, neuralgijos, strėnų gėd
ino ir tt.. ir Trinerio Kosulio 
Sudėtinis nuo peršalimo, 
kosulio, bronchito, atsmos 
ir tt., yra taipgi nepalygina
mi vaistai. Dabar laikas, 
kada visuomet turi būt po 
ranka. Aptiekose kaina Tri
nerio Linimento—35 ir 65c., 
Trinerio Kosulio Sedativo— 
25 ir 50c. Išsirašant 10c. 
brangiau. Jos. Triner Co. 
Mfg. Chemists 1333—1343 
So. Ashland avė., Chicago, 
illinois.
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AMERIKONAI BĖGA 
PETROGRADO.

IŠ

■Šimtas amerikonų išvažia
vo specialiu traukiniu 
Petrogrado Į Sibirą.
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Severa’s
Healing Ointment

(Severo’s Gydanti Mostis) y- 
ra puikus tepalas dėl žaizdų 

• ir isipiovimų, tekančių skau
dulių, vočių, karbunkulų ir 
spuogų, rusideginimo ir apsi- 
šutinimo. Prekė 25 centai.

Severa’s
Regulator

(Severo’s Reguliatorius) yra 
abelnas stiprintojas, kuris per
gali ypatingas moterų ligas, 
r rėkė 1.25.

Severa’s
Stomach Bitters

(Severo’s Skilvio Bitteris) dėl 
skilvio silpnumo, stokos apeti
to, dispepsijos, nevirinimo ir 
užkietėjimo. Prekė 75 centai ir 
$1.50.

Severa’s
Soothing Drops

(Severos Raminanti Lašai) 
palengvina skaudėjimus ir dan
tų dygimo nesmagumus, ve- 
ja-dieglius ir nuramina ver

kiančius kuc'rriius, suteikiant 
pašilsianti miegą. Prekė 25c.

Severa’s
Medicated Skin Soap

Odinis 
tyras ir 
toiletui, 

plovimui 
Reikalingas

(Severo’s Gydantis, 
Muilas! yra puikus, 
antiseptiškas muilas 
maudynėms, galvos 
IT skutimuisi.
maudant kūdikius ir užlaiky
mui sveikatos ir tyrumo odos, 
skalpos ir plaukų. Prekė 25 
centai.

Severa’s
Skin Ointment

(Severo’s Odinė Mostis) nuo 
niežų, ekzemos, dedervinių, 
užsinuodijimu pastumi, salt 
rheum, šašų ir vasariniu išbė
rimu. Prekė 50 centų.

Severa’s
Hair Tonic

(Severos Plaukams Stiprinto
jas). Tatai yra puikus prepa
ratas plaukams ir veiksmin
gas jra'vos valytojas. .Jisai pa- 
akstina plaukų audimų ir nuo 
jo plaukai lieka minkšti ir la
bai švelnus. Prekė 65 centai.

onfcj

Severa’s Wafers for He- 
adache and Neuralgia 

(Severo’s Plotkeiės nuo Gal
vos Skaudėjimo ir Neuralgijos) 
rekomenduojamos palengvini
mu; gaivos skausmų. Prekė 25c.

čyjčr.-E'iJrJ! PJ^iUFĮĮĮi

TĖMYKIT! Vyrus ir 
merginas mokinant Bar- 
berio amato. Išmokus 
parupinam vietą. Rei- 
kalaukit informacijų.

N šmaikštis, (
GLOBĖ BARBER SCHOOL, Į 

439—3-rd ave^ 1
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Pabaigusi kurs^ VVomana Medical fa
Coflege. Ualtimore. Md. g

Pasekminzai atlieka savo darba prie £ 
gimdvmo. taipc-i suteikia visokias roiaa ir sF 
pae*'lba invairiose motet u Kttoee. Ct

F. Stropiene, 6 bring st |
SO. BOSTO1V. M*5*- v

Severo’s Gyduolės parsiduoda aptiekose visur. Pa 
sitaikius, kad justi aptieleTiui luoinlaik pritruko 
tulu musu išdirbtų reikmenų, tai jisai gali jų gau
ti. arba patys nuo mus pareikalaukite prisiunėiant 
mums su užsakymu ir reikalingus pinigus.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa.
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Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

t

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIŲ ir AUKSŲ 
_ - KRAUTUVĖ

E. J. Mažeika

Taipgi užlaiko visokius
MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS ir RECORDUS 

LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tL
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausit* 
teisingų ir gerų patarnavimų.

E. J. MAŽEIKA
52 Sheldon st, . Hartford, Conn.
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Naujas gydymas, kuris 
prašalina Reumatizmą. 

50c. \ URTĖS DĖŽUTĖ DYK \l k’OŽ-
X A M. K AS KE.X< IA.

Sy racusc, N. Y. mieste atrasta nau
jas būdas reumatizmui gydyti, apie 
Kuri jau tūkstančiai žinomų saK >, 
kad tai stebuklingas. Blog Jausi uo.e 
reumatizmo ligos apsireiškimuose, 
kur jokie vaistai negelbėjo, naujas 
gydvmo būdas padare steio.kla. l’a- 
sirou-i, kad neutralizuojant uric-a< id 
rukšt’es ir kalkiniu druskų indelius 
kraujui? galim* sunaikinti visas nuo
dingas organizmui substancijas ir li
ga greit prašalinta. Atviros opos, 
siausmai, ištinimai, raumenų sukietė
jimas kaip bematant prašalinama.

Naujas gydymo būdas pirmiausia; 
Mr. Iiclano perstatytas pasirodė taip 
geru, kad dabar jau abelnai xartoja- 
mas. Kas turi kenčiančių savo pa
žįstamu tenasirupiua gaut 5oc. ver
tės vaistų dėžutę ir persitikrina n 
mokė jos nei cento. M r. Delano sako: 

liet prirodymo, kad Delano.gydymas 
tikrai pergali reumatir.irų?, nežiūrint 
kaip užsisenėjusiu Jis butų, jeigu ne
sate vai toję šito gydymo bu vo, aš pa
siusiu jums pilno didumo .V»c, vertės 
pake!; visisk*’ dykai, gavęs iš jūsų tik 
iškirpta šitų apskeib.ma. Jūsų adresų 
ir U>c. apmokėjimui persiioimo ičšų,” 

F. 11. Delano,
\Vcod B!dg. Syracust, X’. Y.

1 (Siunčiame dykai tik viena pakelį tam 
pačiam žmogui). *

r=r -r♦. AMtttt-MOfcmc.-tK,r:<cw»^xxjKXicmot&momc
f 
f

1
£
v
2
r-

i)>

k

Kb

i
L k į> 
ji t■
J 

a

i

& 

į

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR IS KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

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

Yra tai klausiniai, kuriuos aiškiai ir nuoseklia! 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo pri* 
žmogaus.

KAINA Me. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS Stc.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUSKF.VICIAUS DAINAS.„ 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
l’RAEITJ NUO 21IX)S SENOVĖS.

Ii jos sužinosi, kada musų pratčviai vogdavo >an 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kori taip *M*lki*l 
išgvildena musų praeitį ii užraku užailikosių pa* 
pačius žmone*.

KAINA Me.
AUDIMO APDARAIS Sfc.

Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašykit tapi:

”KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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UUSILPMEJI, RERVIŠMI, NEUŽTEKTUM KRAUJO TUREJITl VYRAI IR MOTERES

Įgauna Stipruma, Tvir
tuma, ir Sveikata.

Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
iig< >mes, jeigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne- 
galcte mieguoti. neturite giaro 
apetito; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją. nepriimną kvapą ir silpnus a^.' 
nervus; icipu jaustate visai ^įj

f

nuvargis ir jeigu iusti protiško® 
ir kūniškos paiiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone — 
tą Stebuklingą Kraujo Valy
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

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

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Molercs.
Tie svarbus gyduolei, Nuga-T<>ne. jšmeta nnolas iš kūno ir pa<!arn 

jjij stiprų ir sveikų. Pripi’da kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
Vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarbom stoviu ie. Nėra gere- nių 
vaistų nuo nikšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo ki-pemi, nžketejimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptinn širdy, priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuosą ir regularišką. Jeigu 
kas vra nuvargis, silpnas, nervintas ir išnaikintam stoviuje. ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darlvą bei nauduoti priimnnmo gamtos-Nuga-Tone padarys tą, vg 
jaustos keip nauju žmogum. Ripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuotl 
kad. sugrąžis svrikatą !r busite ar La ^ugr>J-i*na tuntgte. < .varanti
yra Pil na« v iconmene** gydymą* t ik $1.00. r ar.? •') •••x1ti
už $.'>.00 Siųski*-’*• sava past*4i.<vir.io šrrdr-na ir a’gaukite savą pirmutini sveikata. 
Rtėprtimg ir Npickas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dvi vyrų kaip ir dvi

SIUSKIT TĄ KUPONĄ
Nailonai Laboratory L101 123 W. Madison st, Chicago. III.

TdMu flora! S ...............................IrmeMrfu prisius?!..............................................g.dyma,
gyduolių Nuga-Tone.

VARPAS IR PAVARDE

ADRESAS *

*
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Vietines Žinios
Gatvekarių streikas.

Boston Elevated Railuav 
Co. darbininkų unija perei
to panedėlio nakčia turėjo 
savo susirinkimą Tremont 
Temple svetainėje, kur tu
rėjo būt galutinai nutarta 
mest darbas ir išeiti į strei
ką. Tečiaus po apsvarsty
mo nutarta streiką atidėti 
o tuo tarpu padaryti galuti
ną savo atsišaukimą su rei
kalavimais, į kurį jei nebus 
duotas laukiamas atsaky
mas, visi motormanai ir 
konduktoriai mesią darbą ir 
prasidėsiąs gatvekarių 
streikas.

Darbininkų reikalavimai 
yra sekanti:

Dabartinė gatvekarių ap
tarnautojų minhnum alga 
yra 29K c. valandai. Maksi- 
mum alga tarnaujantiems 
virš 5 metų—34:ijc. valan
dai.

Dabartinė sutartis, kuri 
baigiasi 1 d. gegužės 1919 
m. pripažįsta ;;4c. algos pa
kėlimą po 1 d. gegužės.

Reikalaujama pakėlimo 
algos visiems gatvekarių 
darbininkams 4c. valandai.

Kadangi gatvekarių kom
panijos prezidentas prižadė
jo paduoti unijos reikalavi
mą apsvarstyt kompanijos 
direktoriams, tai streikas 
atidėtas 72 valandoms.

Devynis šeimynos narių pa
laidojo viename grabe.
Pereitą nedėidienį buvo 

nepaprastos žydiškos laido
tuvės, kadangi iš Peabody 

•West L; nnan žydų sinago- 
gon atgabenta grabą, kuria
me buvo sudėti kūnai visos 
šeimynos. Dalykas tame, 
kad pereitą pėtnyčią nakčia 

' namuose 
Peabody. 

ir 7

ištikus gaisrui 
Morris Millerio, 
pats M. Miller, jo pati 
vaikai sudegė. Surinktus iš 
degėsių likučius nelaimin
gos šeimynos sudėta vienan 
graban ir visus kartu palai
dota. Tiesa, tik šešių kūnų 
kaulus atrasta, kitų tik men
kus likučius, todėl vieno 
grabo jiems pilnai užteko, 
kad sudėjus visą šeimyną.

Automobilius užmušė 
mergaitę.

Pereitą nedėidienį Water- 
towne Frank A. Puffer iš 
So. Bostono važiuodamas 
automobiliu užvažiavo ant 
dviejų mergaičių, 7 metų 
Albinos ir 6 metų Anna-Ju- 
liana Capovričių (ar ne Kar- 
povičių?) ir vyresnę jų su
važinėjo, o jaunesnę sužei
dė.

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

KARĖS KONTRAKTO-
RIAI PAVOGĖ $5,000,000.

New Yorke išėjo į aikštę 
didelės vagystės kariumenės 
drapanų užsakymuose. Vie
nuolika žmonių likos jau a{>- 
kaltinta, tų tartie vienas val
džios klerkas. Astuoni iš 
jų yra armijos uniformų 
fabrikantai. Lieutenantas 
Barnitz sako, kad vienas 
fabrikantas, kuris nėra da 
apkaltintas, iš $12,000.000 
užsakymo pasidaręs $600,- 
000 pelno.

STANISl/OVAS NOR- 1 Arsenalo darbininkai reika 
BUTAS. * * 1 • —

Apie 26 sausio tapo pa
imtas nuo gatvės .policijos 
Lynne ir nuvežtas į Salėm 
ligonbuti. Jis yra apie 2o j 
metų ir dabar randas Dan- 
vers Statė Hospital. Jeigu 
kas apie tą žmogų žinotų 
ką nors, arba jo giminės, lai 
kreipiasi į minėtą ligonbuti.

Donosčikas—Ukėsy Drau
gijos garbės narys.___

Ukėsų Draugija turėjo 
pereitą nedėidienį susirinki
mą ir slapta įrašė į savo gar
bės narius žinoma donosčiką 
ir kalbėtojų skundiką. Drau
gijos valdyba, o ypač pirmi
ninkas, kuris yra vyčių va
das, iš kalno žinojo, kad pir
meiviai bus tam priešingi,to
dėl į direktorių susirinkimą 
pirmeivių nešaukė (pakve- 
timai jiems buvo išsiuntinė
ti kitokiais adresais).

Sužinoję apie tą nešvarų 
vyčių vado pasielgimą, ukė- 
sai ketina pareikalauti pa
siaiškinimo kitam susirinki

me. Reporteris.

Bostonas gavo da vieną 
kalbėtoją.

Pereita nedėldieni LSS.fc. v

30 kuopos svetainėj buvo 
tos pačios kuopos sureng
tos prakalbos. Kalbėjo d. V. 
\mbrozaitis, kuris yra apsi
gyvenęs dabar Bostone ir 
padaugino lietuvių prakal- 
bininkų skaitlių. Pastarai- 
iais metais Bostonas pa- 
urtėjo dviems naujais kal

bėtojais, būtent d. Z. M. 
Puišiute ir d. Ambrozaičiu.

Minimos prakalbos pavy
ko. Žmonių susirinko kiek 
:ilpo. Aukų sumetė 10 dol. 
Prakalba padarė neblogą įs- 
oudį.

Penki žmonės sužeisti 
karams sudužus.

Ant gelžkelio tarp Asn- 
ront ir Milton pereitą ne- 
lėldieni visa spėka began
ys gatvekaris. visu - smar
kumu trenkė į automobilių 
įetoli kertės Center st. ir 
□orchester avenue ir sviedė 
į ne tik nuo kelio, bet per
metė per tvorą. Visi auto- 
nobiliuje esantis žmonės iš- 
akstė kai guminiai skritu- 
iai. Sužeistuosius surinkta 
r nugabenta ligonbutin. Su
keistieji tečiaus išvengė 
nirtinų susižeidi mų. Gatve- 
kario pasažieriai tik smar
kiai sukrėsti likos.

I -r^=rr

lauja algos pakėlimo.
Watertowno arsenale, kur 

dirba apie 2,000 darbininkų, 
400 iš jų padavė savo reika
lavimą pakelti jiems algą ir 
panaikinti akordinį (piece- 
work) darbą. Reikalauja, 
kad alga butų pakelta 60 
nuošimčiu ir kad taip vadi
nama Tayloro sistema butų 
panaikinta arsenalo darbuo
se bent tūlam laikui, kadan
gi tos sistemos taisyklių da- 
dahar karės darbus atlie
kant darbininkai tiesiog ne
gali išlaikyti. Jų reikalavi
mo nepripažįstant darbinin
kai mano streikuoti.

šv. Kazimiero Dr-stė 
laimėjo.

Petras Valentą apskundė 
:v. Kazimiero Dr-stę už ne- 

: išmokėjimą jam pašalpos li
goje. Di^stę gynė advokatas 
W. B. Keenan, nors Dr-stės 
konstitucija buvo labai ne
aiški ir jos liudininkai, pras
tai liudijo, tečiaus _ 
bylą laimėjo. Petro 
tos advokatas buvo 
M. Keyes.

Dr-stė 
Valen- 
-James

Moterų susirinkimas.
LMPSA. 13 kuopa turės 

1 kovo mėnesinį savo susi- 
•inkimą socialistų salėj, 7:30 
vai. vakare. Visos narės tei
keis atsilankvti, nes vra 
daug svarbių reikalų apta
rimui. Kviečiamos ir tos, 
kurios prie kuopos da nepri- 
Tuli, o norėtų prigulėti. Per 
šitą mitingą galima bus prie 
moterų susivienijimo prisi
rašyti.

J. Sarapienė, sekr.

FITCHBURGO REDAK
TORIUS PASKIRTAS 

FINŲ AMBASADORIUM.
Fitchburg, Mass.—Santė

mi Nourteva, didžiausio finų 
tocialistŲ dienraščio Ame
rikoje "’Raivaaja” redak- ‘ 
torius, gavo nuo Finliandi- 
jos užsienio ministerio Si- 
rolos pakvietimą apsiimti 
iabut laikinos finų valdžios 
unbasadoriuin Suvienytose 
Valstijose.

Pakvietimą jis priėmė ir 
jo paskirimas likos patvir
tintas telegramų iš Suomi
jos. Drg. Nuorteva tuojaus 
išvažiuos į VVash’ngtoną.

KIETUOS DARBININKAI 
SUKUOS.

Rusų Liaudies Komirio- 
nieriai (bolševikų ministeri
ja) išleido pranešimą, kad 
jie sutinką priimti centra- 
lių valstybių pasiūlytas tai
kos išlygas su milžiniškomis 
koncesijomis, kad išgelbėjus 
šalį ir revoliuciją. Komisio- 
nieriai sakosi jie priimą tas 
išlygas, „pakol Vokietijos 
revoliucija jas perkeis.”

Vokiečių valdžia tečiaus 
nesikubina su atsakymu,kad 
tuo tarpu užgriebus kuo- 
daugiausia svarbių pozicijų 

tuos, kurie nemato musų Ša- Rusijoj.
lies reikalo teisingumo ir ne- Rusų komisionieriai yra 
padeda valdžiai šitą karę tečiaus giliai Įsitikinę, kad 
laimėti.” (Vokietijis darbininkai sukils

Tokią rezoliuciją išnešė ir neduos valdžiai Rusjos re- 
Wisconsino valstijos sena-' voliucijos pasmaugti.

Vi
li ž

WISCONSINO SENATAS 
PASMERKĖ LA- 

FOLLETTE’Ą.
”Wisconsino senatas 

suomet stovėjo ir stovės
dabartinę karę iki laimin
gos jos pabaigos. Mes pa
smerkiame senatorių Rober
tą M. La Follett’ą ir visus
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Dviejų Veiksmų Melodrama

“BIRUTE”
Rengia Liuosybes Choras

Suimtoje, 2 Kovo=March, 1918

SAUGIAUSIA BANKA

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

474 BrMdway, Sa. Sostu, Mass.

»
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) trioir viso choro, kuris 
J M. Petrauskas.
J

Lietuvių Tautiško Namo Svetinėje
MONTELLO, MASS.

f <•

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

JOSEPH A. MATNARx_—PREZIDENTAS

hBirutė, tai begalo gražus veikalas, visas susideda iš dainų: solo,,’ 
susideda iš virš 70 narių. Lošimu vadovaus gerb.l | 

H 
Šiame teatre gausite proga pamatyt Lietuvos garsios praeities didvy- (( 

j rius.kaip tai: Didį Kunigaikštį Keistuti, jo numylėtinę Birutę,Lizdeiką augš- 
j čiausį gilios senovės kunigą, vaidely tęs — dabotojas amžinos šventos ugnies -- 

j - ir kitų žingeidžių dalykų. ~
; ■. SittaiM atšilau « 1-kuus pauta IKSUI 6:30 Fs IsMni bus $061*1.
u Visus širdingai kviečia, RENGĖJAI. P
- - < i

I

DIVIDENTUS
Už padėtus musų Bankoje pinigos nuo 
5 Lapkričio, šių mėty, bus mokama poi 2 procento
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Pirmutinis Bostone Lietuvis
kuris turi

Siutų, Overkotų ir Rainkotų Krautuvu.
Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir 

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

reikalavimo.

I
 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.

Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

Linimentas
yra tai paviršutinis tepalas, kurs, 
jei jisai yra geras ir veikius, vi
suomet privalo rasties parankioje I
vietoje kiekvienoje šejmynoje. nes ( 
toks tepalas greitai paiengvina 
visokius skausmus krutinėję, strė- I 
nose. šonuose arba kur nebūk ( 
jiejie atsiras ir, nežiūrint, ar jie 
paeina nuo reumatizmo ar perša- I 
limo. i ,

1

anaoiomai
8tOtOMOl)i9ie>

J 33i0WM0iC*

Severa’s
Gothard Oil

(Severos Gothardo Aliejus) yra
plačiai žinomas, kaipo palengvin- ( 
tojas reumatizmo, syjatikos. 
strėndieglio ir šiaip dieglių. Tatai ’ ' 
yra veiklus šeimyniškas linimen- ( 
tas. Pilni nurodymai randasi prie 
kiekvienos bonkutės. Kaštuoja ’ ' 
30 ir 60 ct. visur aptiekose. (

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA

DAKTARAS

į A.L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENTISTAS. 

$ VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų.
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDALIOMIS 
iki 1 v. po pietų. 

Ofisas "Keleivio” name.Ofisas Keleivio name.
(5 251 Broadway, tarpe C ir D Sts.; 
$ SO. BOSTON, MASS.SO. BOSTON, MASS.

> 
j 
i
)
>
>
>
>
>
i

: U. 

į?

i:

Papuošta daugeliu epai vaitų puikią paveikslų. 
223 puslap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboj*. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAL

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — 81.99.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekviena^ nusipirkę* tų knygų pasidžiaugt. Pinigus geriau- 

/tri i «iųnt "Money Orderiu,”popierinius galina aiųst tiesiau 
; prastam koncerte, užrišiu* aiškiai adresus savo ir "Keleivio'

prilipyt už 2c. marke.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Stebėtina
Naujiena!

už padėtus Taupinimo skyriuje. 
Pinigus į Banką galite prisiųst ir per laišką.

k

jl[ ][ ][

Knygutėj sutraukti visi faktai, kurie tapo 
prirodyti teisme; naudinga perskaityt lygiai 

katalikui kaip ir socijastui. Kaina 10c.
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MAŠINA KRUTAMU J U 
PAVEIKSLŲ.

U**

AMERIKOS MACOCHAS
* arba

Kaip katalikp kunigas Hans Schmidt, 
papiovė merginą Oną Aumuller.

DARBO ŽMONĖS! PLA TINKITE „KELEIVĮ.” 
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

šventai gins Jūsų reikalus.

Geriausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

So. Bostone 
ir apielinkėj

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

s

J. BERžELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Croaa Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Caatle Sq., 

BOSTON, MASS.

Ypatingai geros šios gyduolės:Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

1.fn : i
tlM L?!

Vartodami šių kratomųjų paveikslų Kamerą, jus ga
lite parodyti krutomuosius paveikslus savo namuose. 
Jums nereikia jokių lekcijų dėlto, kadangi ir vaikas ga
li ja operuoti. Jums nereikalinga jokia elektros šviesa, 
kadangi šviesa kameroje taip yra įtaisyta, kad duoda la
bai stiprių šviesą. Pilnas prirengimas duodamas visai 
dykai su kiekviena kamera sykiu su 6 filmomis, kiekvie
na susidedanti iš 50 paveikslų. Filmos duodamos su 
šia Kamera, yra tos pačios, kurios yra vartojamos vi
suose Krutomujų Paveikslų Teatruose. Mes duodame 
sykiu su Kamera nurodymus kaip uždėti ir kaip rodyti 
krutomuosius paveikslus, šios Kameros visur parduo
damos po $10 arba daugiau, čia jus gausite už $4.75 ir 
priedais 6 filmas su trim-šimtais paveikslų visai dy
kai. šiuos filmos susideda iš sekančių: Juokingų, meilių, 
sentimentėlių, karės paveikslų ir dauk kitų žingeidžių pa
veikslų. Jeigu jus norėtumėt daugiau filmų, jus galit 
gaut kuomet tik norit, kadangi mes turim iš 250 pasirin.
kimų. Jums nereikia siųst pinigų iškalno. Atsiųskite 
mums 20c. už persiuntimų (stampomis arba pinigais), li
kusius užmokėsite atsiimdami. Rašykit mums tuojaus 
kol dar nepabrango.

ROYAL SALES CO. Dept 0-11 
1015 W. Huron str., -:- Chicago, Illinois.

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

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

25c 
50c 
25c 
5OC 
20c 
25c 

1.00 
1.00
50c

75c
1.00

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.09 
Gyduol. pataisymui apetito J.00 
Gyd. suvalnir.imui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ........... 1.00
Gydu. nuo "kornų" 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir inkstų 50<: 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

Per f u mos 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 as 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:

X Šidlauskas Į
PROVIZORIUS Į

226 BrM(lway, Kampas C st. $0. Bostl, ų lĮįfl. j
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