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RUSUOS SOVIETŲ KONGRESAS 
MASKVOJ DELEI TAIKOS SKILO

BOLŠEVIKAI NUTARĖ 
VOKIEČIŲ IŠLYGAS 

PRIIMTI.
Kairieji Social-revoliucio- 
nieriai išstojo iš valdžios. •

Bolševikų frakcijos susi
rinkimas prieš Kongresui 
atsidarysiant Maskvoje. 453 
balsais prieš 8 susilaikiu-' 
sius nuo balsavimo nutarė i 
Lietuvos Brastos sutartį 
užgirti. Kadangi ištiso Kon
grese buvo tik 1,164 delega
tų, tai buvo aišku, kad dik
tuojamos vokiečių išlygos 
bus priimtos.

Taip dalykams stovint, 
social-revoliucionieriai tuo
jaus išstojo iš Rusijos komi- 
sorių kabineto, pakol bus 
svarstomas taikos klausi
mas. ir nutarė visai iš val
džios pasitraukti, jeigu vo
kiečių diktuojama taika bu
tų užgirta.

KAIP DABAR IŠRODO 
RUSIJA?

Vienas Amerikos laikraš
čių korespondentas telegra
fuoja iš Petrogrado:

Kuo dabar yra Rusija, 
mes čia nežinome. Kokie yra 
Ukrainos rubežiai? Kiek 
Rusijos Karalijos finai ma
no su Vokietijos prisijung-

‘ ti? Kokią vietą vokiečiai tu- 
■rės Rusijos valdžioj taikai 
■ paskelbus? To niekas neži- 
j no.

Rusijos skaldymas ir 
į smaugimas eina toliau. Gal 
j būt jus tenai Amerikoj ge- 
| riau žinot, ką visa tai reiš
kia,; bet mes nežinom. Mes 

, čia tik stebimės ir dairomės; 
kartais jaučiamės tos tragė- 

! dijos prislėgti, kartais žiūri
me į visa tai kaipo į dižiau- 
sią paikystę.

‘Tuo pačiu laiku išstojo iš Aš visam Petrograde ne- 
bolševiku partijos ir visi randu žmogaus, kuris galė- 
profesionalių unijų atsto-,tų man pasakyt, kas ištik- 
vai. rujų čia darosi ir kas dary-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on March 
20, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

KOMUNOS KOMITETAS 
VALDYS PETROGRA

DĄ.
Londone gauta žinių, kad 

persikėlus Rusijos valdžiai 
Maskvon, Petrograde likos 
sudarytas iš septinių narių 
revoliuciniai karinis komu
nos komitetas, kuris valdy
siąs visą Petrogradą ir apie- 
linkę. Komiteto primininku 
paskirtas Trockis.

Petrogradas dabar jau vi
sai evakuotas. Nuo dabar 
jau nieko iš miesto neišlei
džiama ir tuo tikslu likos 
suspenduoti visi pasažieri- 
niai traukiniai.

Komunos komitetas davė 
leidimą buržuazinius 
raščius spausdinti, 
nuo pradžios vokiečių 
šyvo buvo uždaryti.

laik- 
kurie 
ofen-

True translation filed with the post-. True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on March master at Boston, Mass., on March 
20, 1918, as reųuired by the Act of 20, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917. j October 6, 1917.

LIETUVOS LAISVE 
KAIZERIO NAGUOS.

LIETUVA BUS PRIJUNG
TA PRIE VOKIETIJOS
Žinios iš oficialių vokie

čių šaltinių rodo, kad nepri- 
gulmingos Lietuvos pienas 
likos atmestas ir kad Lietu
va bus prijungta prie Vo
kietijos. Apsisprendimo 
teisės gyventojams vokie
čiai neduoda. Šalies Tary
bai uždrausta ir iš Vilniaus 
išvažiuoti.

' j. rujų čia darosi ir kas dary-
Bolšėviku frakcija baisa- s*s toliau. Čia buvo didžiau- 

vo no Lenino prakalbos. Le- sis sujudimas evakuoti mies- 
--------i-a tą, bet staiga tas sustabdyta. 

Visi pasažieriniai traukiniai 
likos suspenduoti ir iš mies
to nieko neišleidžiama. Į ge
ležinkelio stotis nieko neįlei
džiama, tik valdžios darbi

ninkai su valdžios reikalais 
gali įneiti. Ir tuo pačiu laiku 
sakoma, kad šitos drakoniš
kos priemonės naudojamos 
evakuacijos palengvinimui.

Miestas ramus ir gyveni
mo nuobodumą pamargina 
tik keisti ir kartais juokingi 
atsitikimai. Taip va būrys 
ginkluotų žmonių užpuolė 
ant Raudonosios Gvardijos 
kliubo ir nusinešė 30,000 
rublių. Arba štai kitas atsi
tikimas : ant geležinkelio 

i stoties atsiųsta grabas su 
lavonu. Pulkas čigonių jį 
pasitinka, apsupa šydais ir 

'verkdamos vežasi. Bet ge
ležinkelio valdininkams pa- 

isirodo kaž-kas nužiūrima. 
Jie baksteri į lavoną, tas pa
šoka iš grabo ir leidžiasi 
bėgti visas miltuotas. Pasi
rodo, kad grabe atvežta 
slapta miltų ir cukraus.

ninas pasakė įžanginę pra
kalbą ir karštai buvo bolše
vikų sveikinamas. Jis per
kratė revoliucijos istoriją ir 
nurodė, kad po sutarčia rei
kėjo pasirašyti. Dabartinis 
Rusijos užsienio ministeris 
Cičerinas tuomet perskaitė 
taikos išlygas. Nutarta, 
kad pirma reikia išrišti tai
kos kausimas, o paskui kal
bėti apie perkėlimą sostinės 
i Maskvą ir rinkimus į nau
ją Centralj Veikiamąjį Ko
mitetą.

Kada bolševikai nutarė 
vokiečių išlygas priimti, tai 
H. Riazanov, žymus bolše
vikų teoretikas ir profesio
nalių sąjungų atstovas, tuo
jau rezignavo iš partijos.

Justicijos komisionierius 
šteinberg taipgi smarkiai 
priešinosi vokiečių išlygoms, j

Kazoku ir ukrainiečių at
stovų Kongrese buvo ne
daug.

Kongreso posėdžiai buvo 
laikomi puikioj Bajorijos i 
Kliubo bankietų salėj, kur 
pirma tankiai linksmindavo
si carai. Iš 1,164 delegatų 
didžiuma buvo kareivių, ju
rininkų ir kaimiečių. Kon
greso pirmininku buvo Sver- 
dlovas. Bolševikų buvo 732, 
o kairiųjų social-revoliucio- 
nierių 38.

Apie salę stovėjo stipri 
sargyba, bet triukšmo nie-' 
kas nebandė kelti. Maskva 
visai rami ir matomai visa 
bolševikų rankose.

Užgynęs taiką su Vokieti
ja, Sovietų Kongresas iš-; 
sisk irstė. Kai kurie vadai
priešinosi priėmimui sunkių • 
Vokietijos išlygų iki pasku
tinei valandai’, bet tas nieko niu prieš Kynus. Matyt, Kv- 
negelbėjo. Prieš išsiskirsty- nai su Japonija įieško tik 
mą kongresas užgyrė per
kėlimą sostinės iš Petrogra
do į Maskvą.

I

BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 
MONARCHISTĄ 
SEM1ONOVĄ.

Bolševikai laimėjo kitą 
militarę pergalę. Šį sykį jie 
sumušė monarchisto gene
rolo Semionovo kariumenę 
Siberijoj. Supliektos reakci
onierių spėkos pasitraukė 
Mandžiurijon, ant Kynų že
mės. Iš tos priežasties Kynų 
komendantas Charbine iš
leido persergėjimą, kad įsi
veržimas Kynų teritorijon 
bus skaitomas karės žings-

Tokios laikraštis ”Hoči 
Šinbum’’ paskelbė, kad Si
berijoj. Rlagovieščensko 
mieste, maksimalistai už
mušę 1 japonų.

priekabės, kad galėjus pra
dėti prieš bolševikus karę.

Sakoma, kad bolševikų 
vadai Irkutske mušė Kynų 
valdžiai Mandžiurijoj tele
gramą, paaiškindami, kad 
prieš Kvnus jie nieko netu
rį, tik persekioją maištinin
ką generolą Semionovą.

BOLŠEVIKAI AREŠTAVO 
LVOVĄ.

Rusų Telegrafo Agentū
ra praneša, kad šiaurės 
fronto komendantas arešta
vęs buvusį Rusijos premje
rą, kunigaikštį Lvovą.

Kelios dienos tam atgal, iš 
Irkutsko buvo atėję žinių, 
kad Tolimuose Rytuose ku
nigaikštis Lvovas įsteigęs 
neprigulmingą valdžią ir 
laukiąs, pakol išlips Vladi
vostoke japonų kariumenė, 
kad užėmus su ja Siberiją.

VOKIETIJOS DARBININ
KAI RENGIASI STREI- 

KUOT 1 GEGUŽĖS.
Haagoj gauta iš Vokieti

jos žinių, kad fabrikų agita
toriai ir kairieji socialistai 
pienuoja surengti Gegužės 
Dienoj (1 gegužės) po visą 
Vokietiją streiką.

AIRIŲ KARIUMENĖN 
AMERIKOJ NEIMS.

Iš Washingtono praneša
ma, kad sulyg padarytos su- į 
tarties. Anglijos pavaldi- • 
niai, gimę Airijoj, prievar
ta nebus imami 
kariumenėn.

SĄJUNGININKAI NE- 
PARDUOSIĄ RUSIJOS.
Užklaustas, ar tai tiesa, 

kad sąjungininkai gavo iš 
Vokietijos pasiūlymą pasi
dalyti Rusija ir susitaikyti, 
Anglijos blokados ministe- 
ris Cecil pasakė parliamen- 
te: ”Kiek man žnoma, tai 
tokie pasiūlymai neimami ir 
nebus imami domon.”

LSS. BYLA JAU PRIEŠ 
GRAND JURY.

LSS. viršininkų byla jau 
buvo svarstoma prieš grand 
jury. Kaip žinia, ant Stilso- 
no buvo išimti du varantai. 
Grand jury atrado reikalin
gu traukti Stilsoną atsako
mybėn tik už tuos kaltini
mus, katrie buvo padaryti 
pirmam varante. Antrą va- 
rantą atmetė kaipo nepama
tuotą. Prieš Šukį gi jokių 
apkaltinimų nerado ir jį pa- 
liuosavo. Taigi tieso trau
kiamas tiktai vienas Stilso
nas. Laikąs bylai da nepa
skirtas. ' '

$60,000 BAUSMĖS SOCI
ALISTŲ LAIKRAŠČIUI.
New Yorko teismas nutei

sė žydų socialistų dienraštį 
”Forward” užmokėti demo
kratui Sandersui $60,000 
užtai, kad 1916 metais, kuo
met Sanders kandidatavo į 
kongresmanus, šitas laik
raštis jį aštriai kritikavo ir 
kongresmanu likos išrinktas 
tada socialistas Londonas. 
Nors laike rinkimų kapita
listiški laikaščiai šmeižia 
nepatinkamus sau kandida
tus kuobiauriausiais bu
dais, tečiaus už tuos šmeiž
tus teismai niekad jų ne- 

j baudžia, nes tai jau papras- 
A i tas amerikonams dalykas.

" į Anais metais Rooseveltas 
buvo apskundęs už panašų 
šmeižimą demokratų laik
raštį ant $50,000, tai teis
mas nusprendė, kad laik
raštis užmokėtų Roosevel- 
tui 6 centus. Bet su ”For- 
wardu” yra kitas dalykas. 
Šitas laikraštis yra socialis- 
tiškas, todėl ant jo reikia 
uždėti tokią bausmę, kad jį 
ant syk sunaikinus.

”Forwardo” leidėjai ape
liuoja.

DAR $200,000.000 
ANGLIJAI.

Suvienytos Valstijos pa- 
i skolino Anglijai dar $200,- 
000,000. Tas padaro jau 
$2,250,000,000 paskolos nuo 

į Suvienytų Valstijų Angli
jai. Kubai taipgi paskolin
ta $5,000,000. Šitos pasko
los duotos ant 5' •. Iš viso 
dabar Suvienytų Valstijų 
bus paskolinta sąjunginin
kams $4,949,000,000.

DAR 90,000 ŠAUKIA 
KEMPES.

Karės departamentas Wa- 
įsakymą 
rengties 
Tai bus 
pirmojo

j

shingtone išleido 
dar 90.000 . yru
važiuoti į Kempes, 
jau į ^Rūtiniai 
drafio imtiniai.

TRJS LIETUVIAI NUTEI
STI Už ŽMOGŽUDYSTĘ.

Kaip laikraščiai praneša, 
Chicagoje likos nuteisti ka
lėjiman nuo vienų metų iki 
gyvos galvos trįs lietuviai. 
Domininkas Rauskinas, Sta
nislovas Juodeikis ir Juozas 
Šileika, už užmušimą perei
tais metais, 19 rugsėjo, S. 
Adomaičio.

j October 6, 1917.

I VOKIEČIAI UŽĖMĖ ABO, 
ODES£ IR NIKOLAJEVĄ.

Rusų laivynas pabėgo 
į Sevastopolį.

Jš Petrogrado pranešama, 
kad vokiečiai paėmė Finlian- 
dijos pajūrio miestą Abo ir 
tuojaus pradėjo veržtis Fin- 
liandijos gilumon.

Iš Berlyno atėjo žinių, 
kad vokiečių kariumenė užė
musi jau ir Odesą. Genera- 
lis štabas sako, kad Odesai 
užimti vokiečių kariumenė 
buvo nusiųsta su Rumunijos? 
pritarimu.

Londone gauta žinių, kad 
po Odesos vokiečiai tuojaus 
paėmė ir Nikolajevo uostą 
prie Juodųjų jūrių.

Kaip Odesa, taip ir Niko
lajevas buvo paimti be mū
šių. Rusų laivynas pabėgo iš 
Odesos į Sevastopolį.

Abejuose miestuose vokie
čiai tuojaus uždarė darbi
ninkų Sovietus ir užgriebė 
laivų dirbtuves Nikolajeve. 
Dabar vokiečiai eina ant 
Chersono. -

Kovo 16 dieną Odeson atė
jo jau pirmutinis traukinis 
tiesiog iš Berlyno.

Nikolajevo miestas guli 
apie 40 angliškų mylių nuo 
Chersono ir užimdavo žymią 
vietą Rusijos pajūrio apsi
gynime. Tenai randasi di
delės laivų dirbtuvės ir tenai 
būdavo Juodųjų jūrių laivy
no komendanto vyriausioji 
buveinė. Prisiartinimas prie 
miesto buvo stipriai fortifi- 
kuotas. Gyventojų Niko- 

’ajeve skaitoma į 100,000.
Nuo Odesos Nikolajevas 

guli 70 mylių į šiaurryčius, 
šitas miestas buvo bene di- 
džiausis Rusijos javų sanpi- 
’os centru. Vienas Amerikos 
javų ekspertas, kuris nese
nai iš tos apielinkės sugrį
žo, sako, kad Nikolajevo ma
gazinuose buvę 5,000,000 
bušelių kviečių.

Paskutiniais metais Rusi- 
ios valdžia buvo padariusi 
Nikolajevą Juodųjų jūrių 
laivyno papėde. Laivai sta
tymo dirbtuvės tenai užima 
200 akrų plotą ir turėjo prie
taisų 10,000 darbininkams.

AREŠTAVO KUNIGĄ 
PRIE ALTORIAUS.

Elgin miestelyje, Illinois 
valstijoj, pereitoj nedėlioj 
policija areštavo prie alto
riaus Rymo katalikų kuni
gą J. J. McCanną, kuris per 
19 metų buvo šv. Marijos 
parapijos klebonu. Kunigo 
brolis, George McCann, taip
gi buvo areštuotas. Abudu 
likos uždaryti pavieto kalė
jime.

Kuomet ^policija ppsupo 
bažnyčią, kurioj kunigas bu
vo užsidaręs, ir pradėjo lau
žti duris, tai iš bažnyčios 
pradėjo šaudyt. Kada duris 
likos išlaužtos, kunigas lai
kė mišias prie altoriaus. Po
licija jį tuojaus ir paėmė užDARBININKAI KALBA

APIE GENERALĮ STREI- apikaklės. Jį kaltiną už už- 
K JEIGU MOONEY NE- , puolimą ir muštynes. Jo bro- 

BUS PALIUOSUOTAS. lis buvo kaltinamas irgi už 
Moline, III—Rock Island tą patį prasižengimą, bet 

geležinkelio dirbtuvių dar- vėliau tą kaltinimą nuėmė ir 
bininkai čionai nutarė ap- jį paleid-. Kunigas gi turės 
skelbti 1 gegužes gene rali stot prieš teismą, 
streiką, jeigu Mooney ir jo 
draugai įenus paliuosuoti. ’

Tikras maras užėjo 
’dušių ganytojų.*’

kl

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on March
20, 1918, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

VOKIEČIAI ATIMA IŠ RUSIJOS 
ŽMONIŲ PASKUTINES KARVES. 

a

KONFISKUOTAS ŽEMES 
LIEPIA GRĄŽINTI 
DVARPONLAMS.

RINKS BELGIJAI DRA
PANAS.

Nuo 18 iki 25 kovo, per 
septines dienas Amerikos 
Raudonas Kryžius varys di
džiausią kampaniją, kad su- 

’ rinkus nemažiau kaip 5,000 
tonų drapanų nukentėju- 

sianT tėjusiems nuo karės žmo- 
1 nėms Belgijoj ir šiaurinėj

Duoda apsaugą kunigams ir 
valdžią grąžina caro 

urėdninkams.
Bolševikų valdžios būklė 

Smolname Institute šian
dien stovi jau tuščia. Visi 
valdžios departamratai per-, FrancUzijoj. oil/nln A/'l r* oIzt’Am rrMn į . •> i * • s ••i Reikalavimas atėjo nuosikėlė Maskvon, o Petrogra-i Reikalavimas atėjo nuo 
dą \ aido naujai susitvemsi į pe|gįjos §elpįmo Komisijos 
Petrogrado Darbininkų Ko-| pir*iJninko Herberto Hoo- 

vero.
H. P. Davidson, Raudono

jo Kryžiaus Karinės Tary
bos pirmininkas sutiko, k' ' 
drapanoms rinkti butų nau
dojama nacionalė Raudono
jo Kryžiaus organizacija, 

j Suaukautos drapanos tuo- • 
1 uos- 

ka pasaulio begėdiško žan- tus ir gabenamos per jūres 
daro rolę. Ji grąsindama nukentėjusiems žmonėms, 
pareikalavo, kad rusai tuo-i ----------
jaus paliuosuotų suimtus SUSITVĖRĖ tDARBININ- 
Estonijos baronus. Tas neiš- j KŲ APGYNIMO 
kia, kad nepaisydama taikos' TARYBA,
ji yra visuomet pasirengus Brooklyne susitvėrė Da - 
paduoti naują ultimatumą bininkų Gvnimo Taryba 
ir sulaužyti taikos sutartį. į kurios tikslu bus teikti pa-

Iš Minsko ir Mohilevo te- galbą socialistams ir IWW 
lefonu pranešama į Petro- unijos nariams, kurie sėdi 
gradą, kad vokiečiai plėšia kalėjimuose arba traukiami 
iš kaimiečių viską be jokio tieson. Prie Tarybos prisi- 
nasigailėiimo; atima pasku- dėjo apie 30 įvairių darbi- 
rines karves, arklius ir grą- 
tindami mirčia verčia rusų 
kareivius rekvizuoti vokie
čių kariumenei maistą.

Rusu komisaras iš Plocko 
nraneša, kad vokiečių karei
viai visur naikina bolševikų 
valdžią. Plocke vokiečių ko
mendantas įsakė gyvento
jams į vieną dieną sunešti 
visus ginklus.

Negana to, vokiečiai išlei
do įsakymą, kad visos kon
fiskuotos žemės tuojaus bu
tų sugrąžintos dvarponiams 
ir kaimiečiai turi užmokėti 
už visus nuostolius. Valdžia 
grąžinama seniems valdi
ninkams, o dvasiškija sau
gojama vokiečių kariume
nės.

muna. Trockis yra jos ko
miteto pirmininku. Šitą Ko
muną tečiaus prižiūrės ir 
kontroliuos Petrogrado 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba.

Taigi praktiškai įsteigta 
dviguba valdžia.

Vokietija tuo tarpu atlie- jaus bus siunčiamos į

ŠVEICARIJA GLOBOJA 
26,000 KARĖS BELAISVIŲ

Sulig vėliausių žinių, Švei
carijoj dabar yra 26.000 in
ternuotų karės belaisvių. Iš 
to skaičiaus 16,000 esą fran
euzų, anglų ir belgu, o 
10,000 vokiečių. Beto 
da esą 7,000 tų belais
vių giminių, kurie atvažiuo
ja suvųjų aplankyti. Kadan
gi maisto Šveicarijoj stinga, 
tai nuo šiol tokių lankytojų 
ilgai nelaikys.-

UOLA UŽGRIUVO ANT 
TRAUKIMO.

Netoli Elizabethtovvn, Pa., 
nuo kalno nusirito didelė 
uola ir pataikė į bėgantį 
traukinį. Vienas pulmanas 
likos sutrupintas ir 11 žmo
nių užmušta ant vietos, o 15 
sužeista.

New Yorke likos 
tas tūlas Herman 
penkioms dienoms 
man uz tai, kad jis buvo ru
sas ir darbininkų agitato- 

1 rius.

ninku organizacijų.

t

UŽMUŠTA 14,120 CIVILIŲ 
ANGLIJOS ŽMONIŲ.

Sulyg vėliausių Anglijos 
valdžios žinių, per visą k*'- 
rės laiką nuo vokiečių sub- 
marinų žuvo 12,836 civilių 
Anglijos žmonių, tų tar~e 
daug moterų ir vaikų. Vo
kiečių orlaiviai Anglijoj už
mušė 1,284 civilių žmonių, " 
sužeidė 3,105. Iš viso civili 
žmonių užmušta jau 14,120

PASTIPO 240 KARIUME
NĖS ARKLIŲ.

Covington, Ky.— Čionai 
nai pastipo 240 valdžios ark
lių. Manoma, kad pašaras 
buvo užnuodytas ir eina ty
rinėjimas. Daug arklių ap
sirgo ir valdininkai mano, 
kad daug dar gali pastiptu

PER SĄVAITĘ PASKAN
DINO 18 ANGLŲ LAIVŲ.

Anglijos laivyno žinyba 
praneša, kad per vieną są
vaitę submarinai ir mino 
paskandino 18 Anglijos lai
vų. Per vasario mėnesį lai
vų sunaikinta ant 40,000 
tonų daugiau, negu per sau
sio mėnesį.

KELEIVIO” SKMTYnJJT 
DONAI.

nuteis- 
Singei- 
kalėji

GERB. "KEL.” SKAITYTOJAI!
Jųn žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį." kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba.
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.



I ■ "Kad kunigams tatai butų 
naudinga, tai aišku. Bet taip- 
pat aišku yra, kad išsipildy
mas tokių kunigų norų butų 
pragaištis Lietuvos progresui, i 
Kur bažnyčia su valdžios pa
gelba kontroliuoja .žmonių są
žines ir mokyklas, tenai nega
li pasekmingai plėtoties žmo
nių protas ir apsvieta. Visi tik
ri progreso šalininkai todėl 
reikalauja, kad kiekvienoje 
šalyje butu atskirta bažnyčia 
nuo valstybės ir mokykla nuo 
bažnyčios.

"Klerikalai nori padaryt iš 
Lietuvos antrą Ispaniją, o pro
gresyviai žmonės yra griež
čiausiai priešingi tam.”

Vienu ?\odžiu, klerikalai 
nori, kad "Viskas butų Lie
tuvai, Lietuva gi Kristui," 
tai yra, kunigams.

True translation filed vith the post-2<), 1918, as reąuired by the Act of
13, 1918, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917. ja Lietuvos laisvės nepriete

liams; *
5. Kad tokių klerikalų ir 

atžagareivių kalbos apie 
"neprigulmybę ir laisvę" v- 
ra veidmainingos;

6. Kad su tokiais kaizerio 
ir Karevičiaus pasekėjais 
Amerikos lietuviai darbi
ninkai negali turėti nieko 
bendra ir privalo kovoti su 
jais kaip su priešais.

j tas, kad Amerikoj veik visi 
i persiskyrimai, arba šeimy
nų įrimas, pripuola kapita- 

i listams, t. y. tai žmonių kle
sai, kuri palaiko bažnyčias, 
kuri eina ranka-rankon su 
dvasiškija, kuri pasmerkia 

j "laisvąją meilę" ir veda at- 
Matysime, ką "Draugas” kukliausią kovą prieš socia- 

ant to atsakys. lizmą.
----------- Taigi tegul "Draugas” pa- 

KAS ARDO ŠEIMYNAS? bando atsakyti, sulyg keno 
Klerikalų organas ”Drau- "įsakymo” tie žmonės gyve- 

gas” nori prirodyt, kad soci
alizmas ir netikėjimas 
griauja šeimynas. Girdi:

"Vedusiu žmonių persisky
rimais šįmet labai pagarsėjo 
žinoma ’socialistiška tėvynė’ 
Petrogradas. Kuomet tenai so
cialistai davė žmonėms visuo
tiną laisvę kaip moraliu, taip 
materialiu žvilgsniu, tuomet, 
kaip bematai, pravesta prakti
koj! socialistų iš seno svajoja
moji 'laisvoji meilė.’ Labai ma
žai rusų tarpe teliko vedusių 
porų, kurios sugyventų ištiki
mybėje. Didžiuma jų parimę-’ 
tė, persiskyrė ir gyvena taip, 
kaip yra įsakyta ponų socialis
tų. Ne vienam gai iš musų 
stebėtina buvo, kuomet apie 
tai pranešė telegramos. Bet 
nuo socialistų ką geresnio juk 
ir negalima tikėties. Kur jie 
pasisuka, kur įsivyruoja, tenai 
visuomet paskui palieka mora- 
lio supuvimo, išdykimo pędsa- 
kius.”
žinoma, šitas "Draugo” 

pliauškimas da neparodo, 
kad Rusijoj šeimynos taip 
irtų, kaip jis sako. Nei skait
linių, nei kitokių faktų jis 
neturi.

Visa šita jo pasaka yra 
niekas daugiau, kaip tik 
žioplas melas. Pavyzdžiui, 
didžiuma žmonių Rusijoj 
"persiskyrė ir gyvena taip, 
kaip vra isakvta ponu socia
listų."

Na, o kaipgi tie persisky- 
rę žmonės gy-vena? Kaip so
cialistų "yra įsakyta?”

Kunigų organas "Drau
gas" to nepasako. Jis pasa
kytų, jeigu jis žinotų. Vadi
nas, jis tvirtina tai, ko’ jis 
visai nežino ir ko visai nėra. 
Taigi, jis meluoja!

Socialistai į privatinį žmo
nių gyvenimą visai nesikiša 
ir jokių įsakymų ar nurody
mų, kaip poros turi gyventi, 
jie niekur nėra davę.

Tai kodėl gi kunigai per 
savo laikraštį taip meluoja?

Atsakymą surasti nesun- 
ku. Jiems norisi šmeižti so
cialistus. Šitaip socialistus 
šmeiždami jie tikisi palaiky
sią žmonėse tą įsitikinimą, 
kad bažnyčia ir kunigai yra 
būtinai reikalingi. Jie savo 
organe taip ir sako, kad šei
mynų griuvimo niekas nesu
laikys, jei—

"...žmonėse nebus doros, jei 
vietoje Sutvėrėjo žmonės gar
bins materializmą ir vis dau
giau toiinsis nuo šviesos, kurią 
galima atrasti tik Katalikų 
Bažnyčioje, jos moksle.”
Bet "Draugas” yra taip 

negudrus, kad šituos savo 
tvirtinimus jis pats sumuša. 
Tam pačiam savo straipsny
je jis rašo:

"štai laikraščiuose paskelbta 
porų persiskyrimų skaitlinės 
mieste Chicago (pav. Cook). 
Baisus daiktas pasirodo. Pa- 
aiški, kad Chicagoje porų per
siskyrimų įvyksta daugiau, 
kaip Japonijoje. Kas mėnuo 
Chicagoje persiskiria kuone 
500 porų! Jei prieš tą 'epidemi
ją' nebus atrasta tinkamų 
vaistų, tai čia persiskyrimai 
veikiai perviršys susituokimų 
skaitlių.”

Šitie faktai sutrupina vi
sus "Draugo” tvirtinimus. 
Jie parodo, kad Chicagoj 
šeimynos įra daug daugiau 
negu Rusijoj, nors socializ
mo čia visai nėra, ir "Drau
gas" negali pasakyti, kad 
chicagiečiai "gyvena taip, 
kaip yra ponų socialistų įsa
kyta.” (Tuomet juk išeitų, 
kad ir kun. Ežerskis gyveno 
pagal socialistų įsakymą!) 

Visiems yra žinomas fak-

D APŽVALGA D Lietuvos Laisvė Pavojuje
pinigų vienam klerikalu laik
raščiui ?”

I

lietu-
klebonas. pri
rietos ir isva-

Arkivyskupo

KUN. EŽERSKIS IŠSIŲS
TAS "ANT PAKUTOS" 

Už MERGINĄ.
Kada jau visas svietas 

praėjo kalbėti apie "Drau
go" prezidento kun. Ežers- 
kio skandalą; tai noroms- 
nenoroms ir pats "Draugas" 
turėjo prisipažinti, kad ši
tas dvasiškas tėvelis trupu
tį "sugriešijes" su mergina 
ir arci-vyskupas išsiuntęs jį 
"ant. pakutos.” 58-tam savo 
numery jis rašo:

”2 d. kovo iš ryto kun. An
tanas Ežerskis. Cicero

vių parapijos 
sišalino iš savo 
žiavo, kur jam 
buvo paliepta.

"Nuo kurio laiko Chicagoje 
ėmė eiti gandai apie kun. E- 
žerskio nepadorus santikius 
su tūla mergina. Spėjama, kad 
tie gandai turėjo pamatą, nes, 
kaip girdėjome iš tikrų šalti
nių, Jo Malonybė Arkivys. 
Mundeleinas pereitą sąvaitę 
buvęs pasišaukęs kun. Ežers- 

. lų ir, patyręs visą teisybę, nu
baudęs jį, prašalindamas iš 
parapijos ir paskirdamas jam 
tūlą laiką bausmes—tnr-but 
kokiame nors vienuolyne. 
Mums neteko patirti, kur ir 
kaip ilgam laikui kun. Ežers
kis išvažiavo; tik mes žinome, 
kad išvažiavo liepiamas 
žinia Arkivyskupo.”
Šitaip prisipažinęs, 

kun. Ežerskis likos už 
giną nubaustas, "Draugas” 
jo tečiaus nepasmerkia. Vie
toj to, jisai užsipuola ant 
socialistų, kam šie apie šitą 
"doros mokytoją” rašo savo 
laikraščiuose. Girdi, "vel
nias, dūšią pagavęs, tur-but 
nesidžiaugtų taip, kaip soci
alistai džiaugiasi dėl katali
kų kunigo nupuolimo.”

"Draugas” išgirta kun. 
Ežerskį, kad tai esąs doras 
žmogus ir geros širdies vy
ras (mergoms); na, o kad 
jis biskį sugriešijo, tai kągi 
čia padarysi! žinoma, jeigu 
taip butų ]>asielgęs koks 
socialistas, bedievis, laisvos 
meilės šalininkas, tai butų 
baisiausis kriminalas, tai 
butų tiek riksmo, kad ir 
danguje visi girdėtų; bet 
kaip kun. Ežerskiui, kaip 
buvusiam ”Draugo" bendro
vės prezidentui, kaipo 
kiam geram žmogui, tai 
Dievas ir žmonės galės 
leisti," sako "Draugas.”

ir su

tc- 
”ir 
at-

I)A NEVISKAS APIE 
KUN. EžERSKJ.

Dvasiško tėvelio Ežerskio 
istorija, kaip rodos, bus la
bai didelė ir labai graži. 
Gal būt ji bus da gražesnė, 
negu istorija apie Censtaka- 
vos "stebuklus.” Dabar da 
neviskas apie Ežerskį žino
ma, todėl "Naujienos” prašo 
"Draugo,” kad jis paaiškin
tų bent šiuos klausimus:

’’Ar tai tiesa, kad ta mergi
na turėjo kūdiki, kuris paskui 
tapo paslėptas?

”Ar tiesa, kad mergina po to 
sunkiai sirgo ir kad kun. Ežer- 
skis nuvežė ją automobiliu i 
ligonbutj ?

”Ar tiesa, kad norėdamas 
numalšinti merginą, kun. E- 
žerskis davė jai $1,000?

"Ar tiesa, kad fanatikės-pa- 
rapijonkos sumušė tą mergina 
už tai. kad ji landžioja į klebo
nija ir veda i pagunda kunigė
li?

”Ar tiesa, kad mergina 
skundė tas moteris, ir kad kun. 
Ežerskis jų sutaikymui išdali
no joms po keletą dešimčių do
lerių ?

"Ar tiesa, kad kun. Ežers- 
kis buvo 'Draugo’ bendrovės 
prezidentu, kada tie dalykai 
dėjosi ?

"Ar tiesa, kad kun. Ežerskis, 
dumdamas iš Cicero, neįstengė 
a t ritei s t su savo ’depozitoriais’ 
dėlto, kad jisai suskolino daug

na, kad šeimynos pas juos 
taip įra?

Tegul "Draugas" paaiški
na, sulyg keno "įsakymo” 
gyveno. buvęs jo bendrovės 
prezidentas kun. Ežerskis, 
kad arcivyskupas turėjo iš
siųsti jį "ant pakutos?"

Tegul jis paaiškina, kodėl 
kunigai nesamdo sau užgas- 
padines senų moterėlių, bet 
įieško jaunų ir gražių mer
gų?

Jeigu jisai į šiuos klausi
mus įsigilins, ui jis galės 
tuomet suprasti, kodėl grių- 
va šeimynos.

i

APIE $20.600 DIPLOMA
TIJAI.”

•šys, pasiremdamas 
klerikalų oficialėmis atskai
tomis, parodo "Laisvėj", 
kad keliais pastaraisiais 
metais mūsiškiai "diploma
tai” išeikvojo apie $20,000 
Lietuvos "laisvės” jieškoda- 
mi. Klerikalai Amerikoj iš
leido §7,684.58, o Europoj— 
$5,483.90, arba $13,168.48 
išviso. Tautininkai šliupo 
"diplomatijai" išleido jau 
54,744.78, kuriuos pridėjus 
prie klerikalų išlaidų, pasi
daro 817,913.26. Jei prie to 
da pridėti p. Karužos "eks- 
’jediciją” i Rvma, tai bus a- 
oie 820*000.00.

Tai tiek Amerikos kleri
kalų ir tautininkų išeikvota. 
Lietuvos klerikalai, kaip 
parodo "Garsas” 4 numery, 
prašvilpę Rusijoj apie 25,- 
XX) rublių "diplomatijos" 
reikalams

Visus tuos pinigus turėjo 
sudėti lietuviai darbininkai. 
O kokia iš to nauda Lietuvai 
arba jos žmonės? — Jokios.

St. v

I

bijai duonos ir gabentus iš 
Vokietijos ta vorų be muitų.

Už tai viską iš savo pusės 
Vokietija nežadėjo nieko, ir 
tik vėliaus sutiko uždėti ant 
Lietuvos dar ir savo despotą 
—karalių.

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos Chicągos 
rajono konferencija, kuri Į- 
vyko kovo 3 d., 1918, ir ku
rioj buvo atstovaujami or
ganizuotieji lietuviai darbi
ninkai illinois, Wisconsin ir 
Indianos valstijų, apsvars
čiusi dabartini Lietuvos pa
dėjimą, vienbalsiai priėmė 
sekančią rezoliuciją:

I
Vokiečių imperialistams 

atsiekus čiukuro savo galy
bės, tautų laisvė, neprigul- 
mybė, gerovė, visi revoliuci
jos užkariavimai randasi di
džiausiame pavojuje. Gele
žinė kumščia trupina demo
kratijos viltis ir sotina go- 
dujį pan-germanizmą, pa
verčia tikrenybe visa tai. 
apie ką tik pan-germaniz- 
mas buvo svajojęs:

Nustumti Rusiją prie A- 
ziios ir už Juodųjų jūrių:

Praplėsti Vokietiją visu 
Pabaltmariu;

Padaryti Pabaltmario že
mių žemlapį taip vokišku, 
idant rusai turėtų sušukti: 
"Čia yra ir bus vokiečių že
mė!”

Vokiečių imperialistų kru
vini nagai jau laiko apgrobę, 
Lenkiją, Ukrainą, Kuršą ir 
Lyvžemį. Varge ir priespau
doj, ašarose ir kraujuj vai
toja žmonės užkariautosc- 
žemėse ir laukia valandos 
pasiliuosavimo. Vokiečių 
jungo, vokiečių globos, ne
geidžia nei viena demokrati
ja tose žemėse. Vienok vo
kiečių imperialistai varu už
mestą jungą ant tų žemių v- 
ra pasirengę užtvirtinti ant 
amžių, ar tai prijungdami 
tas žemes prie Vokietijos, ar 
Lai uždėdami ant jų savo 
globą.

C HICAGO, ILL.III.
Nors prieš rengiamą Lie

ti vai amžiną pavergimą 
protestavo Lietuvos darbo 
žmonės, vienok Lietuvoj at
sirado gaivalų, kurie priren
gtus Lietuvai vergijos pan
čius priėmė su padėka. Tai 
buvo klerikalai ir atžagarei- 
ziai. Jie pabūgo Rusijos re
voliucijos, jie pabūgo žmo
nių laisvės, ir puolė į glėbį 
Vokietijos imperialistams. 
Kada revoliucijinė Rusija 
■tengėsi išplėšti Lietuvą iš 
kaizerio nagų, Lietuvos kle
rikalai palaikė kaizerio pu
sę.

Rugsėjo mėnesyje 1917 
n. Lietuvos klerikalų kuo- 
;jelė sutiko stoti už Lietuvos 
oavergimą Vokietijai pagal 
Vokietijos valdžios paduotų 
sąlygų. Paskui Lietuvos 
’andratui buvo leista paskel
bti Lietuvos pilną atsiskyri
mą nuo Rusijos ir užreikšti 
palinkimą susijungti su Vo
kietija. Bet vokiečių val
džiai dar buvo to negana. 
Todėl, pagalios, Lietuvos te- 
okratas, Kauno vyskupas F. 
Karevičius, nuvažiavo užtik
rinti Vokietijos kancleriui, 
kad Lietuva norinti būti 
’nepfigulminga” po "krikš
čioniškai - konservativišku" 
karalium, kokį malonėtų pa
skirti kaizeris. Tokia nepri- 
gulmybė jau buvo pilnai 
"prūsiška”, gvarantavo pil
ną Lietuvos pavergimą Vo
kietijai, ir, kaip girdėt, Lie

tuvos karalium jau tapo nu-
~ Vienas iš būdų, kuriuo jie J^-ėtas Saksonijos vokiečių 
vra sumanę kai kurias že-i princas Fridrichas knstijo- 
mes palaikyti po savo jungu,; ?as- Grobikiški Vokietijos 
vra įsteigimas tose žemėse' mperialistų siekiai pildosi, 
vokiškų monarchijų su vo-.Nukankinta Lietuva . pan
kiškais karaliais. Po toki ka- duoaama amzinon kaizerio 
ralių jau jie paketino duoti pr junkerių vergijon po pne- 
Lenkijai ir Lietuvai. Spaus- ‘kinga nepngulmybes. 
ei žmones, versti juos vokie- IV.
šiais, siaurinti jų pilietiškas j Visi Amerikos Lietuvių 
teises, palaikyti juos tamsu- darbininkai ir visi kam tik 
me, daboti kad kraštas išti- -Upj žmonių laisvė kaip vie- 
kimai tarnautų Vokietijos nas stoja prieš tokį Lietuvos 
junkerių ir kapitalistų rei-|]aiSVės'pardavimą. Vieni 
kalams, ir galų gale padary-; tik klerikalai ir 'atžagarei- 
ti kraštą Vokietijos dalim vjai užtaria ir giria vvsku- 
ar kolonija—tai tų karalių ja Karevičių, tuo parodvda-

_ni apie kokią Lietuvos "ne- 
Drigulmybe” jie patįs kalba. 

Jų kalbos apie Lietuvos 
"neprigulmybę ir laisvę" y- 
•a tik akių monijimas. Jų 
veikimas eina kaizerio nau
dai. Jie nereikalauja apsi- 

‘ > Lietuvos 
žmonėms, bet niekina tą tei
sę, kaip daro ir kaizerio val- 

i džia. »
V.

Matydama tokį dalykų 
stovį, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos Chica- 
gos rajono konferencija ta
ria:

1. Kad vadinamoji ”nepri- 
gulmybė,” kurią kaizeris su 
savo tarnais ketina užkrauti 

, Lietuvai, yra niekas kita,
kaip tik bjaurus Lietuvos 
pavergimo būdas:

2. Kad Lietuvos landratas 
nėra žmonių valios išreiškė- 
jas ir spręsdamas apie Lie
tuvos ateitį paniekino Lietu
vos žmonių apsisprendimo 
teisę;

3. Kad Kauno vyskupas 
Franciškus Karevičius, už 
žmonių nugaros tardamasis 
su kaizerio valdžia apie įstei
gimą Lietuvoj "krikščioniš
kai - konservatyviškos mo
narchijos” pasielgė kaipo 
Lietuvos žmonių laisvės par- 
davikas;

4. Kad Amerikos lietuvių 
klerikalai ir atžagareiviai, 
kurie pritaria Karevičiaus 
darbui ir jį gina, pasitarnau- garbingiausiais žmonėmis.

KAZIMIERAS GUOS
Kandidatas į Kongresamnus

•*?

Socialistų kandidatas i kongres- 
manus iš 4-to kongresinio 

dist rikto.

KAPSUKAS NORI KON
FISKUOTI YČO SPAUS

TUVŲ.
Savo laiku buvom rašę, 

kad Yčo ”frentas” Augštuo- 
’is mušė iš Stokholmo Ame
rikos tautininkams telegra
mą, buk Kapsukas užgrie
bęs Centralinį Komitetą.

Škotijos klerikalų orga
nas "Išeivių Draugas” dabar 
paduoda apie tai daugiau 
žinių. Nors tos žinios la
bai nerimtos, nors klerikalų 
organas daugiau pliovoja

‘ant socialistų ir revoliucio- 
j nierių, negu apie dalyką kal- 
jba, bet vis dėlto galima nu- 
į manyti, kaip ten buvo ištik- 
‘ rųjų.

Išrodo taip: Pakol Rusi
joj viešpatavo caras ir juo- 
iašimčiai, patol Yčas su ku
nigais laikė Centralį Komi
tetą savo rankose. Nors šito 
Komiteto tikslas buvo šelp
ti nukentėjusius nuo karės, 
bet ištikrųjų jis rūpinosi 
daugiau klerikalų politikos 
stiprinimu. Kas neatliko iš
pažinties arba nenuėjo baž
nyčion, tas ir pašalpos ne
gavo. Laikraščius tremti
niai, kuriuos šitas Komite
tas globodavo, galėdavo 
skaityti tiktai tokius, kurie 
palaikydavo klerikalų poli
tiką. Komitetų "ponams” 
žmonės visuomet turėdavo 
bučiuoti rankon. Bet kilus 
revoliucijai papūtė kitoks 
vėjas. Tremtiniai tuojaus 
pradėjo reikalauti, kad iš 
Centralio Komiteto klerika
lai butų tuojaus prašalinti, 
o jų vieton pastatyti socialis
tai. Susiorganizavo įvai
rių tautų "Rusijos" Tremti
nių Sąjunga," kurion iš lie
tuvių įnėjo Kapsukas, Požė
la ir kiti.

Šita Tremtinių Sąjunga 
nutarė pasiimti į savo ran
kas visą šelpimo darbą, visą 
"komitetų" turtą, visas kny
gas, atskaitas ir rakandus, 
kapsukas su Požėla nuvyko 
į Centralio Komiteto raštinę 
ir pranešė, kad Centralį Ko
mitetą Tremtinių Sąjunga 
taipgi paima į savo rankas. 
Pasipriešinti nebuvę galima, 
nes už tai kalėjimas gręsiąs.

Negana to, Kapsukas no
rįs "užgriebti” ir Yčo spaus
tuvę, kuri, kaip rodos, buvo 
įkurta Centralinio Komite
to pinigais "Lietuvių Bal
sui” spausdinti."

j 
j

KOKIOS JIE NORI LIE
TUVAI LAISVĖS.

"Naujienos" teisingai aiš
kina, ką reiškia klerikalų 
"laisvė,” kurios jie pagei
dauja Lietuvai.

"laisvė Darbo žmonėms tė
ra tiktai tenai,” rašo Chica- 
gos dienraštis, "kur jie turi 
žmoniškas gyvenimo sąlygas, 
kur jie gali laisvai kovot už 
būvio pagerinimą ir kur jiems 
yra atdaras kelias prie apšvie- 
tos ir kultūros.

"Bet ar musą atžagareiviai 
kalba apie tai? Ne tiktai ne
kalba, o ir draudžia žmones 
apie tai kalbėt. Sako: ‘Dabar 
mes turime visi išvien stot už 
Lietuvos "laisvę” ir todėl pri
valome atidėt i šalį visus savo 
atskirus reikalus; kas, šiendie 
ardo lietuvių "vienybę,” tas 
yra "tautos išdavikas.” Taigi 
matote, kad tie atžagareiviai 
pasmerkia kaip tiktai tą, be 
ko visai negali būt tikros lais
vės darbo žmonėms. šukai»- 
oami apie 'Lietuvos laisvę,* 
jie nori, kad darbininkai užsi
merkę eitų į vergiją.”
Toliaus ”N.” nurodo, kad 

klerikalai daugiausia prie
šingi sąžinės ir apšvietos 
laisvei. Jie nori,kad visa Lie
tuva hutų "persisunkus kri
kščionybės dvasia." () ką tai 
reiškia? "Naujienos” atsa
ko:

"Tai reiškia, kad Lietuvoje, 
pagal jų pieną, bažnyčia turi 
būt padaryta valstybine įstai
ga: kad valdžia mokėtų kuni
gams algas; kad valdžia užlai
kytų kunigu seminarijas ir 
akademijas; kad šliubas, krik
štas ir laidojimas butų kuni
gų kontrolėje, ir kad viešose 
mokyklose butų išguldinėjama 
religija, žodžiu, jie nori tokio 
bažnyčios padėjimo Lietuvoje, 
kokį ji turėjo prie carizmo Ru
sijoje.

\

Pasarga.—4 tasis Distriktas 
apima Chicągos miesto dalį tarp 
51 ir 22 gatvių, ir nuo Statė st. 
iki Cicero ave., vadinasi, apima 
visą 29 ir 30 wardų dalis Į šiau
rę nuo 51-mos gatvės; visą 5-tą 
wardą; vakarinę dali 3 wardo 
(Į vakarus nuo Statė st.) : visą 
vakarinę 4-tojo vardo dali tarp 
35th st., iki Parnell ave., iki 34th 
st. iki Halsted ir visą dalį Į va
karus nuo Halsted st.; vakarinę 
dali 10-tojo vardo tarp kanalo, 
S. Laflin st. iki 22-r.d st., ir visą 
pietinę dalį 11 ir J 2 vardų Į pie
tus nuo 22-nd st.

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

Reikale literatūros ir paaiški
nimų, malonėkite kreiptis pas 
draugą K. Jarronta,

1840 So. Halsted St.,
Chicago, III.

uždaviniai. Tokį savo gro
bikišką pieną vokiečių impe
rialistai vadina davimu už
kariautoms tautoms "nepri- 
gulmybės.”

II.
Lietuvos klausime Vokie-

žmonėms bet niel

TANANEVIČIUS TURI 
EIT KALĖJIMAN.

Kaip skaitytojams jau ži
noma, J. M. Tananevičius, 
buvęs Chicągos "Kataliko” 
banko savininkas, už išeik
vojimą žmonių pinigų buvo 
andai nuteistas ant trijų 
metų kalėjiman.

Tananevičius apeliavo į 
augštesnį teismą, manyda
mas, kad augštesnis teis
mas jį išteisins arba nors 
bausmę sumažins. Bet augš
tesnis teismas dabar jo ape
liaciją atmetė, paaiškinda
mas, kad tirs metai kalėjimo 
už tokį darbą nėra daug ir 
Tananevičius turi tą laiką 
atsėdėt.

parodė savo veidą kruvinojo 
princo Ysenburgo viešpata
vimo laiku ir taikos tarybo
se Brest-Litovske. Ysenbur
go laiku, kuomet buvo leista 
sušaukti Lietuvių suvažia
vimas Vilniuje, Vokietijos 
valdžia užreiškė, kad ji keti
na laikyti Lietuvą savo kum
ščioję, o Brest-Litovske ji 
parodė, kad jos kumščia tu
ri užtektinai galybės palai
kyti tai, ko nori. Mažų-ma- 
žiausia ko Vokietija pasisa
kė norinti iš Lietuvos yra 
štai kas:

Kad Lietuva butų Vokie
tijos vergė ir nedrįstų kal- 
bėties su ja kaip su sau ly
gia;

Kad Lietuva susidėtų su 
Vokietija į militarę uniją, 
turėtų savo armiją ir butų 
taip pat militariška, kaip ir 
Vokietija;

Kad Lietuvos armija tar
nautų Vokietijai ir butų po 
vokiečių oficierių komanda;

Kad visos Lietuvos tvir
tovės butų vokiečių valdžioj;

Kad "strategiški” Lietu
vos geležinkeliai priklausy
tų vokiečiams;

Kad Lietuva duotų Vokie-

Žmonijos istorijoj da nė
ra buvę tokio atsitikimo, kad 
viešpataujanti klesa geruo
ju išsižadėtų savo galybės 
ir suteiktų žmonėms laisvę.

Kuo daugiau kapitalistai 
lobsta, tuo daugiau jie daro
si visuomenei blėdingi.

Darbininkas turi žinoti, 
kad jo gyvenimo reikalai y- 
ra visuomet priešingi kapi
talisto reikalams.

Klesų kova yra niekas 
daugiau, kaip tik bandymas 
darbininkų klesos nusikra
tyti nuo savo sprando išnau
dotojus.

Kas sakė, kad kapitaliz
mas yra draugijos surėdy
mas? Jis yra draugijos ar
dymas.

Buržuazinė spauda nuo
latos giria tų poniu "patrio
tizmą,” kurios mokina bie- 
dnas moteris, kaip taupyt 
maistą. Ar tai nopiktžo- 
džiavimas? Juk jeigu reikia 
kam mokytis taupyt maistą, 
tai ne biednoms moterims, 
kurios už $7 išmaitina visą 
šeimyną per sąvaitę, bet 
toms nenaudėlėms ponioms, 
kurios vienų pietų už $7 ne
gali pavalgyt.

Iš visu dabartinės visuo
menės keistumų keiščiausis 
yra tas, kad didžiausi raz- 
baininkai ir vagis skaitosi
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KELEIVIS

Kas nieke neveikia 
To niekas nepeikia
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Km skaito ir rase 
Tas duonos neprašo

EASTON, PA. 
Pasekmingas apšvietos 

platinimas.
šią žiemą apėjau Easto- 

no visas apgyventas stubas, 
kurių aš čia suradau apie 80. 
Kaip kur užtikau gyvenant 
jio dvi šeimynas vienoj stu- 
boj ir su daug "burdingie- 
rių", tarpe kurių pavyko 
praplatint nemaža socialis- 
tiškos literatūros, štai pa
sekmės mano maršruto: 
"Keleiviui” gavau 15 naujų 
metinių skaitytojų, "Dilge
lėm" 10 skaitytojų, "Lais
vei" 5 skaitytojus, "Naujie
noms" 2 skaitytoju, "Kar
dui” 3 skaitytojus, "Tėvy
nei" 2 skaitytoju. Tūli norė
jo užrašyti "Kovą," "Nau
jąją Gadynę” ir "Moterų- 
Balsą,” kurie šiuomi tarpu 
sustabdyti. Taipgi pasisekė 
parduot 50 SLA. kalendorių, 
6 knygas "Vokiečių kareivio 
karės atsiminimai" ir 2 kny
gas "Mailės Laipsniai jų 
Išsivystyme”. Taigi veikiant! 
galima ką-nors nuveikti' 
apšvietos labui, nes daug ir j 
katalikų užsirašė socialistiš-1 
kus laikraščius, kuriuos 
skaitydami laikui bėgant 
jie gali pasilikti musų drau
gais.

Čia gyvuoja L. Š. Fondo 
skyrius, kuris pastaruoju 
laiku nieko neveikia. Drau
gai, taip negerai. Reikėtų 
pradėt ką-nors veikti, arba 
parinkti kiek-nors aukų L 
Š. F., nes yra žmonių, ką no
ri aukaut savo broliam nu- 
kentėjusiem nuo karės.

Vasario 24 d. anglai soci
alistai turėjo prakalbas savo 
svetainėj. Kalbėtoju buvo 
Sam. E. Beardslv. Tema 
prakalbos buvo "Socializ
mas ir jo ateitis,” kuri vi
siems labai patiko. Žmonių i 
buvo apie 100.

Tūlas korespondentas, 
aprašydamas LMPS. 14 kp. 
veikimą, jau kelintu sykiu 
labai susirūpina, kad tūlos 
susipratusios sesutės nepri
guli prie moterų kuopos. 
Matomai, yra tam kokios 
nors kliūtis, kad nenori pri
gulėti.

Koncertas ir Teatras.
Per ilgą laiką rengiamas 

LSS. 42 kuopos choro pir
mas didžiausias koncertas ir 
teatras Įvyko 3 d. kovo. Kon
certe geriausiai atsižymėjo 
pats LSS. 42 kuopos choras, 
vokiečiu choras ir dvieilis

buvo perstatymas dviveik-į CAMBRIDGE, MASS. 
mės komedijos "Velnias ne Jaunuomenės choro teatras. 
Boba." Publika buvo už-■ Socialistų prakalbos, 
ganėdinta. Užbaigiant vie- Subatoj kovo 3 d buvo 
tos Choras sudainavo Tąsi- uaunuoln^ės choras su ren- 
sėjau žalią rūtą ir Mar-'i_ q

salie'tę.” Taigi viskas nusi
sekė kuogeriausiai. Publi
kos buvo apie 250 ypatų.

Turiu priminti C _ ______&______
kurie susiveda savo vaikus i vaidintas ir pritaikyta atsa- 
įr duoda jiems pilną laisvę, kanįj scenerija, o čia visa to 
kad tai begalo prastas įpro-.įj^ 
tis leist vaikams koncertus 
kelti, kas labai erzina publi-| 
ka. V. J. Stankus.

w I

įgęs vakarą. Sulošė 3 veiks
mų dramą "Paskutinė Ban
ga.”

Veikalas yra gana įspu- 
tėvams, dįngas, jeigu būna gerai at-

I

ir truko: lošimas bu- 
,vo prastas. O kur atsitiki- 
jmai dedasi, publika turi sa
vo vaidentuvėje persistaty- 

iti, nes pas mus scenerija ta 
pati kiekvienam veikalui.

, Publikos buvo pilna sve
tainė. Chorui liks keletas 
dolerių Delno.

~ ❖ c c

i Nedėlioję kovo 1 d. buvo 
; LSS. 71 kuopos surengtos 
i prakalbos. Kalbėjo d. S. Mi- 
chelsonas. Jis savo kalboje 
perbėgo Lietuvos praeiti, 

„ nuo kariu su kryžeiviais iki 
dabartinių dienų, pabriežda- 

’ mas klerikalų veikimą ir da- 
1 bartinę jųjų veidmainingą 

politiką. Nurodė jųjų gei-

nai gyvena virš 1,500, turin-jtorium P. Valatkevičių, ras- "Keleivio” skaitytojų žiniai. 
~ CMbil-A L' O f O Ii Iz SC L' O<2 i'tininLvi 5J . D Ij ***į • • — • • • .čių net 5 savo katalikiškas tininkų M. P; Batulevičių ir 

bažnyčias, tai ir lietuviai; kasininku B. I. W. Kuopon 
prie lenkų parapijų prigulė-‘Įsirašė 11 narių, užsimokėda- 
dami kai kurie dikčiai su’en- į mi Įstojimo po $1.00, kad ga- 
kėjo, kiti lietuvių visuome-' Įima butų pradėti reikalin- 
nės judėjimu mažai tesiru- gas darbas. Tame pirmame 
pino. Susipratę jaunesni, naujos ^uopos susirinkime 
darbininkai priklausė rusų nutarta surengti prakalbas, 
socalistų kuopai.

Man čia atvykus ir radus___ „_o___ _____ _
nemenką lietuvių darbiniu- todėl kreipiamės per "Kelei- 
kų būreli jau gana gerai ap- vĮ.” kad LSS. centras atkrei- 
sipažinusių su dar’oininkiš- ptų domą i naują kuopą ir

Kadangi šiuo laiku LFS. 
savo organo yra netekus,

kų būreli jau gana gerai ap- vi.” kad LSS. centras atkrei-

Kaip minėjau, Erie mieste 
gyvenimui sąlygos patogios, 
bet darbininkui prisieina 
gyventi ten kur randa darbo 
ir duonos. Taigi pranešu, 
kad ir šiuo žvilgsniu darbi
ninkui vieta neprasta. Mies
tas turtingas Įvairių išdir- 
bisčių fabrikomis, šiuo lai
ku darbininkai labai pagei
daujami ir jieškomi. Mo
kestis gera. Jieškanti darbo 
malonės kreiptis žemiau pa
duotu antrašu ir aš mielai 
suteikiu platesnes žinias.

T. Ostrauskas.
125 German st.,

Russian Socialist Guli,

ku judėjimu gana greiz pa
sisekė suorganizuoti LSS. 
kuopą. Susirinkę 10 d. ko
vo rusų socialistų kuopos 
svetainėj padėjome pirmą 
naujos kuopos gyvavi
mui reikalingą pamatą—iš- M. P. BatUlevičius, 31(5 W. 
rinkome valdybą: organiza- 3-rd st., Erie, Pa.

Isuteiktų jai visas reikalin- 
;gas informacijas ir blankas. 
•Susižinojimui su nauja kuo
pa meldžiame kreiptis kuo- 
pos sekretoriaus antrašu:

MLNERSVILI E, PA. 
Gyvenimo margumynai, j 
Sniegui betirpstant šioje 

apielinkėje vanduo užliejo 
trejas anglių kasyklas. Ka
dangi pumpos pasirodė ne
tikusioms—tuoj sugedo— 
tai vandenio negalima buvo 
suspėt išpumpuot ir dėlto 
darbas kasyklose likosi sus
tabdytas. Jeigt/lietaus ne
bus, tai sniegui jau sutirpus, 
tikimasi vandeni prašalinti 
ir kasyklas atidaryti.

Vasario 26 nakčia nežino- palaikyti Lietuvos liau
ji plėšikai iškraustė J. Ba- <p; tamsoje—po klerikalizmo 

skvernu. Taipgi vaizdžiai 
išaiškino kodėl progresvvė 
visuomenė atsisako dalyvau
ti klerikų šaukiamam seime.

Publikai prakalba buvo ai
ški ir patiko, ir rezoliucija 
protestuojanti prieš "visuo
tiną seimą", tapo priimta, 
rankų pakėlimu, visų prieš 
vieną. Žmonių buvo 300 y- 
patų. Tas "vienas,” tai ži
nomas vietiniems atžagarei- 

’vis klerikalizmo auka. 
Kalbėtojas paklausė, ką jis 
turi prieš rezoliuciją? Žmo
gutis pasistojęs sako: "Jus 
mislijate. kad aš bijau pasa
kyti prieš jus. Aš daugiaus 
suprantu kaip visi jūsų pase
kėjai (!) Tas seimas Įvyks, 
ten suvažiuos tūkstančiai 
delegatų, iš Cambridge’o va-

nusi- 
buvo 
lėšų 
virš

HOLYOKE, MASS. 
LSS. kuopos vakaras.

Kovo 10 d. čia buvo LSS. 
253 kuopos surengtas pasi
linksminimo vakarėlis: dis
kusijos pamargintos mono
logais ir deklamacijomis.

Nors žmonių ir nedaug 
susirinko, bet toks susirinki
mas gana pavyko. Diskusi
jos buvo gana gyvos, tik gai
la, kad klerikalų pusės nebu
vo kam ginti ir patiems lai
svamaniams prisiėjo kleri
kalų argumentus prieš soci
alistus statyti. Ištikrųjų, 
katalikams negali būt malo
ni, kad bedieviai turi jų Įsi
tikinimus ginti. Mat katali
kai tik karčemose drąsus, •< 
viešuose susirinkimuose bi
josi galvos iš po kepurės iš
kišti.

Monologą puikiai pasakė 
d. .Jonas Jurša, deklamavo 
Tursa ir d. S. Andrijauskas. 
Monologas ir deklamacijos 
padarė publikoj gilų Įspūdi. 
Aukų lėšoms padengti su
rinkta $1.85.

Kovo 10 d. atsilankė pas 
•L Andrijauską iš vokiečių 
;ocialistų kuopos delegatas, 
1. Schultz ir iš ukrainiečių 
oc. kuopos d. Zatouski, kad 

kartu su anglų socialistų i 
kuopa susitarus visiem ben-į 
.Irai parengti darbininkų I 
šventės 1 gegužės a p vaikš
čiojimą. Kartu manoma 
apvaikščioti šimtmetines 
sukaktuves nuo Karoliaus 
Markso gimimo. Lietuvių 
;ocialistų kuopa tam karš
tai pritarė. Kuopų atstovų 
usirinkimas tuo tiksiu i- 

vyks kovo 24 d.
Ukrainiečių socialistų 

kuopa "Kovos" apsigynimo 
fondan paskutiniame savo 
mitinge suaukavo 82.60, už 
ką draugam ukrainiečiams 
reikia tarti ačiū.

Ant. Razulevičius.

MONTELLO, MASS. 
Protestuoja.

Kovo 10 d. NAPK. Fondas 
čia surengė vakarą su teat
ru, prakalbomis ir koncertu. 
Sulošta vieno akto komedija 
"Aklą pažins, kvailą su
pras.” įjosimas nusisekė pu
sėtinai. Kalbėjo d. K. V. Žiu- 
rinskas, pirma apie reikalin
gumą NAPK. fondo, vėliaus 
apie Rusijos revoliuciją pir
miau ir dabar.

Koncerto dali atliko M. 
Daržinskiutė, solo dainavo, 
pianu palydint E. Stankiu- 
tei. Eiles sakė dvi mergaiti, 
J. Vikšnaičiutė (kitos vardo 
nepamenu.) Vakaras 
sekė gerai, nors oras 
gana prastas. Aukų 
padengimui surinkta
11 dol. Likę pinigai nuo lė
šų padengimo eis i NAPK F.

IKS 17 kuopa nutarė ap
vaikščioti šimtmetines su
kaktuves nuo Kari. Markso 
gimimo. Taipgi nutarė ap
vaikščioti su paroda 1-ją Ge
gužės. Ta pati kuopa ren
gia draugišką vakarienę 
balandžio 31 d. Socialistai 
čia gana gyvai veikia.

L. T. R. Viesulą statys sce
noj puikų veikalą "Kerštas" 
19 d. balandžio, taipgi, bus 
ir šokiai.

9 Montellos progresyvės 
draugijos ir kuopos kartu 
išnešė protesto rezoliuciją ir 
pasiuntė ją "visuotinam” kle 
rikalų seimui i New Yorką. 
Tame proteste draugijos rei
kalauja, kad kokie nors kle
rikalų delegatai iš Montellos 
nekalbėtų tame seime visų 
Montellos lietuvių vardu.

ILK. Mažiukas..

t

nio krautuvėlę. Išmušę lan
gą vagišiai paėmė surinktus 
už saldainius smulkius pini
gus (beveik vienais centais 
5 dolerius) ir 
(kendžių) kiek, 
vagystė rodo, kad ją papil
dė vaikėzai. Paimta apie už 

į 10 dol. vertės. Tėvai priva
lo daboti savo vaikus, kad 

i neprisieitų už savo vaikus 
į iš gėdos rausti, bei raudoti 
|ant jų kalėjime.

Antra vagystė buvo pla- 
nuojama padaryt draugys
tei. Viens minimos drau
gystės narvs susirgęs neie- 
gališka liga, užsimanė gaut 
iš dr-stės pašalpą. Prikal
bino kitą narį, pasiūlydama 
jam 25 dolerius, kad už ii 

\ liudytų. Gešeftas jau buvo 
ikaip ir pade.rytas, bet drau- 2jU0S trisdešimts (?) dele- 
įgvstė patyrė ir pašalpą -us- gatn. Mes išnešim Lietu- 
jtabdė. o sukčius abudu iš geras rezoliucijas. Ko 
'draugystės praša.ino, tokiu jus norite priešintis seimui." 
jbudu geseftas likos suardy-,Kap^tojas jam pradėjo at- 
' tUS. V 1SKG ZlIt3S« Įlrartnti cnnii

saldainių
Visa ta

r?

Viską žinąs.

HYDE PARK, MASS. 
Tamsumo apsireiškimas.

Kovo 10 d. Lietuvos Duk
terų ir Sūnų Draugijai lai
kant savo susirinkimą ir 
svarstant draugijos reika
lus, tūlas narys atsistojęs 
užreiškia: "Kadangi visos 
šventos draugystės kasmet 
užperka mišias šventas, tai 
ir musų draugystė turi už
pirkti.” Gal jam ir nuosta
bu buvo, kad tokiu savo ”i- 

i nešimu” sukėlė gardų juoką 
■ susirinkime. Mat priguli 
prie draugijos ir nežino, kad 
(draugija su bažnyčių ar 
į prietarų palaikymu nieko 
bendra neturi. Ji nevaržo 
nipkam sąžinės, liet kaipo 
draugija neskaito sau. rei
kalingu pamaldomis gelbė
tis nuo pragaro. Susirinki
mas minėtą Įnešimą atmetė. 
Davatkos tečiaus užsispyrė, 

■kad butų diskusijos ar rei
kalingos pamaldos. Disku- 

jsijos atidaryta, bet musų 
davatkos jokiu budu negalė- 

ijo prirodyt, kad pamaldos 
kam kitam kaip tik kunigui 
naudos galėtu duoti. Taigi 
ir išėjo, kad jeigu kas būti
nai nori turtuoliui kunigui 
savo skatikus nešti, lai sau 
sveikas neša ir atiduoda, 
bet draugystei mėtyt berei
kalingai savo pinigus nėra 
mažiausio išrokavimo.

Prie L. D. ir S. draugijos 
gali prigulėti Įvairių pažiūrų 
žmonės abiejų lyčių. Bet ne
įžiūrint ar narys butų lais- 
ivamanis, socialistas ar ka
talikas, kiekvienas turi pil
dyt draugijos konstituciją, 
o ta konstitucija draugijai 
neleidžia remti visa to, kas 
palaiko žmonių tamsumą. 
Draugija būdama laisva nuo 
rėmimo prietarų, gyvuoda- 

Ima nuo 1915 metų, jau turi 
apie 190 narių ir virš 200 
dolerių savo ižde, nežiūrint, 
kad jau turėjo daug ligonių 
ir daug pinigų pašaipioms y- 
ra išmokėjusi, šitą turi at
minti ir tikintieji draugijos 
nabiai ir savo keistais rei
kalavimais nestatyti savęs 
ant pajuokos.

Draugija nutarė vėl su
rengti prakalbas.

Senas Jonas.

f.. Isri Z/1K-t
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kartoti, kode! socialistai prie 
išingi seimui. Žmogutis ma
tydamas. kad “priešo” argu
mentu negalės sumušti,pasi
šoka ir pertraukdamas šau
kia: "Aš jau tą žinau, aš 
moku rašyt, matysi, visa 
prakalba žodis žodin, sura
šysiu ir prisiusiu jums, ma
tysi, kad aš moku!”

SCRANTON, PA. 
Musų moteris pradeda 

judėti.
Kaip kitur, tai ir pas mus 

moteris pradėjo gyvai daly
vauti darbininkiškame ju
dėjime, skaitlingai rašosi i

> progresy-U*“'*’
“as, veikia Kalbėtojas dar pastebėjo,

Nesenai kad tas žmogus gali būti 
’ ' . Lv. 'geru norų, bet bėda tame,) 

DarbininkuIsivienijimo kuopa, kuri kad jis pasinėręs fanatizme 
___ ‘ 2 Progresvs- kas, jam neleidžia pažinti 

ites laiko reguliariškai savo pasaulio ir tt.
susirinkimus kas antrą ir'' Tuomi prakalbos užsibai- 
ketvirta pėtnvčia kožno mė- kalbėtojas eina nuo pa
nešiu, vadinasi, dusvk Į mė- grindų, publika pradeda eiti 
nesi ir netik pavyzdingai laukan, žmogutis dar prade- 
savo susirinkimus veda, sa- da rėkauti ir pasakoja, kad 
vo organizacijos i_
pačios svarsto ir taria.

Rj-lir diskusuoja. lavinasi ir ne
, ...............:_____ _ ___ i—

kvartetas iš Philadelphijos. i darbininkiškas 
LSS. 42 kp. mišrus choras viskas organizacijas, 
pritariant pianui ir smui- jose, darbuojasi. ? 
kai po vadovyste L. Tilviko, į susitvėrė ir čia L. M. P. Su-!g 
sudainavo * "Darbininku isivienijimo kuopa, kuri k 
Marsalietę” ir "Ateis Pava-! smarkiai auga. Progresys- 
saris.” Toliaus poni Jeanie 
Bunino sudainavo solo "Sri- 
de la Vampa” ir "Ave Ma
ria.” Pianu apompanuojant 
panelei M. Torasso, drg. N. 
Stilsonienė iš Philadelphi
jos sudainavo "Atsisveiki
nimas su Alpoms” ir ”Ber-j 
neli nesvajok" iš operos .

t
reikalus kalbėtojas pabėgo nuo jo. 

bet' Stebėtina, kad tas žmogu
lį tis nepasigyrė-esąs ’Taikraš- 

o-olleto Vokiečiu vvru cho-*vynif? i savo diskusijas kvie- tininkų’ ir dirba prie ’Dar- 
ras sudainavo penkias kle-'čia ir savo argumentais nuo-'bininko",tai butų visi aiškiai 
siškas dainas po'vadovystei sakiai pataiko ginti savo po-lžinoję, kur perisi tokie ”ži- 
prof. H. Rormer. Drg.* J.įzicijas. Iš šalies žiūrint net novai. tranas.
Jurčiukonis iš Philadelphi
jos sugraiino ant smuikos 
solo. N. Stilsonienė ir V. Ma
ciūtė iš Philadelphijos. su
dainavo duetą "Paukščiai” 
ir "Temsta Dienelė.” Profe
sorius H. Rormer iš Bethle- 
hem, Pa., paskambino ant 
piano solo kelius klesiškusirlus; 
gabalėlius. Dvieilis kvarte- ”” 
tas iš ,r_.,
kuris susidėjo iš LSS. 1-mos 
kp. choro draugų, tai yra N.‘balandžio š. 
Stilsonienės, S. Glaudaitės, koncertą ir balių.
K. Baltrunytės, V. Maciūtės 
P. Grabausko, S. Čižio,

smagu darosi, kad musų mo
teris, motinos ir busiančios 
motinos visuomenės reika
lus supranta, tos visuome
nės ligas mato, jos tik ir te-, 
gali negerumus prašalinti,! 
duodant tai visuomenei 
sveikai

Kuomet musų mote 
ris jau veikia, tai drąsiai ga

i
i

ERIE, PA.
Nauja socialistų kuopa ir 

šios lietuvių kolonijos 
istorija.

Erie miestas guli ant Erie 
ežero kranto, labai gražiojtai • v. .voviU n»<AiiVU, IUK7U1 tiuliui

protaujančius na-. lygumoj, klimatas (oras) rmwt mileli mnto.' ’ •• • • • ,

Philadelphijos, ,Pa., lime žiūrėti i savo ateiti.
LMPS. 54 kuopa 25 dienai 

m. rengia savo 
Koncer

tas žada būti viens geriau- 
S. siu, tuo tikslu musų progre- 

Adeikio ir K. Burės,po vado- sistės dėda visas savo jėgas, 
vyste J. Jurčiukonio sūdai- kad parodžius vyriškoms or- 
navo iš operos (a) "Paukš-1 ganizacijoms kaip jos pajie- 
teliai” (b) "Girioj” ir dar gia be vyrų pagalbos sun- 
dvi klesiškas dainas. J. Stan- kius darbus nuveikti-, 
kiutė labai gerai sulošė mo-Į Linkėtina geriausių pasi- 
nologą "Jaunavedė.” Toliaus sekimų. ■ Pelėda.

priimnus, gyvenimui vieta 
tuo žvilgsniu labai patogi. 
Miesto gyventoju priska’to- 
ma šimtas tūkstančių. Tarp 
Įvairių kitų tautų musų bro
lių lietuvių čionai gyvena 50 
šeimynų ir būrelis pavienių.

Nebūdami organizuotais, 
iki šiol čionykščiai lietuviai, 
galima sakyt.m’eko visuome- " 
niško ir neveikė. Berods, jau 
nuo seniau čionai gyvuoja 
SLA. kuopa, bet apart sa
vo mitingų ji nieko kito ne
veikė. Kadangi lenkų čio-

Cents

Išdirbėjai A ngšcia usios Rūšie* Turki- 
Ejriptiskn Ciraretų Pasauly.

LOWELL. MASS. 
Teatras.

Kovo 10 d. LSS. 203 kuo
pa statė scenoje du veikalu: 
"Kontrabandininkai" ir 
"Viršaičio Vargai," kuriuos 
sulošė LSS. (54-tos kuopos 
artistai iš Lavvrence’o. Abu 
veikalai atvaidinta gana ge
rai, tik gaila, kad žmonių 
atsilankė mažai, matomai, 
dėl blogo oro. Kuopa te- 

Įčiaus nepralaimėjo, liet da 
i ir pelno liko apie $4.99 su 
centais.

Šmeižikas tyli.
Lowellietis prieš tūlą laiką 

apšmeižė LSS. 203 kuopą. 
Kuopa norėjo patraukti "A- 
teiti” atsakomybėn (nes per 
"Ateiti" apšmeižė), bet pas
kui apsvarsčius pasirodė, 
kad bilinėtis su Lowelliečiu 
neapsimoka. 'Fui kuopa per 
"Ateiti” pasiūlė Lovvellie-! 
čiui $25.00, jeigu jis priro- 
dys savo žodžių teisingumą. 
Lo’.vellietis vietoj prirodymo 
reikalauja, kad kuopiečiai 
prirodytų jam kas buvo ra
šyta "Keleivyje” gegužės 21 
dieną 1917 m. Tai šitoks Ix>- 
vvelliečio prirodymas. Pri
lipęs liepto galą graibosi 
pats nežinodamas kur ir ko.Į į------------------------------

Gėda šmeižikui.
Pinavijos žiedas

1

<



Amerikos Lietuvių “Visuotinas” Seimas buvo tikras cirkas
DAVATKOS PRIVERTO TAU
TININKUS POTERIUS KAL

BĖT IR POPIEŽIŲ PA
SVEIKINT.

Buvo taipgi "zdraicų." "išdavi
ku,** "judošių" ir kitokių 

dalykų.

Atėjo pagalios 13-14 kovo ir 
New Yorke įvyko "visuotinas” 
klerikalu ir tautininkų seimas.

Delegatai pradėjo rinktis jau 
iš vakaro. Kovo 12 po pietų 
Ney Yorko stotįse jau galima 
buvo pastebėti burius žmonių, 
pasipuošusių dideliais, daug- 
spalviais lietuviškų draugijų 
ženkleliais, kas darė labai pigų 
įspūdį. Veik kiekvienam buriui 
vadovauja kunigas. Kunigas 
paprastai eina pirma, o zakristi
jonas ar vargonininkas veda 
paskui jį visa pulką organizuotų 
parapijonų ir davatkų. Eina tie 
'••’spinuoti pulkai pėsti, nes į ka-

- npcraii sutilpti. Svetimtau- 
'•‘•'i sustodami žiuri kaip ant ko
kių "sorkių," rodo pirštais, juo
ki? si.

Kunigai paskui susirinko į Ho- 
tel Breslin, gi parapijonus ir da
vatkas zakristijonai išvadžiojo 
ant nakvynės būriais po pigias 
New Yorko ir Brooklyno karče
mas.

Be šitų paprastų "šventų su- 
saidžių" delegatų buvo ir ne
ženklintu žmonių. Tai buvo dau
giausia tautininkai.kurių didžiu
ma susispietė Imperial Hotely.

Galima buvo susitikti ir vieną 
kitą pažįstamą socialistą. Pa
klausus. kas ji čionai atnešė, 
veik kožnas socialistas davė vie- 
-.'klą atsakymą: "Atvažiavau
pa'įžiūrėti ’sorkių,’ kaip tauti- 
mr.kai su klerikalais bučiuosis, 
arba pešis.”

Vakare tautininkų ir klerika
lu politikieriai turėjo kiekvieni 
sau savo sroviu konferencijas, 
kur jie jau iškalno paskyrė sei
mui vedėjus, visas komisijas ir 
net kai-kuriuos nutarimus jau 
padarė—be seimo delegatų. Be- 
to da buvo išrinkta nuo abiejų 
srovių po 15 diktatorių, kurių 
pareiga buvo kilus kritiškam 
momentui susirinkti ir aptarti, 
kas daryti, kad išvengus skili
mo.-

SESIJA I.
Pasigailėjimo vertas reginys.

Seredoj anksti 13 kovo rytą. 
Madison Sąuare teatruko apie
linkėj buvo tikras lietuviškas 
jomarkas su atlaidais. Vargo
nininkai su zakristijonais atsi
vedė savo burius "delegatų’’: 
rožančiuotų davatkų, suvargu
sių. nuo skurdo ir tamsos susi
lenkusiu parapijonų... Kur-ne- 
kur sukinėjosi kunigai; dakta
rai. advokatai, biznieriai... Pap
rasti delegatai stovėjo prieš 

dviem eilėm aplink visa 
teatrą ir. laukdami kol įleis į vi
dų, kantriai kentėjo praeivių 
"polakais” pravardžiojimus, pa
šaipas ir policijantų stumdy- 
mus.

Pagalios, apie 11 vai., didžiu
ma delegatų susirinko i teatra. 
o apie pusę valandos vėliau Ju
lius Kaupas išėjo atidaryt Sei
mą. Su juomi buvo Pijus Nor
kus. kaipo sekretorius. Kaupas 
iaunas, laibas, neiškalbus, ne
drąsus vaikinasNorkus-gi nei 
barzdos iienusiskutes, apsilei
dęs, skurdžiai atrodąs žmogelis 
—taip kad pati pirmoji impresi
ja buvo neimponuojanti, dau- 

patetiška.
Atydaręs Seimą, Kaupas pa- 

- • olbė tautininkų ir klerikalų 
išdirbtas taisykles, būtent:

1. Joks klausimas, ant kurio 
bent kuri pusė nesutiks, nebus 
svarstomas;

2. Kandidatai j prezidijumą. 
sekretoriatą ir komisijas esą 
jau paskirti; Seimas tik nubal
suosiąs. ar bus du prezidentai, 
ar vienas, ir jei vienas, tai kuris 
kandidatas, tautininkų ar kleri
kalų. bus prezidentu;

3. Klerikalu prezidentu esąs 
Miliauskas iš Pittoburgo, o tau
tininku—Gegužis iš Shenardoh.

Tuojaus pakviečia Miliauską 
kalbėti. Ant pagrindų pasirodo 
-■u tu kęs. sudribęs, su neprosi- 
?is drabužiais vyras, kuris tu- 
s laikas atgal dirbo Pittsbur- 

go "paipmilėj” ir kun. Dilioniui 
tarnavo kaipo zakristijonas. Jis 
trumpai pasakė, kad Seimas tu
rėsiąs apskelbti "Lietuvą laisva” 
ir išreikšti savo "jausmus Ame
rikai.”

Antras kalba Vinikaitis. Jis 
irgi pasakoja apie "jausmus,” ir 
apie daug "jausmų;” apie lais
vą Lietuvą ir apie kokius tai 
"žmones, kurie mums, suvažia
vus patarė nieko nesakyti.” Bu
vo tikra košė. Tai keikia Sociali
stu Sąjungą ir verkia, kam soci
alistai atsisakė dalyvauti Sei

me.tai vėl ramina seve, kad so
cialistų nedaug ir jie nieko ne
galį; tai niekina juos, tai vėl 
aimanuoja, kad jie nenorį su 
tautininkais ir klerikalais "pasi
šnekučiuoti”. Girdi, "mes susi
rinkome ne su užgrobimo tiks
lais, mes užgrobimus paliekame 
laukiniams barbarams ir socia
listams”. Maišo laisvę, autono
miją, kalba apie toleranciją ir 
vėl plusta socialistus. Taip įsi- 
tyžo pliaukšti, kad Norkus pra
dėjo jau stabdyt; bet kadangi 
jis vis dar nesiliovė, tai žmonės 
pradėjo rėkt, šaukt, ir pagalios 
Vinikaitis likosi nušvilptas.

Trečias kalba kun. Jakaitis. 
Gražus, jaunas vyrukas, tik 
balsas labai plonas ir girgždan
tis. Jis pradėjo apie lietuvių 
subrendimą, pagyrė Tautos Fon
dą, Informacijos Biurą ir kata
likų veikėjus; metė pirštinę tau
tininkams, kad jiems esą leista 
šiame seime dalyvauti tiktai pa- 
sidėkavojant katalikiškų širdžių 
gerumui. Jis isako visiems kata
likams delegatams laikyties sa
vo senų organizacijų ir. fondų ir 
nesileisti tautininkams save su
vedžioti. Nukalba gana švariai.

Ketvirtas kalba Balutis. Men
kas. Į bernioką panašus vyrukas, 
kurio čeverykai rodos didesni už 
patį žmogų. Jis girdėjęs, kad 
kaizeris nenoris duoti Lietuvai 
laisvę, matęs lietuvis tarpe daug 
visokių "rotten” dalykų, ir šau
kė mesti "cicilizmą, bolševikiz- 
ma. katalikizmą. kvailizmą. ju- 
došizmą. parševikizma ir kito
kius izmus. būt tik lietuviais” ir 
sudaryt "lietuvišką vaivorikš- 
tę iš raudonųjų, mėlinųjų. ža
liųjų ir geltonųjų.” Užsiminus 
iam apie "katalikizmą.” davat
kos tuoj pradėjo šnipšti. ūžti, 
bet kalbėt leido pabaigti.

Paskutinis kalba St. Gegužis 
Jis noris matyti visur vienybę 
tai ir viskas. Tą pasakęs atsisė 
dc.

Eina balsavimas už Seimo 
prezidentus. Nutarta delega
tams neleisti kandidatų statyti 
Balsuoja rankų pakėlimu. Mi
liauskas. klerikalų kandidatas 
gauna 641 balsą, o S. Gegužis, 
tautininkų, tik 361. Tas parodė 
srovių spėkas Seime.

I-mu vice-preziaentu likos Ge 
gužis, o prie jo buvo pridėti 
srovių konferencijose paskirt: 
dar trįs vice-prezidentai: Stak- 
nevičius. Birštonas ir Lopeta.

Sekretoriais likosi vienbal 
šiai užtvirtinti iš vakaro sroviu 
konferencijose paskirti asmenis: 
nuo tautininkų Sirvydas ir Nat
kevičius. o nuo klerikalų Šimu 
tis ir Tumasonis.

Rezoliucijų komisija (svar
biausia iš visų Seimo Įstaigų) 
taipgi užtvirtinta tokią, kokią 
vakarykščios srovių konferen
cijos paskyrė: nuo tautininkų: 
Balutis, Bračiulis. Lopeta. Jan 
kauskas ir Karuža: nuo kleri
kalų: Karosas, kun. Kemėšis 
Kaunas. Vasiliauskas ir kun 
Vasiliauskas.

Presos komisija: nuo klerika
lu : Ramanauskutis (donosči- 
kas). šeimis ir Vaškevičiutė • 
nuo tautininkų: Vilmontas, Bir
štonas ir Dr. Drangelis.

Iš auditorijos pasigirsta bal
sai: "jei jus viską išrinkote ir 
nutarėt, tad kam dar mus čiona’ 
sušaukėt? Ar tik pažiopsot?’ " 
Pakilo riksmai, šukavimai, pro
testai; Kaupas mėgina žmoner 
nuramint, bet persilpnas jis 
tam, todėl laike to triukšmo jis 
nasitraukia ir užleidžia rieto 
Miliauskui. Lermas aptilo. Iš 
šoka iš kampo Brooklyno Liut 
kauskas ir ima rėkti, kad rei 
kia "lojališkumo rezoliuciją pa
siusti prezidentui." Suužė visas 
seimas įvairiais balsais ir bt 
formalio balsavimo "rezoliucija 
priimta." Tokiu pat budu pri
imta "Lietuvos laisvės rezoliu
cija.” Jokių rezoliucijų nebu
vo. ir tik "priėmus” pareikalau
ta. kad komisija jas pagamintų

Sesija pirma užsidaro pie
tums.

SESIJA II.
Davatkos reikalauja poterių.
Antra sesija prasidėjo su Lie

tuvos ir Amerikos hymnais. 
Perskaityta apie tuzinas linkė 
jimų; bet kadangi jų buvo ga
na apsčiai, tai nutarta daugiau 
neskaityti. Užbaigus su laiškais, 
rengtasi jau prie reguliario dar
bo, kaip štai nuo galerijos pa
sigirsta čirškantis VVaterhurio 
davatkos, Anastazijos Petraus- 
’riutės, balsas: "Mes čionai esa
me visi katalikai, ne pagonai ar 
cicilikai, taigi aš įnešu. kad mes 
viską pradėtume ir užbaigtume 
krikščioniškai, su malda.”

Visas seimas pakilo ant kojų: 
rėkia, cypia, šaukia, draskosi ; 
vieni už. kiti prieš. Keli kuni
gai, daugiausiai čepanonis, Pet
raitis, Jakaitis ir židanavičius, 
pasilipę ant kėdžių, paraudę 

tik paminėjo tarp apgarsinimų,; 
ir tai daugiau svarbos priduoda-, 
mi klerikalų sukeltam triukš-l 
mui už poterius ir kareivio pra-; 
kalbai apie tuos poterius, negu į 
Seimo nutarimams. Klerikalai 
anglų laikraščiuose buvo ir pava 
dinti klerikalais. Tas, žinoma, 
kunigams baisiai nepatiko; to
dėl Ramanauskutis (donosčikas) . 
atsistojęs užvedė iigą tiradą a- 
pie informavimą laikraščių. De
legatai rėkia: "Buvai presos 
komisijoj, o kokias žinias pada
vei?” "Judošiai. kaip informa
vote reporterius,” šaukia supy
kęs kunigužis. Kitas kunigas, 
žiūrėdamas j laikraštį tik spiau- 
do ir niurna: "Durniai, durniai;! 
bobos, kvailiai!” Triukšmą^, 
riksmas, ginčai visose kertėse. ■ 
Ramanauskutis atsisėda. Atsis
toja Birštonas. Vakar jis dar, 
kalbėjo, kad poteriai "nieko ne- 
iškadvs,” todėl klerikalai laikė; 
ri už saviški. Jis pradeda kalbė
ti: "mes šitokiuose seimuose tu
rime nors ant valandėlės užmirš- i 
ti. kad esame laisvamaniai arba ! 
katalikai...”—ir to užteko. Paki
lo visos davatkos, pašoko kuni-j 
gai!... Katalikybė "įžeista.” Rik-, 
smas. šaukimas, draskymosi.i 
Kasakaitis, Gustaitis, Petraitis! 
ir tuzinas kitu—taip rėkė, kad; 
rodos, plyš. Tik Remeika. Pet-! 
kus. Žilinskai. Slavi nas ir Jakai
tis ramiai sėdėjo. Daugiausiai 
juoko buvo iš kun. Ambrozaičio 
(iš Binghamptono). Mažiukas, 
une apsitaškęs, nevalus, skry-i 

bele nušutusi... Atsistojo jis. pa-! 
griebė savo tą sulamdytą kapa- 
’ušių abiem rankom, iškėlė aug
štyn ir kiek drūtas mankt ji 
sau ant galvos. Taip jis movė
ki tą savo skrybėlę apie dešimts 
sykių. Kun. čepanonis pašoko 
ant krėslo ir kiek drūtas rėkia: 
"Pagonai, bedieviai, mes neduo
sime jums kalbėti, neduosime 
kalbėti, neduosime kalbėti!...” 
Pandem'onium baisiausis. šim
tai davatkų ir rožančininkų, va- 
lovaujant Augustaiėiui ir porai 
kitų, nepažįstamų.kunigų, rėkia, 
trypia, draskos—ot, rodos, pa
siuto ar švento Vyto šokis draug 
su beprotyste apsėdo juos visus. 
Pasirodo, jog didžiuma lietuvių 
kunigų niekuo nesiskiria nuo 
paprastų kaimo bernų, kada šie 
niršta.

Sumišimas tęsėsi apie 15 mi- 
nutu. Pagalios kun. Petkus ir 
Vitaitis prikalbina Birštoną at
sisėst. Išeina Kemėšis su rezo- 
iucija. Brostvininkai nusira
mina. Rezoliucija apie rėmimą 
Amerikos valdžios ir karės. Pri- 
mta be diskusijų.

Tuoj seka kita rezoliucija, 
reikalaujanti. kad Vokietija 
grąžintų karės tremtinius ir ap
mokėtu nuostolius. Priimta.

Seka rezoliucijos; kad autų 
sudarytas tarptautinis tribuno
las; kad Lietuva butų anti-mi- 
litariška šalis ir lygios teisės vi
soms tautoms Lietuvoj su tei
namos; kad lietuviai nepakęs 
lokių priverstų arba antmestų 
politiškų arba ekonomiškų ry
lų ; prieš lenkų aspiracijas Lie

tuvoje—visos tos rezoliucijos 
priimtos be dideliu diskusijų.

Pagalios, kada seime užvieš
patavo toks "sutikimas." kleri
kalai išlenda su pasveikinimu 
popiežiui. Tautininkai raukosi. 
>et tyli. Pasveikinimas priim
tas ir nutarta jj pasiųsti. Po 
pasveikinimu pasirašys prez. 
Miliauskas, buvęs nezaležninkų

skerečioja rankomis ir šaukia 
kiek tik jų gerklė išneša. Jų rik
smo tečiaus negalima suprasti, 
tik girdėti: "pagonįs, mes kata
likai!” Triukšmas tęsėsi apie 
dešimti minutų. Kada didžiuma 
jau pavargo ir nuo riksmo užki
mo gerklės, išėjo Pakštas ir pra
neša. kad tautininkai pastatę 
ultimatumą: jei katalikai melsis 
prie Dievo, tai tautininkai išsta- 
tvsią šliupo paveikslą ir reika
lausią. kad visi garbintų jį. Pa
saka buvo taip kvaila, kad tau
tininkai sukilo ir pradėjo ne sa
vais balsais rėkti, plūsti, dur- 
ninti, švilpti... Pakštas, nušvilp
tas, pasitraukė Jau rodės, kad 
dėl poterių seimas skils. Atbė
ga ant pagrindų Vaškevičius, 
kareivis iš Camp Dix. Pamatę 
kareivį, žmonės nutilo, šis pa
sakoja, kad pas juos visi pote
riaują. tai kodėl, girdi, čionai 
ipoasimelsti. Delegatai rėkia: 
"Durniau, kas tau neleidžia? 
Melskis kad nori.” "Bažnyčion 
moterių kalbėt’” "Seimas su
ruktas ne poteriams kalbėt!" 
"Ar jus dar namie neprisimel- 
dėt?” "Čion seimas, ne brostvi- 
?inku mitingas.” Lermas tęsia
si per pusę valandos suviršum. 
Tada išeina Kemėšis. Triukš
mas apsistoja. Jis sako: "Iš 
maldos, kurią mes šitokiame 
■riukšme priverstinai kalbėtu
me. nebūtų nei mums naudos, 
nei Dievui garbės. Todėl, ra
mybės dėlei, aš patariu, kad mes 
itsisakvtume nuo šios privilegi
jos.” Vėl pusė delegatų pašoko 
ant kojų. Vienas žilas kunigas 
tokia: "Zdraica. zdraica!" Kiti 
kunigai ložose sustoję grūmoja 
sugniaužtomis kumštimis į Ke
mešį ir rėkia: "bedievi,” "pago
ne." "pardavike;” "judošiau!” 
Sumišimas tęsėsi antrą pusva- 
’ar.di. Pagaliaus, visiems nuvar- 
-nis. Miliauskas, seimo oreziden- 
tas. tarp triukšmo persižengnoja 
r bamba poterius. Davatkos ir 
-ažančinoti vyrai daro ta pati 
Laisvieji delegatai ūžia, kalbasi, 
vrgumentuoja. Pusė delegatu 
įei nepastebėto, kad klerikalai 
iau poteriauja. Papoteriavus, 
šeina Jankauskas (Šliupo pus 
žentis) ir skaito pasveikinimą 
prezidentui VVilsonui. Priimta 
niekas nei balso neėmė.

Toliau skaito rezoliuciją Lie
tuvos laisvės klausimu. Kun. Mi
nkąs nori, kad rezoliucijoj butu 

:dėta. jog "lietuviai gyveno toj 
pačioj vietoj per kelis tukstan- 
’ius metų, ir yra tenaitiniai abo- 
•iginai." Šimkus priešingas 
‘am: girdi: "Jei mes norime 
minėti istoriškus taktus, tai 
'asakykim aiškiai, kiek tūkstan

čių metų ten gyvena lietuviai 
Bet nei mes. nei niekas kitas a 
rie tokius tūkstančius nežino 
tai kam rašyti nebūtus daik
tus?” Kila klausimas, kam to 
ezoliuciia adresuoti: Talkinin- 
•>ms. visam pasauliui, ar kaip? 

Nenutarta nieko, tik rezoliucijų 
priimta ir kopija bus pasiųsta 
orez. VVilsonui.
Delegatus apima pakvaišimas.
Priėmus rezoliuciją. Šimkus 

tiesiog pasiuto: Šokinėja augš
tyn. rankas Iškėlęs, išsižiojęs, 
’-ėkia, sukinėjasi, draskos,skere- 
čiojasi. bėga prie piano skam
bint lietuvių hymną; tą pabai
gęs. rėkia "valio, valio!” už Lie
tuvą, už veikėjus ir visus para- 
’ius. Pakvaišimas apima ir ki
tus. Scena buvo .panaši Į mo 
mentą. kada šokantieji arabu 
lervišiai visai netenka proto i’ 
nuovokos. Po pusvalandžio ši 
tokio siutimo, tie "sorkininkai" 
pavargo ir apsiramino.

Išeina Balutis ir pradeda vė 
apie poterius; girdi: "tautinio 
kai. kaipo srovė, niekados neat 
sisakė ir neatsisakys poterius 
kalbėti; bet jie niekados nieke 
nevertė ir nevers poteriauti.” 
Davatkos ir brostvininkai vė 
nasiuto: rėkia, kaukia, spiegia 
švilpia, reikia. Triukšmui apti 
us. Balutis šaukia: "Švilpiant 
galima Lietuvos laisvę prašvilp- 
i!” Iš auditorijos storas balsas 

■itšauja: "Bet poteriaujant ga- 
ii ir pasiusti, o tos laisvės neiš- 
x)teriausi.” Triukšmas tęsiasi 
’.pie dešimtį minutų. Balutis 
įepabaiges liekasi nušvilptas 
nuo pagrindų.

Tuom laiku rezoliucijų komi
sija išneša ir skaito rezoliuciją. 
:urioj reikalaujama "lietuvių 
atstovams’’ teisės dalyvauti tai
kos kongrese.

Vėlu, laikas uždaryt sesiją, 
vėl kila poteriu klausimas. Dele- 
ratai išsiskirsto nelaukdami 
formalio uždarymo.
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SESIJA III.
Anglų spauda seimą ignoravo.

Nors buvo nutarta atidaryti 
sesiją 9 vai., bet ji atsidarė po 
10-tai.

Rytiniai anglų laikraščiai su 
Seimu visai nesiskaitė. Trumpai

SPARNUOTI ŽODŽIAI.
Kaip nukritę lapai vėju lekia.
Kaip fontano gijos virpa, žaidžia.
Kaip orrvkštė debesyną siekia.
Kaip aurora rytui šviesą skleidžia;

•

Taip kaip aras skraidantis mėlynėj. 
Ten. erdvėj plaukia, suka ratą. 
Arba rožės žydinčios gėlyne 
Skleidžia saldų rojaus aromatą;

Taip kaip kregždės oru laksto, nardo, 
Kaip laisva plaštakė lankoj skraido, 
Arba lyros balsas liejas skardą 
Ramybėj gimdo šve’nutį aidą,

Taip, ir jus, sparnuoti dainiaus žodžiai, 
Jus, vaikai krutinės paklusnieji.
Per etero jurą lekiat skradžiai
Į bekūnę dainą susilieję.

Ir kaip juros veido žydrinuosc 
Vandeninės rožės maudos... skęsta.
Taip gilioj bedugnėj... žvaigždynuose, 
Tylumoj... sparnuoti žodžiai gęsta...
25-II-T8. Kainas, J r.

kun. Dilionio zakristijonas! Li
kimo ironija...

Kemėšis skaito rezoliucija dėl 
pageidaujamos tvarkos Lietu
voj. Ji turėsianti būti:

Respublika.
Lygios pilietiškos teisės vi

soms tautoms, (čia kun. Valan- 
tiejus klausia: "ar ir žydams?” 
Jam atsako: "taip!” Vaiantiejus 
atsisėda.)

žodžio, spaudos, tikėjimo ir 
sąžinės laisvės ir asmens ir na
mu nepaliečiamybė.

Laisvė darbininkams organi- 
zuoties su tikslu atsispirti prieš 
skriaudikus.

Aprubežiavimas kapitalo ga
lybės ir sauvalės. (Kun. Jakai
tis ir Račkus priešingi tam, bet 
Kemėšis stoja "už.” Po trum
pu diskusijų ir šis rezoliucijos 
paragrafas pereina).

Visa rezoliucija priimta.
Kila klausimas dėl Seimo var

do. Rezoliucijų komisija paduo
da dvi propozicijas: "Amerikos 
Lietuvių Seimas” ir "Amerikos 
Lietuvių Politiškas Seimas." Iš 
kertės iššoka Šimkus. Atsistoja 
ant pagrindų, išsižioja ir ranko
mis skerečiodamas nesavo balsu 
'tokia: "Ar tai mes dėl cicilikų. 
dėl išgamų negalime Visuotinu 
Seimu vadinties?” Davatkos ir 
brostvininkai pritaria riksmu ir 
trepsėjimu.Račkus taipgi kaž-ką 
rėkia: "Socialistai, socialistai..." 
bet tarp sumišimo ir riksmo 
auditorijoj negalima buvo nieko 
dauriau išgirsti. Paskui atsisto
ja Pakštas ir užreiškia: "Socia
listų kiaušiniai nenudažyti, todėl 
vadinkimės Visuotinu Seimu!...” 
Davatkų ir brostvininkų ploji
mas ir "ura!" šaukimas nei 
iam neleidžia toliau kalbėti. Tū
las delegatas atsistojęs pradėjo 

' protestuoti prieš tirinėjima sei
me, kaip "socialistų kiaušiniai 
yra nenudažyti.” bet jį davatkos 

; užrėkė. Apsistojus triukšmui, 
kalba Bagočius: "Pats vardas 
nedaug tereiškia, vienok nesa
vu. netinkamu vardu pasivadi
nės. Seimas galėtu išstatyt sa
ve. ant pašaipos.” Davatkos 
ir kaspinuoti delegatai pradeda 
šnipšti. dundėti. Kemėšis iššo
ka ir duoda ženklą tylėti: Bago
čius tęsia toliau: "šį Seimą ren
gė ir tvarkė dviejų aiškiu sro
vių komisijos. Trečioji mus sro
vė nebuvo reprezentuota, čionai 
yra suvirs du šimtu delegatu.ku- 
ric r.epriguli nei vienai čionai 
gaspadoriaujančių srovių: jie 
neturėjo balso rinkime seimo 
prezidiumo; jie neturi balso re
zoliucijų tvarkyme; jie čionai 
džiaugiasi tiktai svečių teisėmis 
ir stebisi iš nesitikėtos toleran
cijos. kad leidžiama jiems nors 
žodį nuo tribunos tarti, šis sei
mas yra aiškiai tiktai dviejų 
sroviu seimas, taigi visuotinu 
negali vadintis. Toks pasivadi- 
nimas tiktai atnaujintų ir pa
aštrintų srovinius ginčus musų 
laikraštijoj ir susirinkimuose.” 
Vienok didžiuma balsų nutarta 
Seimą vadint "visuotinu." Ke
mėšis priėjęs prie Bagociaus sa
ko: "Matai žmonių ūpą! čionai 
ne protas, nė logika, bet ūpas 
viešpatauja."

Priimta da rezoliucija prieš 
kolonizavimą Lietuvos žemių 
svetimtaučiais ir sesija užsida
rė.

Prieš išeisiant pietų buvo 
šaukiami delegatai, kuriems atė
jo laiškų bei telegramų. Kas- 
žin-koks šmutas padavė raščiu-

ką vice-prez. Leščinskiui, kuris 
tarp kitko štai kokį apgarsini
mą iš jo viešai perskaitė: "Ku
nigas Ežerskis, jei jis čion ran
dasi, malonės užeiti ant .pagrin
dų. Jei jo nėra, tai gal kuris 
iš gerbiamų kunigų žino, kur jis. 
Marė jo reikalauja.”

žmonės, kurie žinojo apie E- 
žerskio nelaimę, juokėsi, o keli 
kunigai suriko: "Jo nėr čionais; 
niekas nežino, kur jis!"

SESUA IV.
Sesija turėjo atsidaryti ant 3 

vai., bet rezoliucijų komisija, 
anot prezidento Miliausko, "ne
gali jokiu budu iškepti rezoliuci
jos.” Todėl prasidėjo prakalbos.

Naruševičius sveikina Seimą 
vardan kelių Maskvos lietuviškų 
draugysčių; pasigyrė kiek jis 
dirbęs, kokia vienybė ten pas 
juos viešpatavusi ir kaip dabar
tinė revoliucija viską išardžiusį.

Kun. Strimavičia, nesenai at
važiavęs iš Rusijos, pasakojo a 
pie tremtinių vargus.

Tūlas Stanišiunas iš Phila- 
delphijos pranešė, kad jei jam 
leis užliptam t pagrindų ir nors 
kiek pakalbėti, tai jis paaukau
siąs $100.00 auksu. Leido. Išėjo 
storas karčemninkas, jau "ne
tuščiom,” ir pradeda: "Mano 
dvasiškas tėvas (rodo į Kaula- 
kį) iš Philadelphijos sako: aš 
pasakau jums, kad jus duokit, 
tai ir gana! Aš sakau, kad duo
kit. o jus duokit. 0 aš sakau, kad 
taip mes turim duoti, bet ir tė- 
vialiai lai duoda!” Juokiasi visas 
Seimas. Stanišiunas traukia to
liau: "Štai, žiūrėkite; atprastas 
žmogelis, atvažiavau iš Lietu
vos. Giminių turėjau čionai 
daugybę. Kundrotą Antaną tai 
jau turbut visi pažįstat...” To
liau kalbėt delnų plojimai jr juo
kai Stanišiunui nebeleido.

Apsistojus linksmam triukš
mui. pašoka kun. Petraitis iš 
Athol. Mass., ir pradeda labai 
nerviškai rėkdamas kalbėti apie 
blaivybę ir pasekmes girtybės, 
nurodydamas šį aukautoją ir ki
tą girtą kataliką, kuri nuo triuk
šmo kėlimo tiktai arti sėdinčio 
kun. Remeikos parasoliaus ran
kena tesulaiko. Bet delegatai 
kun. Petraitį nušvilpė. Blaivy
bei čia nevieta. Atvažiavę ant 
seimo parapijonai nori išsiger
ti...

Rezoliucijų vis dar nėra, ši
mutis pakelia klausimą apie 
Lietuvos vėliava. Kunigai Miliu
kas. Kaulakis ir Žilinskas pata
ria to dalyko nejudinti, o palikti 
Lietuvos istorikams ir patiems 
Lietuvos gyventojams nuspręst.

Nesant ko veikti, gieda hym
ną, Lietuvos ir Amerikos. Nori
ma giedot "Star Spangled Ban- 
ner”. bet apart trijų mergaičių 
galerijoj niekas nemoka. Ir taip 
stumdytas! iki 5 vakare, kada 
kun. Kemėšis ir Balutis pasiro
dė su rezoliucijomis.

Skaito rezoliuciją, kad da
bartinis Centralis Komitetas su 
Tautos Fondo (klerikalų) atsto
vais pasirūpintų išsiųsti Lietu
vių Dienos pinigus. Kun. Jakai
tis užsipuola ant tautininkų, kad 
jie išėdę katalikų atstovus iš 
Centralinio Komiteto ir paglem- 
žę pinigus. Adv. Ix>peta paaiš
kina ir dokumentais prirodo, 
jog buvo dedamos pastangos pi
nigus išsiųsti, bet Raudonasis 
Kryžius ir Statė Departmentas 
neleido to padaryti delei Ameri
kos apskelbimo karės Vokietijai 
ir dabartinių dalykų stovio Ru- 
sijoj. Viso pinigu buvo surink
ta $176.863.38, išsiųsta $49.500.

! 1 sausio 1918 Raud. Krvžiuje 
1 buvę $127,363.38.
I Kunigas Bukaveckas šaukia: 
j "Parniazvnai, jus šliupui nu- 
j siųsti pinigus galit, o kunigams 
| ne.” Nieks į tai neatkreipia atv- 
«dos. Rezoliucija eina balsavi- 
! mui. Kun. Jakaitis šaukia:
II "pataisymo, pataisymo.” Kun. 
i Miliukas skerečiojasi ir kaž-ką 
| kall>a. bet per triukšmą nieko 
j nesigirdi. Jį nušvilpia ir kila 
•! didžiausia panclemonium. Mi- 
! i liauskas, negalėdamas triukšmo 
j nutildyt. užleidžia prezidento 
į įvietą pirmu syk S. Gegužiui.
į Atsistoja kun. Augustaitis ir 
I pradeda užsipuldinėt ant Lope- 
Į tos, kad visa korespondencija 
| buvus vedama be jo, Augustai-
• čio žinios. Lopeta atkerta, kad 
; Augustaitis. gyvendamas "mai- 
| nose,” savo užduoties, kaip) 
j pirmas sekretorius, visai nepil- 
I dės. todėl jis pats, Lopeta, tu- 
| rėjęs viską atlikti.
' Pakįlą kun. Petkus, kuris su 
| apie 200 kitų delegatų sėdėjo 
j ant pagrindų, nes teatro audito- 
;! rijoje nebuvo vietos, ir nei bal- 
I so nesiprašęs pradeda rėkti: 
j "Aš jau antrą dieną prašau bal- 
i so. bet iki šiol nebuvau gavės. 
! Aš noriu pasakyt...” Pirminin-
• kas j j sustabdo: "Kad tamsta 
’ nei dabar balso neturite.” "Tai 

gerai, aš ii- vėl atsisėsiu," atsa
kė sėsdamas Petkus. Rezoliu
cija priimta.

Kitą rezoliuciją skaito Balu
tis. Sulyg šios rezol., Tautinė 
Taryba (tautininkų) ir Tautos 
Taryba (klerikalų) paskirs at
stovus ir tie atstovai sudarys 
Veikiamąjį Komitetą, kaipo vir
šiausią įstaigą, kuri kalbės "vi
sų Amerikos lietuvių vardu.” 
Kaž-kas įneša, kad rezoliucija 
butų pataisyta taip, kad liktų 
atviros durys ir socialistų atsto
vams, jei jie norėtų prisidėti. 
Kun. Augustaitis ir kun. Jakai
tis priešingi tai Tarybai. Girdi: 
"tautininkai vėl mus apgaus.” 
Kemėšis ir Balutis aiškina, kad 
visi to Veikiamojo Komiteto nu
tarimai turėsią būt vienbalsiai 
daromi.kitaip jie neturėsią galės 
Kun. Jakaitis šaukia kaži "ka
talikams tur būt užtikrinta vie
tų didžiuma.” Kemėšis aiškina, 
kad tas nereikalinga ir nesvar
bu. Atsistoja kun. čepanonis ir 
kumščia grūmodamas Kemešiui 
šaukia: "Išduodi mumis, Kemė- 
ši, tu judošiau!” Kemėšis rim
tai atsako: "Nesibijok, čepano- 
ni. pasitikėk man. ak ir aš dax* 
nedurnas...” Kun. Petraitis at
sistojęs šaukia, kad čia pat, sei
me, reikia išrinkti tokį ištikimą 
komitetą, kuris "visos tautos 
vardu kalbėtų.” Bet Petraitis 
labai nervuojasi, kada jis kalba; 
jis nekalba, l>et rėkia visa gerk
le. Delegatai jį nušvilpia. Dar 
kalba kun. Čepanonis ir Jakaitis, 
bet delegatai suerzinti ginčais 
dėl mažmožių, juodu taipgi nu
švilpė. Jakaičiui kalbant tūlas 
delegatas sušuko: "sėsk tu ten! 
Tu turi galvą iš ’solid ivory’!’’ 
(reiškia, tavo galva vieno kau
lo smegenims ten nėra vietos). 
Kaupas aiškina, kad tautininkai 
sutiko ant mažumos atstovų. 
Balutis užginčija ir j liudinin
kus šaukia kitus rezoliucijos 
komisijos narius. Kemėšis pa
tvirtina. kad tokio sutikimo ne
buvo. Pagalios, rezoliucija pri
imta.

Seka paskutinė rezoliucija: 
kad Amerikos lietuviai liuosa- 
noriai apsidėtų mokesčiais; kad 
tuos mokesčius siustų į tokius 
fondus, kuriems mokantieji no
rės; kad detalius tokio mokes
čiais apsidėjimo išdirbs minėtas 
Veikiamasis Komitetas. Balu
tis paaiškino, kad paskutinis 
punktas slepiąs ką-tai "gilaus," 
ko nei jis, nei kiti negalį čionais 
išreikšti, tik ateitis parodysian
ti. Šimkus atsistojęs įneša, 
kad Įsteigt abelną šelpimo fon
dą ir išrinkt komitetą. Kunigai 
Šimkų nušvilpia. Ir paskutinė 
rezoliucija priimta.

Viską jau nuveikus, praside
da himnai. Visi stumdosi, juo
kiasi, šnekasi. Vieni gieda: 
"Lietuva Tėvynė," kiti "Ant 
marių krašto." Liutkauskas 
išbėga ant pagrindų ir nesvietiš
ku balsu pradeda: "My contry 
’tis of thee!...’’ ir toliau nemokė
damas sustoja, žmonės buvo 
pradėję pritarti jam, bet Liut- 
kauskui sustojus, sutojo ir jie. 
Tada Liutkauskas mosikuoda
mas j auditoriją šaukia: "You 
go ahead, you go ahead!” Dau
geli apima kvailas juokas. 
Mergaitės ant galerijos griebia
si dainuot "Star Spangled Ban- 
ner.” Ant pagrindų išbėga 
"Lithuanian Booster io" redak
torius šeimis. nusitveria Ameri
kos vėliavą ir kiek tik vieko turi 
rėkia! Ką rėkė, niekas negalė
jo suprasti. Šurnas, ermyderis, 
klegesys ir juokas užmuša viską.

Jaunesni vyrukai pradėjo suk
tis aplink gražesnes delegates, 
aptardami vakarui pienus: į 
kokį teatrą arba kabaretą eiti. 
Senieji ir davatkos alkūnes at
statę ėmė veržtis laukan. Ir 
apie 8 vai. 14 kovo vakarą teat
ro durys jau buvo uždarytos. 
Vienas kunigas buvo pradėjęs 
da "sveiką Mariją" kalbėti, bet 
mažai kas jj sekė... <

Taip ir pasibaigė lietuviškas 
cirkas, kuriame bešališkam žiū
rėtojui juoko ir medegos psy- 
chologijos studijai buvo galybės.

Reporteris.

"Viskas Lietuvai. Lietuva 
gi Kristui.’’ šaukia musu 
kunigai su savo vyčių armi
ja. Bet tas jų Kristus kaip 
neateina, taip neateina. Ma
tomai bijosi vyras,, kad ku
nigai neparduotų jo su visa 
Lietuva kaizeriui.

Lietuva pasauliui išrodo 
kas tokio naujo, nors pa
saulio tautų kalbų tarpe lie
tuvių kalba pripažinta se
niausia.— ”Traveler.”
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KODĖL KUN. A. EŽERSKIS PABĖGO
IS CICERO.

N ESMAGU- ir butų, tai su tuo susitvar- 
. kvtu.

"Tai yra, jeigu kunigas 
, MIV Ežerskis turėtų žmonių pi- 

Kun. Ežerskis buvo Drau- nigų, tai jis jiems atiduo- 
go” B-vės Prezidentu. J J

I •
Kunigas A. Ežerskis, lie- "Taip, taip, jeigu turi, tai 

tuvių katalikų šv. Antano atlygins. Jis ne dėlto ap- 
parapijos klebonas, Katali- leido Chicagą. Buvo visai 
kų Labdarybės Sąjungos kita priežastis.” 
garbės narys, buvęs klerika- ■ 
lų rDraugo” 1 
prezidentu, blaivininkas ir 
laisvos meilės ne-išpažinto- 
jas—kuv jis pasidėjo? Jau 
keletas dienų kaip jo jieško 
ciceriečiai ir niekur neran
da. Čia mergina rauda, čia 
kiti apie pinigus kalba, o jo 
kaip nėr taip nėr.

ASMENIŠKI 
MAI - MERGINA— 

PINIGAI.

-u » 
korporacijos ' 1 VA 1 » /-v 1 “•»

”Ar dėl merginos?”

MARIJONA VILAIČIUTĖ

I
gumai,—dėl merginos. Ta
me yra tikra priežastis. O 
kaslink banko tai tame nie
ko nėra...”

"Tai reiškia, kun. Ežers- 
kis apleido Chicagą tik dėl 
merginos?”

"Taip, dėl merginos.”
”0 kaip bus su parapija?” 
'‘Parapijai paskirtas kitas 

kunigas.”
”Ar kun. Vaičiūnas?”
’Taip.”
”0 kur dabar yra kun. 

Ežerskis?”
"Nežinia, nežinia. Tik jo 

nėra Chicagoj.”
Arci-vyskupas aprūpins

* pinigiškus reikalus.
Chicagos arci-vvskupo 

ėmė tei- raštinė, užklausta apie kuni
go A. Ėžerskio prapuolimą, 

; paprašė penkiolika minučių 
Pfon^ nac nat; palaukti‘kol ji galės duoti e.onas pa= pati atsakvma Po lx.rikioiikos 

minučių atsakymas buvo 
. toks:

* "Kunigas A. Ežerskis re-
■ zignavo pats iš parapijos, 

n'.Jis apleido Chicagą nevaro
mas. Apie merginos istoriją 
arei-vyskupo kanceliarija
nieko nežino. O pinigiškus

. reikalus aprūpins kun. E- 
■žerskio vietininkas, kuris
• iau yra paskirtas. Kur da
bar randasi kunigas Ežers
kis, apie tai arei-vyskupo 

i kanceliarija irgi nieko neži- 
no. ,

pie i Arci-vvskupo kanceliari
ja reiškia apsiima aprupin- 

i ti pinigiškus reikalus, ku- 
iriuos kun. Ežerskis per savo 

t •. garsųjį "nekaltą užsimirši- 
H A mą” esą palikęs "neaprupin- 

Lais.
t u-_ Bet kas apsiims aprūpinti 

vargšės Marės reikalus?
Tai tokios tokelės dedasi 

pas tuos šventuosius, kurie 
uoliai praktikuoja laisvą 
meilę savo celibate, o prime
ta ją kitiems savo veidmai
nystėje.

"Taip, asmeniški nesma-

KUNIGAS A. EŽERSKIS
Nebeapsiklausydamos tais 

skundais ir visokiais gan
dais. "Naujienos” 7 
rauties.

Kun. Ėžerskio vakacija.
Mušta telef y“ 

kun. A. Ežerskį i jo kleboni
ja-

Atsiiiepė vyriškas balsas:
"Kunigo Ėžerskio nėra."
”0 kur jis yra?”
".Jo visai nėra Chicagoj.
"Tai jis išvažiavo kur ki

tur?”
“Taip, jis išvažiavo kur k i- 

tur.
"O delko jis išvažiavo kur

kitur?”
"Dėlto, kad jautėsi blo

gai.”
"Sakot, blogai jautėsi?"
"Taip, taip, jis jautėsi la

bai. labai blogai. Yes, 
was feeling pretty bad.”

“Tai jis išvažiavo ant 
kacijų?"

"Ant vakacijų. He 
leave of absence.”

"Ir jo daugiau čia i 
bus? O kasgi jo vietą 
ims?

“šiandien vakare jo vietą 
užims kunigas Vaičiūnas.”

"Kun. Vaičiūnas iš šv. Jur
gio parapijos?”

"Taip, tas pats.”
“O ar nieko daugiau apie 

kun. Ežerski nežinot?”
"Nieko.”
"Ačiū, sudiev.”
Nabagas kunigėlis—jis 

jautėsi labai blogai. Bet, ro
dos, Matė jautėsi dar pras
čiau.

Daug nemalonumų.
Telefonuota šv. Jurgio pa- 

rani.jon. Atsiliei>ė kun. Al- 
bavičia.

“Tai delko-gi kun. Ežers
kis apleido Chicagą?”—už
klausta.

"Jis turėjo visokių nema
lonumų, daug, daug nemalo
numų, tai dėl tų nemalonu
mų ir turėjo išvažiuoti,” at
sakė kun. Albavičia.

“Kokie-gi tai galėjo būt 
nemalonumai? -Juk sako, 
kad parapijonįs mylėję jį?”

“lai buvo kitoki nemalo
numai. ne su Įiarapija; tai 
buvo asmeniški nemalonu
mai...”

"O ar tiesa, ka žmonės sa- 
ko apie banką, tai yra, kad 
kun. Ežerskis priimdinėjęs 
nuo žmonių pinigų ant pa
laikymo. o dabar ėmęs ir iš
dūmęs?”

Kita priežastis.
“Apie banką nežinau; bet 

tame tai nieko nėra; jeigu lei gerb. Žemaitės raštų.

va-

I

i Mes protestavome prieš tą 
šmeižimą ir reikalavome at
šaukti jį; bet p. Račkaus
kas dar iki šiol to nepadarė.

"Paskutiniame Tėvynės’ 
numeryje jos redakcija pra
neša A. Laliui, kad ji nespa
usdinsianti Darbininkų Ta
rybos protesto prieš vysku
pą Karevičių, kadangi ji jau 
gavusi 'Lietuvių Tautinės 
Tarybos rezoliuciją tame 
reikale.’ Kodel-gi tad p. 
Račkauskas mano, kad Tė
vynės’ špaltose via vietos 
tiktai tautininkų organiza-: 
cijos rezoliucijai, o Darbi
ninkų Tarybos protestui— 
ae? Ar Tėvynė' yra leid
žiama tiktai vidurinės sro
vės pinigais?”

P-nas Strimaitis nesenai 
norėjęs sudrausti kai-ku- 
rias kuopas nuo prisidėji
mo prie Darbininkų Tary
bos, tečiaus jisai nedrau- 
džiąs jų nuo tautininkų par
tijos. -Jis taip-pat nedraudęs 
dabar kuopoms dalyvauti 
klerikalų ir tautininkų šau
kiamam suvažiavime ir ne
draudęs redaktoriui per 
"Tėvynę” už tą seimą agi
tuoti. Vadinasi, Susivieniji
mas yra tempiamas ant "vi
durinės srovės” kurpalio, 
nežiūrint to, kad jis yra 
grynai neutralė organizaci
ja ir neturi teisės jokiai 
partijai tarnauti.

Mums teko girdėti, kad 
šitokia negražia politika la
bai nepatenkinti ir tūli SLA. 
nariai. Jie taip pat nepaten
kinti ir kitais SLA. viršinin
kais. Dabar eina tų viršinin
kų rinkimai ir nepatenkinti 
SLA. nariai stengiasi išrink
ti naują Centro Valdybą. Į 
pezidentus yra nominuotas 
drg. Kl. Jurgelionis, o į ka- 
sierius—drg. K. Gugis; a- 
budu iš Chicagos ir abudu 
stiprus kandidatai. Reikia 
žinoti, kad Jurgelionis labai 
gerai pažįsta apdraudos da
lykus, o advokatas Gugis— 
ekspertas finansų reikaluo
se.

Daktaru kvotėju, be abe
jonės, bus išrinktas d-ras 
F. Matulaitis, nes SLA. ad- 
ministaracija jau pripažino, 
kad iš visų lietuvių daktarų 
jis yra tam darbui tinka
miausi?.

I vice-pirmininkus tvir
čiausia kandidatė yra d-rė 
Baltrušaitienė.

Jeigu visi šitie kandida
tai bus išrinkti, tai Susivie
nijimas turės pažangią ir 
kompetentišką Centro Val
dybą.

Atsakymas LUPS. 13 kuopair

Kuomet "Moterų Balsas” 
tapo sulaikytas dar nebuvo 
dabartinio LMPS. Pildomo
jo Komiteto, kuri 13-tos 
kuopos draugės bara už ne
veikimą.

Kaip tik Pild. Komitetas 
užėmė susivienijime savo 
vietą, jis tuoj ir veikt pradė
jo. Pirmiausiai užklausė 
"Moterų Balso” administra
torės, kodėl ji nepraneša 
musų spaudoj apie ”Mote- 

jrų Balso” padėjimą. Pata
rėm tatai tuojaus padaryti, 
nes tai administratorės pa
reiga. Nesudaukdami jokio 
oranešimo, mes, Pild. Kom., 
intru kartu pareikalavome 
>aaiškinimo apie ”M. B.”
ladėjimą, ir nutarėm L. M. 
P. S. kuopoms išsiuntinėti 
tam tikrus lapelius su pra
nešimu apie dalykų stovį. 
Negavę jokio atsakymo ir 
iuo kartu, nutarėm pasiųs- 
i ypatą, kad ant vietos ištir- 
ų priežastį tylėjimo ir kaip 
’alvkai stovi. Ir tik tuomet 
■avome nuo dabartinės 

”Moterų Balso” redaktorės 
L Benesevičiutės paaiškini
mą, kurio čia nėra reikalo 

, kartoti, nes jis jau tilpo 
i "Keleivio” No. 10-tam š. m.

Taigi užmetimas, kad Pil- 
'domasis Komitetas nieko 
.neveikia yra nepamatuotas. 
Jis veikia kiek gali. Nėra 
reikalo man čia minėti visus 
Pild. Kom. nutarimus, nes 
jie tilps "Moterų Balse, 
draugės galės matyti, kad 
P. K. nors vos mėnuo laiko 
kap užėmė savo vietą, jau 
daug veikė, tečiaus jeigu to 
veikimo ikišiol kuopos ne
matė. tai ne P. Kom. kaltė. 
Nenoriu čia kaltint vien ad
ministratorę, o girti P. K., 
vien tik pastebiu draugėm 
s 13 kuopos, kad aplinkybės 
neleido visas reikalingas ži
nias kuopoms suteikti apie 
centro valdybos veikimą.

Truputį kantrybės ir 
draugės matysite, kad taip 
iau blogai nėra, kaip mano
te.

9?

9?

i

A. .Jurevičienė.

$100,000 PAPIRKIMUI 
POLITIKIERIŲ-

Tirinėjimai parodė, kad 
vien tik Louisville-Nashvil- 
le geležinkelio kompanija 
oareitais metais išleido poli
tikos reikalams §100,000. Už 
tuos pinigus valdininkai, su
prantama, turėjo ginti tos 
'ompanijos bizni.

I

ii

” Naujienos.

Kaltina S. L A. Viršininkus.
SLJf. sekretoriui ir "Tė

vynės” redaktoriui "Naujie
nos” daro sunkių užmetimų. 
Jos nurodo, kad pp. Stri
maitis ir Račkauskas paver
tė bepartyvę organizaciją 
tautininkų politikos įrankiu. 
Sako:

"Per eilę mėnesių Tėvy
nė’ buvo karščiausis tauti
ninkų Centralinio Komite
to advokatas jo tąsvnėse 
su klerikalais. Dabar te
čiaus. kada atžagareiviškie-Į 
ji tautininkų vadai susimer-Į 
k ė su klerkalais, kad bend-j 
rai surengus atžagareivišką; 
seimą, tai ir ‘Tėvynė’ jau gi- ‘ 
na šitą pieną ir kiek drūta 
smerkia jo priešus.

"Ar tai vra gražu šitaip 
mėtyties? Ar tai yra gra
žu šitokiam momente, kada 
iuodosios spėkos parduoda 
Lietuvos laisvę, bičiuoliuo- 
tis su 'kramolos malšinto
jais.’?

"Keletas savaičių atgal 
Tėvynės’ redaktorius pa- 
leido bjaurų šmeižimą apie 
Lietuvos Šelpimo Fondą de-

EITTSBUGIEČIAI TVE
RIA DRAUGIJŲ SĄRYšJ.

Sekačiame "Keleivio” nu
meryje paskelbsime "Atsi- 
šaukimą-Pranešimą” Pitts- 
burgo ir jo apielinkių lietu
vių draugijoms. Šiuomi pra
nešam, kad dėl suorganiza
vimo Pittsburgo lietuvių 
draugijų sąryšio, šaukiama 
yra draugijų atstovų konfe
rencija, kuri įvyks 28 balan
džio, š. m. L. M. Dr-jos sa
lėje, po numeriu 142 Orr st., 
Pittsburgh, Pa.

Draugijos, pritariančios 
sąryšio užmezgimui malo
nės dalyką apsvarstyti ir iš
rinkt delegatus.

Draugijų Sąryšio org. ko
misijos sekretorius

S. Bakanas.

Pajieškoj mai
Pajieškau pusbrolio Juozo Kazake

vičiaus, ir pusseserės Konstancijos 
Kazakevičiūtės, taipgi Marceliaus 
Kazakevičiaus, visi Žizmarių parap., 
Trakų pav., Vilniaus gub. Meldžiu 
atsišaukti.

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

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

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

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

Pajieškau brolio Jono Domijonaičio 
10 metų Amerikoj ir seserų Uršulės 
ir Onos, abi gyveno VVilkes-Barre. Pa. 
Jų pačių ar pažįstamų meldžiu atsi
liepti.

Stanislovas Domijonaitis,
P. O. BOX 1114, Raymond, Wash.

Pajieškau brolio Jono Budino, iš 
Kurvėnų miestelio, Šiaulių pav., Kau
no gup. Jo paties atsišaukti ar kas jį 
žino malonės pranešti, už ką busiu 
dėkingas. (14)

Stasys Budinąs
40 Sheldon st., Hartford, Conn.

Pajieškau Onos Zaičikės is Biliūnų 
sodos. Girkalnio parap., Raseinių pav., 
Kauno gub. -Jos pačios atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

J. Babonas
BOX 182, Hazardville, Conn.

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

Banis Baginskas, (12)
1111 N. Main avė. Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Jono Kupčinsko.

no teiksis pranešti.
Jurgis Kupčinskas

BOX 690, Minersville, Pa.

Pajieškau pusbrolių Vinco ir Kazi
miero Radzevičių, iš Strėlių kaimo, 

ap., Vilkmergės pav., 
gyveno Chicagoje. Mel-

(13) 
Ohio.

Pagirių parap., Vilkmergės 
Kauno gub., g. „j
džiu atsišaukti.

Barbora Vebriukė,
336 Bartges str., Akron,

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

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

Gražulevi- 
čiaus, iš Šiaudinių kaimo, Lazdijų pa- 

Suvalkų gub. 
ar kas

Pajieškau brolio Petro

ra pi jos, Seinų pav., 
'leidžiu jo paties atsišaukti 
žino teiksis pranešti.

Jonas Gražulevicius,
BOX 46, Benbush,

(13;
W. Va.

Paiieškau švogerio, Martino Alek
navičiaus, iš Mankunų kaimo Slabado- 
gmino, Suvalkų gubernijos, gyveno 
Pennsvlvanijoj. Jis pats ar kas apie 

............. (12)•į žino malonės atsišaukti. 
Antanas Markeliunas, 

583 Notre Danie, Mais.
Montreal, Canada.

Pajiškau Juozapo Markaus, iš Čer- 
nalėsio viensėdijos, Subačiaus parap. 
Vilkmergės pav., Kauno gub., ilgą 
'aiką gyveno ant farmos aplin! 
Gardner, Mass. Kas jį žino malonė1 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas

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

Paiieškau pusseserės Elzbietos paro 
įaitės. iš Račiupanų kaimo, taipgi 
Pavilo Petronies iš Zaidelių kaimo, 
įbu Kupiškio parap., Vilkmergės pav 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.

Tarnas Grigas (13)
BOX 37 Hartshorue, Oslą

Pajieškau pusseserės Katarino- 
Judaičiutčs po vyru, regis Kazake

vičienė. paeina iš Aleksotos miesto. 
Mariampolčs nav., Suvaikų gub. Jo: 
pačios atsišaukti ar kas zinc malonė 
pranešti. (12)

Jurgis Dudaitis,
Jenners, Pa.

Pajieškau brolių Pranciškaus ir 
Andriaus Valavičių, jau bus apie 20 
metų kaip Amerikoj gyvena pirmiau 
gyveno Chicagoje. Jų pačių atsišauk
ti ar kas žino malonės pranešti, už 
ką busiu dėkingas.

Kazimieras Velavičius 
Dejstvujuščaja Armija, 133 Artile- 
rijskij parkovoj Divizijon, 1 park.

RUSS1A.

Pajieškau brolių Petro ir Kazimie
ro Plešku, jie gyveno Bostone, jų pa
čių atsišaukti ar kas juos žino mel
džiu pranešti.

Juozapas Pleškus, 
Dejstvujuščaja Armija, 20 Artilerij- 
skij Korpus, Prodavalstvinyj raschod 
nvj magazin, RUSSIĄ.

Pajieškau Agotos Stačiokiutės-Ma- 
gnickienės iš Kampinių kaimo, Skriau 
džių parap., Suvalkų gub. Jos pa
čios atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti.

Kazimieras Kamarauskas,
339 Broad str., Bridgeport, Conn.

Pajieškau savo giminių, draugų ir 
pažįstamų, iš Žebčkų sodžiaus, Viekš
nių parap. Šiaulių pav., Kauno gub 
Meldžiu atsišaukti.

Teodora Barvaitė-Jonaitienė,
82 Davis st, Providence, R. i.

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

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

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

Juozas Raulušaitis
78 Ward str., VVorcester, Mass.

Pajieškau Jono Morkūno iš Angli- 
niškių sodžiaus, Darsūniškio parapi
jos, Trakų pav., Vilniaus gub. Mel
džiu jo paties atsišaukti ar žinan- 
čiųjų pranešti.

Petras Matonis
3727 Dei>dor st, Indiana Harbor, Ind

Pajieškau brolio Andriaus Jurevi
čiaus, prieš nesenai gyveno Connec- 
tieut valstijoj. Jo paties atsišaukti 
ar kas apie jį žino širdingai prašau 
man pranešti.

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

Pajieškau Jono Bomlino, Kauno 
gub., \ alero ir Jurkos Senuty, Vinco 
Stasionies ir Konstanto Senutes, visi 
V ilniaus gub. Meldžiu atisšaukti.

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

Plato. Sask., Canada.

Pajieškau pusbrolio Branislovo ir 
pusseserės Adelės Valeckų, iš Besus- 
parių kaimo, Kazimiero ir Valusės .Je- 
valtų, iš Žiliu kaimo, ir Julės ir Nas
tazijos Povilauskaičių, visi Salamies
čio parap., Panevėžio pav., Kauno 
gub.

Magda'er.a Vasiliauskiutč,
93-95 Sheldon st, Hartford, Conn.

Pajieškau pusseseres Onos Agonu- 
tės. iš Garaltuvos kaimo, ir pusbro
lio Kazio Kavaliaučiaus iš Smilgių 
kaimo, taipgi Katrės Mikutavičienės, 
visi Mariampolčs pav.. Suvalkų gub.

Magdalena Pačkauskiutė,
* Ambrozavičienė).

71 f Prospecl st, Portage, Pa.

Pajieškau brolio J. Dundos, iš Jakiš- 
kes sodos, Joniškio uarap? Šiaulių pa
vieto, Kauno gub. Jo paties atsišauk
ti ar kas žino meldžiu pranešti.

K. Dundas,
Sekool st. (Glendale) Carnegie, Pa.

APSIVEDLMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

ne senesnės 27 metų, mokančios skai
tyti ir rašyti, mylinčios apšvietą ir 
draugišką gyvenimą. A - esu 31 metų, 
blaivas, mylintis apšvietą ir nerū
kantis. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslą, paveikslus ant 
pareikalavimo grąžinsiu.

D. K. Sabaliauskas, (12)
10503 Edbrook avė.,

Roseland, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 25 metų, mokančios an
gliškai rašyti ir kalbėti, turiu foto- 
grafisto biznį ir reikalinga man tin
dama draugė. Su pirmu laišku mel- 
lžiu prisiųsti savo paveikslą. .Mergi
na turi būti 5’/i pėdų augščio.

R. Urban (12)
B0X 449, Lement, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės be vaikų, ne senesnės 36 metu, 
mylinčios gyvent ant farmos. Aš esu 
36 metų amžiaus našlys turiu 4 vaiku
čius vyriausias 12’ metų, ir farmą. 
Platesnių žinių meldžiu kreiptis šiuo 
įdresu: M. Z.

R. 1, Pilot Mound, Iowa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 35 iki 45 metų. Aš esmi našlys, 
turiu vieną vaiką ir du namu. Plates
nių žinių meldžiu kreiptis, prisiun- 
:iant ir savo paveikslą.

Julijonas Abromavičia
BOX 93, Kincaid, 111.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI VYRAI IR 

MOTERIS.
Restoracijose, Koteliuose ir Dirbtu

vėse, užtektinai darbo kiekvieną die
ną ir visados gera mokestis. Kreip
ėtės pas: (27,

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

REIKALINGA sena moteris na
mams prižiūrėti, du kūdikiu pridabo
ti ir valgį pagaminti. Mokestis $10 
mėnesiui, butas ir maistas. Meldžiu 
atsišaukti kuoveikiausiai.

Jurgis Petkevičius,
66 Shawmut st., Lewiston, Me.

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

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

PARDAVIMAI.
GERA PROGA! nusipirkt pas ma- 

>e įraiit «-aut "Keleivį” ir kitus laik- 
•aščius, o taipjri ir visokių knyjrų. 
\as užsirašys pas mane "Keleivį” ant 
netu. tam duosiu gražią dovaną. 
)ovanfts duosiu tik per šį mėnesį, 
."odei nepraleiskite progos.

Wm. PILYPAS. (?)
720 W. 120 st., West Pullman,

CHICAGO, ILL

PARSIDUODA farma. 29 akrai 
ėmės, visos triobos geros, arti ke- 
io, tarp girių ir šaltinių 10c. karu 
ažiuojant nuo VVorcesterio. Vieta 

>uiki sveikatai. Parsiduoda už $1,200.
J. Stelmok (savininkas) (13)

BOX 98, Leicester, Mass.

PARMOS!
pirmu rankų, t. y. 

parsiduoda ant leng
vata didžiausioj lie- 
kolonijoj Michigan

karmos:
Parsiduoda iš 

tačių savininkų, 
•ų išmokėjimų, 
avių farmerių _ _ _____
valstijoj. Karinu galima pirkt kokių 
.as nori —didelių ar mažesnių, su 
riobomis, sodais, užsėtais laukais ar
ia viena žemę. Vienatinis darbininkui 
šganymas iš sunkaus padėjimo, tai 
įusinirlimas farmos. Platesnių ži
lių kreipkitės žemiau paduotu antra
šu. Įdedant 3c. krasos ženklelį atsa
kymui. (15)

Tony Zabela.
BOK 1. Lake Co., Peacock, Mich.

FIK.MDS PIGIAI PARSIDUODA.
Karma 73 akrų žemės, 30 akrų dir

bamos pirmos kiesos, didelis sodas, 
miskas. 7 ruimų namas, naujas tvar
tas—kaštavo $3,500—upelis bėga per 
lėmę, 13 karvių, 4 telyčios, arklys, 
70 vištų daugybe mašinų, arti Wor- 
•esterio. Našle parduoda už $6.500, 

■ mokėti $2,500.
Karma 108 akrų, 35 dirbamos puž

uos žemės, didelis sodas ir upelis bė- 
-a. Dideli puik.vs budinkai, verti 
<4,000, miskas vertas $4,000, daugy b* 
našinų. 4 karvės. 6 telyčos, 3o vištų, 
trklvs vertas $350. Arti Worcesterio. 
Parsiduoda už $5,500. Įmokėt $2,500.

Turiu daugybę farmų, reikale 
klauskite

JONAS BUROKAS (12)
12’zj Milibury aL. VVorcester, Mass.

BOLINE IR PI LIK IMIS PARSI
DUODA.
Ames st., parsiduoda bolinė ir pul- 
ruimis 
stalais, 
vietoj.
$2,500.
taciją.
Licitacija bus 25 kovo, 
pietų. Kas daugiau duos, tas nupirks.

Montelloj, Mass^ po No. 8

su keturiom halėm, keturiais 
gerai išdirbtu bizniu ir geroj 

Visas biznis apkainuotas 
Parsiduoda už skolą per lici- 
Pirmutinė kaina bus $1,065. 

2:30 vai. po

Pajieškau sesers Katrinos Šakaly-I 
Aes, Jono Podžiuno, Jono čekaičio ir, 
Biručiukių visi Vensloviškio kaimo, 
Skirsnemunės parap.. Kauno pav., 
Marijonos Tolackytės Raupliškių kai
mo Skirsnemunio parap., Raseinių 
pavieto. Meldžiu atisišaukti tai p g-i 

j visu kitų pažįstamų.
Veronika Sakalytė-Milerienė (14) 

335 Pine str., Gardntr, Mfa.s.

POSIDl OI)A DRAPANŲ 
STORAS.

Biznis gerai išdirbtas ir geroj vie
toj. tik vienas tas drapanų storus čia 
tesiranda. Parsiduoda iš priežasties 
kad savininkas eina į kitą biznį. Kreip 
kitės vpatiškai ar laišku žiuo adresu: 

Adolfas Kvetkauskas (15) 
Paųuonock, Conn.

PARSIDl ODA FORNIČIAI
Geri ir pigiai: savininkas iš

važiuoja Į kita miestą. Galima 
matyt visada po numeriu 237 O. 
st. (ant trečiu lubu) So. Boston. 
Mass. (13).



R "

HDMORISTIKA. aš, 
na

V

aibečiu laif. Svietas ei- 
ant bom, dacol.

Jurs truly,
Džian Bamba.

|I Paaškino.
—Tėte, kodėl ta mašina 

taip šniokščia?
—Kvailas esi vaikeli. Jei

gu tau lieptų kas tiek daug 
didelių vežimų traukti, 
ir tu krioktum.

i
I

Žemaites Rštai 
išėjo iš spaudos.

Karės 
Yra tai 

koks tik 
lietuviu 

Virse-

tai

VYRAI IR LEIDĖS 
ŠARAP!

Vyčių poručnikas sandaras 
rašo prošenije ja mylistai 

šlovingam lojeriui Džian 
Bambai op Junaiiet 

steic.
0 dabar pasveikinu 

miausiai žodžiais pono dzie- 
vo, tegul bus pagarbintasi 
ant tavo atsakymo ant am- 
amžinują amen.

0 dabar šloingiausias lo- 
jeri op Junaket stele, ponas 
Džian Bamba, kaip tu esi 
geografijos žinovas oltrių, 
tai mažam galėtai išvirozic 
mumis pusiau vyčiams, pu
siau sandarikams šicų vož- 
nų kveščinų, ko musu dur
nos galvos padaryc negali.

Tu žinai šlovingiausias 
pone, kad pas mus Useery 
trečiu dzienų morčaus buvo 
susivienijimo susaidės mi
tingas, kur mes mislinom, 
kad mus šiur išbalsuos dzili- 
gatais į seimų, kad tin nuva- 
žavi galėtum Lietuvai sva- 
badų kap blynų ant skaura- 
dos iškepc. Ale kap cik šitą 
svarbų reikalu pakėliau ant 
mitingo žaras kokis tin ko- 
micetas skaito savu nutari
mu, kad seimi nedalvvauc, 
bo tai ne lietuviu cik kilika- 
ralų ir atžagarų bus seimas. 
Aš dzie sakau jiems: kibą 
jus ne lietuviai, kibą jus ne 
iš švintos dzūkų žamalės, 
cik cicilikai, kad nenorite 
Lietuvai svabados. 0 jie kų 
man sako? Girdzi, jei esi 
ne lietuvys, tai važuok, kad 
tavi, kilikąralai lietuviu pa- 
krikšeitų. Aš kontrybės ne- 
cekęs sakau jiems: "Durniai 
seime savo dziligatus mes 
turime turec, kad apsaugot 
musų šventų žameli nuo 
bulbševikų. Ale kur tau. ne- 
daverkos cicilikai pritars. 
Ėmė dzie iš mani juokeis ir 
micingų uždarė. Aš patieši- 
nau savi, kad bus da kiras 
Lietuvos Sūnų Susaidės mi
tingas, tai nuėjęs gerai ap- 
sizbrajinęs šiur išmusiusiu 
išrinkę dziiigatu. Ale dzie- 
važi ir tin priviso tų cicili- 
ku, ką nei išsižoc žmogui ne
leidžia. Ir taip, matai, po
nas Džian Bamba aš palikau 
neišrinktas dziiigatu į sei
mų. Dėlto meldžiu tavi šlo
vingiausias musų lojeri pa
tarė mumis, ku mes galime 
darve su tai zlydukais cici- 
listais, kad juos visus iš
naikino, bo kitaip jų ciek 
privis, kad mums vyčiam ir 
šundariečiams nei vietos ne
tiks.

Pasilieku su dzidziausių 
ušanuvoni tau ir tavo prisie- 
gelei Keidzutei su ’oeibi, 
duok Dzieve jums gerų svei
katų ir ščėsei. Amen.

Vyčiu porušnikas 
šundaras ir kiti.

pir-

Džian Bambos atsakymas.
Ukskiuzmi poručnike,kad 

nepasiskubinau tau/ duot 
atsakymą, bo buvau konven- 
šine. kad gaut daugiau in- 
formeišinu. Dabar aš tau 
pasakysiu, kad tavo f rentai 
gerai ir padarė, kad tavęs 
neleido, bo bedieviai neleido 
nė sveikamarija sukalbėti 
už musų bišopo Kurevičiaus 
sveikatą. Poručnikams rei
kalingas karalius, o konven- 
šinas nepripažino Lietuvai 
karaliumi Fritzą-Kristijoną 
ir pareikalavo ripablikos. 
Taigi matai, kad sugrįžtum 
namo piktas laik-el kaip ir

Mokykloj.
Mokytojas:— Pasakyk 

man. Kaziuk, kada tinka
mas laikas obuolius krėsti?

Mokinys:—Kada nieks
nemato.

Mažas diplomatas.
Tėvas 

kvklon ir ___
jaus, kad tave šiandien at
leistų namo, nes garnys at
nešė tau du broliuku ir esi 
reikalingas namie.

Vincukas:—Gerai, bet...
Tėvas: Kas bėt?
Vincukas:—Aš pasakysiu 

mokytojui, kad gavau tik 
vieną naują broliuką?

Tėvas:—Kodėl tik vieną? 
Vincukas:—Kad ryt galė

čiau pasakyt, kad gimė ant
ras, broliukas ir mokytojas 
vėl mane namo 'paleistų.

Eik, Vincuk, 
prašyk

mo-
mokyto-

Žerk olas dorybės.
—Onyte, nežiūrėk 

langą.
—Kodėl, mama?
—Nes saulė eina gult ir 

jaunai mergaitei nepridera 
žiūrėti.

Žemaitės Raštai 
Metu jau gatavi, 
dailiausis leidinys, 
buvo amerikiečių 
kada nors išleistas.
Eams papuošti pritaikytas 
karės pasekmių paveikslas, 
kuris daro gilu įspūdį. Ne
kalbant apie gražią knygos 
popierą ir puiku spaudos 
darbą. Žemaitės Rastai yra 
dar pamarginti autorės fo
tografija ir kitais įdomiais 
paveikslėliais.

Kaip buvo jau savo laiku 
rašyta, šituos raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas pelnas iš jų eis nuker
tėjusiems nuo karės lietu
viams šelpti. Todėl, kas nu
sipirks žemaitės Raštus Ka
rės Metu, tas netik savo na
mus papuos knygyną padi
dins. bet ir badaujančius 
žmones sušelps. Raštu kai
na tik 50 centą.

Tuo tarpu užsakymus rei-! 
kia siusti ^Keleivio” admini
stracijai. tik money orde
rius bei čekius rašyti LšF. 
iždininko K. Šidlausko var
du. Gavus užsakymą. "Kelei
vio” administracija knygas 
tuojaus išsius, o pinigus per
duos kasieriui Šidlauskui, l

v

per

Pas knygininką.
—Meldžiu greit man duot 

tolesnę tąsą knygos ”Virė
ja”—tarė uždususi panelė.

—Ar taip tamistelei sku
bu gauti?—pastebėjo besi
šypsodamas knygą pardavė
jas.

—Greičiau, greičiau, ne
juokauk tamsta. Nes užkai
čiau pietus ir nežinau, kas 
toliaus reikia daryti.

—Atkaisti, gerbiamoji, 
nes tolimesnė tąsa Virėjos 
da spaudoje.

Nepergalima kliūtis.
Nesenai atėjo teisman tū

la pora, reikalaujanti per
siskyrimo. Kadangi turėjo 
trejetą vaikų, tai jokiu bu
du negalėjo vaikais pasida
linti. Teisėjas negalėda
mas klausimo išrišti, grie
bėsi savo salamoniškos 
minties ir užreiškė:

—Grįžkite tamstos namo 
ir palūkėkit gal garnys pa
gelbės padaryt lygų padali
nimą.

iš-

Pora sugrįžo namo.
Už metu teisėjas susitikęs 

minėtą porą gatvėj paklau
sė:

—Na. o kaip su pasidal 
nimu.

—Negalimas daiktas- 
atsakė nusiminęs tėvas. 
Garnys atnešė dvinelius.

ženvba-vergyba. vis 
žmonės sako;

Ir jos pageidauja, kas jon 
nepateko.
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J. BERžELIONIS & CO.
I Hay markei Sq. kampas C raus Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Su., 

BOSTON, MASS.

Teiephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

nuo varginau 
Bitteris. As. 
buvau vos tik

Nuo 1 ii;i 3 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Siūle 419. 429 ir 121,

Netoli didžiojo miesto knygyno.
BOSTON. MASS

prie žmogaus 
nosies.

gausite ta bolę ir 
( 

The Magic Shop.
■rox ?,09. Holhrook. Mess

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ! 

bežiūrint Bulė iš rankų pražūna ir 
niekas regai suprasti kur ji dingo.

_ iš- 
Prisiųski- 

katalio- 
<51)

Te'.: S7V7-J

i Dr. David VJ.Rcsen
Kaiba Lietuviškai, L&nKiakai. 

' Rusiškai ir Vokiška:.
>j GYDO VISOKIAS LIGAS. 
7 Valandos.

Nao 8 iki 10 ryto.
9 iki 3 dieną, auo 7 

S vakare.
HANOVER sTRiarr. 
BOSTON. MASS.

Geriausis Kriaučius Bostone.'
Jeigu norite tinkamas ir etsakan- ■ 

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

-

DUOKIT PASIŪT MUMS,

BEJECįawaįMRHBOW8rwoioioKrr)iorrrryy * 4 ♦ ♦ ♦

Mes užtikrinam. kad Jus Hučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽiLS KUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkolai nesudarko žmo> 
gaus išvaizdos ir buna
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUVA M
TAIPGI Iš VALO M

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
l’IGIAl IR GERAI.
IR IšPROSINAM

VI RŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21018

AR NORI. K A U. MERGINOS!’ 

MYLĖTU?
Jeigu taip, tai nusipirk

Valandos:

H. S. Stone, Oph.D. ii
Akių j

h) m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pageliu nuo visokių kentėjimų :r skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybes privertė inus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandy ą 
gyduolę tokio pat gerumo ir u; gelbiugumo. Nesi
duokite apgaut sukiastuotuis vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
Šią seną .ikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS“ ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi m tisų pavardė.
Tikrasis PA1 N-EX PEl.l.ER IS parduodamas visose 
aptiekose Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyditųjių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Waahington Street, New York

Redakcijos Atsakymai.
GeKonsparniui.— Dėl y- 

patų su "darbininku" pole
mizuoti mes "Keleivyje” ne
galime skili vietos.

S. Naudžiui.—-Jūsų pra
nešimo iš Grand Rapids, 
Mich. bostoniečiams pir- 
viams dėti negalime, nes tai 
kriminalis dalykas ir tik po
licija, o ne laikraštis tuo gali 
užsiimti. Už pranešimą vis
gi ačiū.

K. Vilkui.—Klausiat, ar 
policmanas, ugnagesys ir p 
kareivis gali gaut iš pašaipi-; 
nėsdraugystės pašaipą? Tas 
priguli nuo draugijos įstatų j 
ir nutarimų. Reikia žinoti, i 
kad policmanai turi savo pav! 
šaJpinių draugijų ir gauna' 
iš ją pašalpą.

N. A. Rasteniui.— Pri-j 
siųstos telegramos nespaus
dinome, nes ji pusėtinai ilga 
ir joje kalbama apie tokius ' 
dalykus, kurių negalima' 
laikrašty spausdinti nepada-! 
vus pačtai angliško vertimo. |

f Jonas A. Katkus L
r UŽLAIKAU VISOKIU KNYGŲ h

1P. KITOKIU DAIKTŲ.
£ Galima gaut pirkti visus An>- -L 
f rikoje leidžiamus laikraščius, U 
£ taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

(
 Krautuvė atvira nuo 7 '* 

iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
* keiptis lašku šuo adresu: 
| J. A. KATKUS

£ 2294 Forbes st., Pittsbnrgh, Pa.

PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

"KELEIVIS”
255 Broadvvay, 

South Boston. Mass.

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su č 

džiausiu atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap
tiekorius.
EDV4R0 DALI, Satmfeta

IS BrMiwaj, So. Boston
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

I

Paskui pats priėjės 
trauki ta lx>)ę iš jo 
te 25c.
gą-

KMJOOMOkfS'-O >> -K

J Teiephone: Greenpoint 2372 

MACYS BROS. 
Turniture co.

Ant 2 I 
akmens 

Gelžkelio laikro- 
vį dis sriubelių už- 

L M .sukamas, vyriš- 
ko didumo, ant 
20 metų auksuo 
1418 su išrašytai? 
dubeltavais vir 

CS3SiWy šais. Labai tei 
singas, ypatinga 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras lai 
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me 
tų. Ypatingas pasiulyjitnas. Mes iš 
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad 
reso už $5.95 C. O. D. ir persiunum< 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk rk 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.0( 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk 
suotas lenciūgėlis ir kabutis fcykai si 
kiekvienu laikrodėliu. (?

EXCELSIOR WATCH CO. 
906 Athenaeum Bidg. CHICAGO. H,1

4š. Alena Kestovska, pssir? 
dau visai publikai akyse

ELEKTRA YRA GYVASTIS. .
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengiate dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
urgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai, 
lasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
sentėk da vieną dieną. Prisiusk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
-ą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno, 
cishleigh & Co„ B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, I1L

KARE IR LIGOS!
KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 
rupinusiu, o tas trukdo 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 sunaudojamą laiką.

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

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 
arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu

tės su prisiuntimu 50 centų. Reika
laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk

leliais, šiuo adresu:

tai

TIKRAI LIETUVIŠKA KEAU 
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

i 
t

j

H 
-f

t 
f

■ I

KREST KENDŽIŲ.

o ji niekad nepamirš jus, nes • 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir i; 
v; ados Loney’s Crest Ken-'į' 
džių. Jeigu negali gaut kitur,)! 
tai prisiusk mums dolerį, o:i' 
gausi viena svarą geriausių]!) 
Amerikoj išdirbtų kendžių. )!) 

Geriausias agentas Bostone,,ji 
K. ŠIDLAUSKAS

BROADWAY, 
4g S<llUJH BOSTON^

su ži-

tarp

jisai

Mokslinčius Dyogens 
buriu rankoj

Vidurdienyj žmogaus 
žmonių nerado,

Šiandien jei jieškotų 
musų rinkoj,

Tartų, kad pasaulis visiškai
< —pagedo.

Ir menkiausias juokas iš- 
šaipdins panelę.

Kad dantų auksuoti? paro
džius eilelę.

Kad geiduliai protą iš gal
vos išvaro,

Amžinos meilės prisiekus 
darom.

Ant Baliaus.
—Kaip rodos, toji panelė 

X nori mane savo akutėmis 
užkariauti. Bet ji storai 
klysta.

—Palauk, aš jos paklau
siu, nes tai ipano pati.

j
Į

ĮI

SJ1 flft tik ant tpieVJVF savaites
Pristatom į narnos visokias 

daiktus į visą apiclinkę Jeraey, 
NevvYork, South ir Centrai 
Brooklvną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (?)

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

U/.sendintas 
šaltis atneša 

PLAUČIŲ UŽDEGIMĄ, 
ą'įįi

CASCARA K OUININE
Sena šeimyniška gyduolė—žirnelių 

pavidale lengva priėmimui. Nėra joje 
svaigalo. Nedaro nepriimntimo pri
ėmus. Išgydo šaltį į 24 vaiandas, gri- 

i pą į 3 dienas. Gauk raudonu viršeliu 
su p. Hill paveikslu dėžut .

24 žirneliai už 25c. 
Vinnse aptiekose.

i’

Kas mane išgelbėjo 
čių ligų? Salutaras 
per praeitus 4 metus 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda 
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 
teikdavo daug man nesmagumo—at 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda 
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose 

j Niekur aš negavau pageibos dėl sav< 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei 
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta 
ras, Regulatria. dėl moterų, prade 
jau gerai jausties, gerai valgyti ii 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pei 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega 

; liu pažint ir palikau laiminga naudo 
Į damo Salutaras Bitteria. KainaSl.OO 

Galima gauti goresniuose sabunuost 
j ir aptikose, o kur negalima gauti 
; kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST 
Žoles nuo visokią bingumų.

1709 S. Halsted St„ Tel. Canal 6417
P. J. BALTR6NAS, Prof.

Chicago. III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaity’ 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

VINCAS DAUNORA;
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdintus 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio ti^ieto.

Darbą atliekame

GRAŽIAI. PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdintus. Todėl su visokiais 
spardos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir getą 
patarnavimą.

“KELEIVIS
2SS Broadway, So. Boston Mass.



KELEIVIS. — 7

POLEMIKA MONTELLO, MASS.
Fanatizmo kenksmingumas, parengtas vakaras. Ant pa-

Kovo 3 d. buvo socialistų,petite
Laisves priešą

(Valdžios apgarsinimas.)

grindų pasirodo M. Duseika. iIR KRITIKA “J =• ______ kais" Fanatikė yra tiekas ki* ‘

MINERSVILLE. PA. mekad nepagalvoja ar jo u- H ra noro i iioorrlami antįMINERSVILLE, PA. 
Juodoji klerikalų politikė.
Vietos lietuviai darbinin

kai nepamiršo da juodo dar
bo dūšių ganytojaus iš St. 
dairės, o štai ir Minersvil- 
lės dvasiškas tėvelis pa
sirodė tokiu pat reakcionie
rium. Kad savo juodąjį 
darbą galėtų varyt, tas mu
sų reakcionierius pasikvie
tė sau į talką jau Amerikos 
lietuviams žinomą donosči- 
ką iš Bostono. Tasai darbi
ninkų išdavikas, skundžian
tis darbininku susirinkimus 
besistengiantis bjauriausiais 
budais, šlykščiausiais melais 
pakenkti darbininkų žodžio 
ir susirinkimų laisvei, tik 
nepajiegiantis to judošiško 
savo tikslo atsiekti, vėl pasi
rodo lyg ta purvina degloji, 
nepažįstanti jokios šarma 
tos, prieš tuos pačius darbi
ninkus ir šaukia juos vieny- 
bėn su klerikalais!

Tas faktas parodo iki ko
kio laipsnio sudemoralizuo- 
tas, iki kokio laipsnio išside
rėjęs iš visokios gėdos ir sau. 
pagarbos pajautų tasai gai
valas.

Kovo 3 d. vietos tamsos 
apaštalas sušaukia viešą su
sirinkimą ir kalbėto jumi 
prieš publiką pastato tą 
išdaviką kad tasai ra
gintų visas musų visuome
nės sroves į vienybe delei A- 
merikos Lietuvių Visuotino
jo Seimo, klerikalų ir atža 
gareivių tautininkų supla
nuoto.

O sviete margasis! Asmuo 
kuris darbininkų susirinki
mus ardo skundais, kad tai 
anarchistų susirinkimai, ta 
pats niekdarys, tas pats iš
sigimėlis,melagis,d onosčikas 
išdrįsta kalbėti į socialistus 
ir kviesti juos į vienybę su 
tais, kurie savo juodos poli
tikos varymui naudojasi pa
tarnavimais tokių purvinų 
gaivalų, kaip tas So. Bosto
no šnipelis.

•Jie kalba apie Lietuvos 
laisvės reikalus. Jie, Romos 
juodoji gvardija, kuriai 
kiekvienas žmonių laisvės 
spindulėlis akis degina kaip 
pamečkei vabalėlio švyturio 
žolėj švietimas: tie tamsos 
apaštalai, samdanti šnipus 
žmonių laisvei naikinti, be 
gėdos raudonio šneka apie 
Lietuvos laisvę. O begėdiš
koji veidmainyste!

Jus kviečiate mus broliš- 
kon vienybėn; jus, kurie iš 
kailio neretės, kad uždrau
dus laisvę žodžio kun. M. X. 
Mockui; jus, kurie stabdėte, 
prakalbas, ardėte susirinki
mus; jus, tyirie melagingus 
donosus rašėte; jus. kurie 
darbininkų surengtus vaka
rus ardėte, meluodami val
džiai kad perstatymu bus 
agituojama prieš „draftą;'* 
jus, kurie niekingiausiai 
šmeižėte lietuvius socialis
tus vietos anglų laikraštyje 
„Free Press”, Kad užtrau
kus ant socialistų lietuvių 
valdžios persekiojimus—jus 
dabar drįstate mus socialis
tus kviesti su jumis vieny
bėn, jus reikalaujate, kad 
mes jums savo ranką paduo
tume! Begėdžiai, eikite sa
vo purvinais keliais toliaus 
ir nemanykite, kad proleta
riatas eis sykiu su jumis. 
Lenkite savo, išpurpusius 
sprandus prieš kaizerį, 
gniuždinkite savo aptemdin
tų vergų nualintus sprandus 
į pakoji militarizmo dievai
čiu kaizerių ir jo bičiuolių, 
liet susipratęs proletariatas 
savo*sprando nelenks nei 
prieš jus, nei prieš jų^ų kai
zerius.

žinome mes savo 
mums su jumis nepakeliu’ 
.Tusų brolystės nepaireidau- dingu būti, 
jame ir be jos apsieisime.

Darbininkas.

draugai nepajiegdami ant 
vietos Bagočiaus nuomonės 
klaidingumą nurodyt, nes 
tam trūksta faktų, pasi
kvietė Duseika, kad tas pa
sakotų, jog Bagočius, 'bū
damas Bulotos draugu, o 
Bulota būdamas Kerenskio 
draugu, griaująs bolševikų 
valdžią, kad pats galėtų gau
tis į ministerius, ai" Kerens
kio ambasadorius Ameriko
je'. Žioplesnės pasakos, tur
but, nei prasimanyti negali
ma. Jeigu tik tokiais argu
mentais, draugai, Bagočiaus 
nuomonės klaidingumą pri- 
parodot, tai jau aišku, kad 
neturite kitokių faktų,o tais, 
kokius vartojate, ar nekom- 
primituoiate patįs save?

Šitokiuose perversmuose, 
kaip dabar pergyvename, 
griežti sprendimai ar iš vie
nos pusės, ar iš kitos, daž
niausiai atneša tik apsivyli
mus, taigi ypač nepateku
siems į tų dviejų priešingų 
spėkų imtynių verpetą soci
alistams geriausiai' rūpes
tingai. šaltai ir rimtai sekti, 
studijuoti ir nepraleisti pro 
savo akis ndi vienos pada
rytos iš musų pusės klaidos, 
kad iš to ištraukus sau gy
vus pavyzdžius ateičiai. Da 
musų kova nepabaigta ir 
sukauti pergalėtojų šauks
mu gali būt pergreit.

Kritikas.

kėjimas kartais nėra juokin
gas, paikas. Jis klausimo 
bijosi pagvildenti, jam rodo
mi, kad kritika yra baisiatF- 
iu nusidėjimu prieš jo ti

kėjimo šventenybę. Fanatiz
mo kenksmingumas, rodos, 
Tereikia jau aiškinti tiems, 
kurie veikia visuomenėje 
kokį idėjinį darbą. Tiek kar
tų girdime ypač socialistus 
bei laisvamanius smerkiant 
nusiškių katalikų fanatiz
mą, kurfe jiems patiems yra 
unkiausiu vergijos pančiu 
r tvirčiausia kliūtim pažan
gai. Tečiaus fanatizmą ran
dame ne vien pas musų tam- 
ius katalikus. Jis vaizdžiai 
tpsireiškia pastaruoju laiku 
r daugelyje musų socialis- 
ų, nepajiegiančių savo pro- 
u oergromuliuoti vieno-ki- 
o iškilusio keblesnio gyveni
mo klausimo, dėlto jie tarsi 
<rie suakmenėjusios dog
uos prikimba prie vadovo 
ir vadovų užreiškimo, patai- 
<ančio į jausmą, ir laikosi 
kibę kaip skęstantis į len- 
agalį. Iš šalies žiūrint da- 
•osi nemalonus įspūdis. Ma
usi, kad tie baimės apimti 
<monės socializmo visviena 
įepažįsta, nes kitaip nedre- 
)ėtų išgirdę kritiką. Sociali
ems nesukritikuoiamas. 
Taktika gi dėl vykinifho so- 
iializmo privalo būt kuodau- 
riausiai kritikuojama, nes 
lankiai aklas pasitik.ėjimas 
avomis spėkomis neleidžia 
natyt priešo spėkų ir apja- 
kimas veda į balą.

Taip ve ir pas mus, kada 
2 d. gruodžio p. m. prieš rin
kimus buvo LSS. 17 kuopos 
drengtos prakalbos, susi- 
inkimo vedėjas nei iš šio, 
įei iš to užsipuolė ”Kelei- 
i” ir „Naujienas” apšauk
iamas juos nedarbininkiš

kais .laikraščiais, kurių dar- 
rininkams nei į rankas ne- 
iridera imti už tai, kad tie 
aikraščiai verčiami patalpi
no valdiškus paskelbimus. 
Tuomet tūlas socialistas at
istojęs pabandė atremt už
metimą, bet jam surikta: 
Socialistams nereikalingi 
okie užtarėjai, lauk juos 
š socialistų tarpo!”

Ir jeigu ištikrujų ir tie 
varomi iš socialistų tarpo 
mikraščiai butų sulaukę to 
oaties likimo, kokio susilau
kė „Kova”, tai šiandien grai- 
bytumėmes tamsoje ir eitu
me patįs nežinodami kūr
ink eiti ir ką veikti, nes mu- 

<ų darbininkiškoji minia bu- 
:ų paliktą be žinios, be nuo- 
•okos«kas aplink ją pasauly-1 
e dedasi. Ir tai butų tiesio
ginė musų socialistų fana- 
izmo 
nusų 
•imai 
prieš 
’iUGS 
Musų 
gai mielu noru siūlosi Rau- 
donojon Gvardijom, kuri jei 
r susiorganizuotų, tai iuk 
vargu galima tikėtis, kad ji 
bus Rusijon nusiųsta. Pa
galvokite, draugai, ką tas 
reiškia, jeigu taip smerkia
me už apgarsinimo paskelbi
mą.

Kad anuosyk Bagočius pa
klaustas apie bolševikus pa
sakė savo nuomonę, nu
peikdamas bolševikų takti-. 
ką. musų draugai vėl alar- tai tuoj šaukia nepaprastus 
mus muša, kad Bagočius 
griauja bolševikų valdžią. 
Jeigu ta nuomonė neteisin
ga, tai jos neteisingumą pa
rodys laikas, bet kad bolše- dirbtuvės, vienos dirba tik 
vikų taktika butų neklaidin- po 2-3 dienas į savaite, o ki- 
ga. kaip popiežiškos dogmos j tos tik po 5 d. ir mažiau į 
apie nekaltus prasidėjimus.' 
tai to bijosi matyt tūli musų 
draugai, save bolševikais 

kelią ir vadinami. Kas savo klaidų 
nemato, tas negali ncklai-

Tai aišku. Iš 
savo paklaidų turime mokin- 
ties jų vengti.

Kas mums rašoma.
Ph-moufh, Pa.—Vasario 

24 d. čionai buvo S LA. ap
skričio suvažiavimas. Suva
žiavo 32 kuopų delegatu iš 
Luzeme ir Lackavanna pa
vietų.

Daug buvo įnešimų, dau
giausiai organizacijos vidu- 
iinuose reikaluose. Pirmi
ninkaujantis F. Živatkaus- 
kas susirinkimą vedė taip, 
kad tik jo užreiškimai galė
jo būt įstatymu. Kas tik no
ri atsiliepti kaip jam nepa
tinka, tam tuoj liepia ”mo- 
zelį” uždėti, kad „nelotų.” 
Mat kaip ponas „preziden
tas” žiuri į žmones—lygina 
su šunimis.

Kalbant apie Lietuvių 
Seimą, kad konferencija su
tiko. kad savo lėšomis Sei
man važiuotų tris apsiėmu- 
sieji delegatai, Živatkaus- 
kas užreiškia.^kad reikia da 
ir apmokamo? o tuomi jis 
busiąs. Pasiskiria sau po 5 
dol. už dieną, lėšas kelionės 
ir pragyvenimo ir pasilieka 
delegatu. Tai mat, musų 
biurokratija. Tik ir kantry
bė tu žmonių.

Jonas Balionis.
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Nieko Nereikia Išmokti!

pasekmė. Nesenai 
padaryti tvirti nuta- 
jau pradeda griūti 

tuos nuotikius, ku- 
gyvenimas atnešė, 

radikališkiausi drau-

,x

Muzikos 1 

ir 

o 
gražiausią 

pigiausią MU

ZIKĄ.

Nieko nereikia 
išmokti, tiktai 

įdėk

Kulį 
pyk,

Didžiausi* Mu
zikos Išradi
mas Pasaulyje. 
Labai Graži, 
Gera ir Pigi

Sauemanti
( oncertinka.

Kliubams,|Draugijoms, 
Organizacrjoms. 
Bažnyčioms ir tt.
Suvienytose Valstijose 
Amerikoj.
Gerbiamieji:

Kad laimėjus šitą karę A- 
merikos garbei ir teisėms 
ir pasaulio laisvei, jūsų val
džia yra priversta jieškoti 
daugiau pinigų ir tuo tikslu 
buvo paskelbta Trečioji 
Laisvės Paskola.

Šitos paskolos kampani
ja prasidės 6 balandžio, 1918 

i metų, kuomet sukaks metai 
;nuo prisidėjimo musų ka- 
rėn.

Amerikiečiai gimę svetur 
arba kilę iš kitų tautų, kaip 
asmeniškai taip ir per savo 
organizacijas, kuopas, baž- 
ivčias ir tt. pirmutines 
dvi paskolas rėmė taip karš
tai, kad man buvo malonu.

Aš tikiuos, kad Trečią 
I.aisvės Paskolą jie taip pat 
ems, nežiūrint tikėjimo, 
imžiaus, gimimo vietos ar 
paėjimo.

Kad šita Paskola nusisek
tų, reikia organizuotų ir iš- 
isai systematizuotų pastan

gų. Todėl prie ateinančios 
kampanijos Trečiai Lais
vės Paskolai prisidėjimas 
organizuotų įstaigų yra 
varbiausis dalykas. Aš tu

riu tikrą viltį, kad šituo 
žvilgsniu valdžia gaus ne- 
įprubežiuotą pagalbą.

Form 3P 1001 
W. G. McAdoo, 
Finansų Ministęris.

Gerbiemieji:
Nurodęs augščiau paduo

tą jūsų valdžios prašymą, 
išleistą Suvienytų Valstijų 
finansų ministeriu McAdoo, 
ir tvirtai tikėdamas,kad no- 
ėdami parodyt savo patri

otizmą, ištikimybę ir taupu
mą, jus šitą atsišaukimą pa- 
•emsite, aš maloniai jus 
prašau, kad jūsų organiza
cija ar bažnyčia tuojaus vi
sa prisidėtų prie-Trečiosios 
Laisvės Paskolos kampani
jos.

Specialis komitetas, kuris 
iei da nepaskirtas, tai nevil
kinant turėtų būt išrinktas, Į 
urėtų tuojaus susirinkti ir 

apsvarstyti,, kaip ir kokiu 
budu organizavus pagalbą.

Su pagarba, 
Form 3P 1002.

Frank R. Wilson, 
Spaudos Direktorius.

i

Izeeehburg. Pa.—Pas mus 
dabartiniu laiku visas gy
venimo judėjimas žymiai 
persikeitęs. Organizacijos, 
kokios čia yra, galima sakyt 
mažai ką teveikia. Žmonės 
darbininkai, ypač kurie pa
liesti karės, labai susirūpinę, 
nusiminę.

Darbai anglių kasyklose 
eina pilnu žingsniu ir dar
bininkai dirba visas pilnas 
dienas. Angliakasių orga
nizacija vis auga ir plėtoja
si. Mitingus laiko kas ant
rą ir trečią savaitę; o jei kas 
pasitaiko iš priežasties bo
so priešingai darbininkams,

susirinkimus ir puikiausiai 
tvarkosi patis darbininkai 
sulig darbo taisyklėmis.

Taipgi čia yra keturios

NEATIDĖLIOTINAS O- 
FENSYVAS, TAI GE
RIAUSIS DALYKAS.

Nelauk kol liga tave už
puls, bet padaryk pats pir
ma ataką ant savo priešo ir 
išvaryk morbifikų 
jas iš jų pozicijos, 
tavo viduriuose. 
Amerikoniškas 
Vyno Elixeris yra tarsi ran
kinės granatos. Jis išvalo 
skilvį ir vidurius taip gerai, 

j kad visokis pavojus liekasi 
i prašalintas. Atsitikimuose 
! nevirškinimo, vidurių užkie
tėjimo, subliuškimo, išblyš
kimo, galvos skaudėjimo, 
migrinos, nerviškumo, nete
kimo energijos ir tt., Trine
rio Amerikoniškas Elixeris 

i atneša urną pagalbą ir su
paiso visą sistemą. Taip kaip 
in. Fabin Hladdik,iš Schenec- 
’ tedv, N. Y., rašo, po data 
Vasario d. 1918 m.: „Tri
nerio Amerikoniškas Kar
čiojo Vyno Elixeris padarė 
mane sveiku ir stipriu.” Kai- 

:r.a 81.10 aptiekose. Trinerio 
Linimentas suteikia greita•V* C-

bakteri- 
užimtos 
Trinerio 
Karčiojo

I

colių, 32 liežuviai.

coliu.

TUOJAUS prisiusk arba vi- 
Jums šį naudingą instrumentą 

. . ' , kuris atneš jums

. .$25.00

. .$33.00

. .842.00

A t*’*C '

colių, 80 liežuvėliai, tik .
112 liežuvėliai, tik .

KIEKVIENI KONCERTINKA.

tam-' 
turėsi " 

ir

Jeigu tik trečią dalį kainos siųsi, tai užmokėsi likusią sumą pačto ri ui,

1. Koncertinka—diduma: 7^4
2. Koncertinka—diduma: 9 -4
3. Koncertinka—diduma: 9",

3=

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

Dabar, koliai dar garsinam. parduodam jas labai pigiai. Taigi, nusipirk vieną tuojaus—nelauk 
kolei pabrangs. O Tamistai reikia šio NAMO LINKSMINTOJAUS.
są sumą,iš kalno arba tik trečių dalį prekės, o mes nusiųsime 
tuojaus. ,’*■— ’ *" '
koncertiną.

Už No.
Už No.
Už No. ...... ____ _____ ______ _ ___

3 RELES MUZIKOS DUODAME DOVA NAI ŠV KIEK VIEN< KON('"ĖKTiNKA.”' 
Dideli surašą vardų muzikos rulių, siunčiame drauge su koncertinka.

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

I '

JOSEPH EISMINSKI, 1611-137-th St., INDIANA HARBOR. IND.
■I ...... --i—- -g-------- =3E

Vartok Sloan’o Linimentą nereika
laujantį įtrinimo, patepk nutirpusią 
vietą ir skausmas tuoj praeina.

I'»el reumatiškų gėlimų, neuralgi
jos sausgėlių, nikstelčjimų, užsidrės- 
kimų, užsigavimų, nutirp-.mų ir k. 
vartokite Sloano Linimentą.

Greit pageltusi ir numalšina, šva
resnis negu pleisteriai ar mostįs, ne
gadina odos.

10 DALYKŲ KIŠENINIO PEILIO 
KOMBINACIJA $1.50

!

Tai yra stebėtinas pilno didumo, 
geriausio plieno kišeninis peilis, tu
rintis savyje šriiibvari, kreicorių, kal
telį, pielyčia. mierą ir grąžtelį. Vi
ri tie įrankiai lengvai reikalui esant 
dedami viename peilio kriaunų gale, 
tikra kaina $5, bet mes norime išpar
duoti jų 5000 už žemiausią kainą, po 
Q1.5o kožną. Tai parankiausias įran- 
' ių sandėlis automobilistui, mecha- 
iikui, maineriui. kareiviui, darbinin
kui ir kiekvienam žmogui. Peilis su 
tisais tais įrankiais parduodamas sy- 
iu su skuriniu krepšiuku. Niekad 

pirma ir vargiai kada-nors vėliaus 
bus galima gaut už $1.50. Prisiusk 
iltims užmokesnį su savo antrašu ir 
15 centų persiuntimui ir gausi gva- 
ranuotus daiktus. Už Suv. -Valstijų 
sienų kaina $165. Pinigai reikalau
jami iš kalino.
. Fishleigh & Co. (Dept. 829)

Chicago. iii.

TĖMYKIT! Vyrus ir 
merginas mokina m Bar
beno amato. Išmokus 
parūpinant vietą. Rei
kalaukit informacijų.

šmulkštis, (6)
GLOBĖ BARBER SCHOOL 

439—3-rd avė.. P1TTSBURGH, PA.

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ $1.75.

■?
Ji

I

Išgydyk
REUMATIZMĄ

ir buk pilnai sveikas.
Argi "Reumatizmas nenadaro žmogaus gvvenima nepanešamu’ Ne- 

kentek tų baisių skausmų kitos dienos—įgyk įninka OPA, visam pasau
lyje žinomos ir gerai sutaisytos gyduolės. Ta gyduolė pagelbėjo tūk
stančiams ir atgavo sveiktą, gvarantuojama, kad panaikins sknnvmo

OPA
Stebuklinga Europiška Gyduolė.

Tai yra privatiška formula Dr. Akerbooni, pagarsėjusio 
Holandijos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Europoje 
per metų metus; uet čionai tik pirmu kartu perstatoma 
lietuviams.

Kiekvienas kenčiantis turi išbandyti tą stebuklingą Europišką gy
duolę Kam kentėt kitą dieną, jeigu jum užtikrinanti pagelba nurodo
ma. Jeigu tu bandei kokias kitas gyduoles ir jos tau nieko nepagelbė- 
j?—nenuliųsk. Įdėk popierinį doleri ar Monev Orderį sykiu su laišku 
šiandien reikalaudamas pilno saizo bonkos OPA—persitikrink apie jos 
pesekmingumą ir beabejonės užmuš visą skausmą Reumatizmo ir ’nri 
duos nauja spėką gyvenime. r

MAX I)UWE & CO. Ine.
(2o24 \\ ebster Avenuc, Suite 109-L. New York City. 
I 
i

BRANČIŲ 
MAN DŪME & CO., Ine.

12 Bartlott Street, 
Grand Rapids, Mich.

OFISAI:
MAN DUWE & CO., Ine.

606 Postai & Telegraph 
Building, Chicago, III.

^vaitę tedirba. Taipgi jau- ir tikrą pagalbą atsitikimuo- 
čiamas darbininkų pertek- se reumatizmo, neuralgi- 
lius, kurie dirbtuvėse dirbo, jos, nikstelėjinių. ištinimų 
žinoma, tie nelabai nori eiti ir tt. Kaina 35 ir 65c. aptie- 
į kasyklas dirbt. Tokiu bu- koše. Išsirašant—45 ir 75c. 
du tie jau turi po trejatą! Toseph Triner Co. M f g. Che- 
dienų į savaitę vakacijų. * imists, 1333-1343 So. Ashland

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

FISHLEIGH i ( o.. Dept 924. 
CHICAGO. ILL.

Už Suv. Valst. rubežių kaina $2.00, 
pinigai turi būt prisiųsti iskaino.

dienų i savaitę vakacijų. ’Įi *
_ Jonas Stankevičius, avė.. Chicago, TU. I

DRAUGAI. SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

”KELEIVJ.”

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

fencholatum • Co. Prieš eisiant gult 
štepk veidą mosčia per kelis vaka- 
us, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
•altu. Toji mostis išima plėtmus rau- 
ionus, juodus arba šlakus ir praša- 
ina visokius spuogus-nuo veido. Kai- 
ia dėžutės 50c. ir $1. Pinigus galit 
iųst ir stampoms.

J. RIMKUS 
». O. Box 36.

e
!
M
3)
3)

5
5i 5

. Holhro.k, Mam.

Akušerka
Pabaigusi kursą Wecnam Medlcal 

Cotlege, Balttonore. Md.
PaseL.mingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo. uipvi suteikia visokia* rodą* ir 
paKelbų i n vairiose moterų ligose.

F. Stropiene,
SO. BOSTON. ***• ’

HSliPIEJI. IEHIŠII. IEUŽTEHIIII KIUEjdO TURĖKI TTUI H MOTERES

Įgauna Stipruma, Tvir
tumą, ir Sveikata.

Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
ligomes, jeigu turite skausmą 
galvos, užkereiimo vidurių, ne
galėto mieguoti, neturite giaro 
apeiito; jeigu tusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją, nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu jaustate visai 
nuvargis ir jeigu jusu protiškos 
ir kūniškos paiiegas išnykusias, 
•—turite vartuoti Nuga-Tone — 
tą Stebuklingą Kraujo Valy
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

Nuga-Tone
Padara Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus, 

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

jjjj stiprų ir sveikų. Pripiida kaną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir knžnas kąstus maisto 
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarham stoviu je. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, uSsrtejimo 
skilves, bjaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina širdę. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuosą ir regtdarišką. Jeigu 
kas yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje. ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-T<>ne padarys tą, i<-g 
jaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Naga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantaeti
1'id fUgrąžis sveikatą ir busite užganėdinti, arba mo sugražisraa pinigus. G varant i ja 
yra įdėta j kožnąpundulj. Pilnas vieno mėnesi gydymas tik Sl.ht, ar ant Win m neštų 
t:ž $5.00 Siu skiete savą pasteliavimo £rndrną ir at gaukite savą pirmutini .sveikatą, 
stiprumą ir spicka.s. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dėl vyru kaip ir dėl motrnų.

SIUSKIT TA KUPONĄ
National Labaratory L101 123 W. Madison st.. Chicago. III.

TdMo Hcna! S............................
gyduolių Nuga-Tone.

Ir meldžiu pridusti.......................................... K -i.-ssa

VARDAS IR PAVARDE......................................................................................................

ADRESAS..............................................................................................................................

i
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! prasidėsiąs su pirma diena 
balandžio.

Newvorkietis nušautas Bos
tone, Philadelphietis 

areštuotas.

KAPITALIS .................................... $200,000.00
Perteklius ir neiM alintas pelnas 55,000.00 

JO8EPH A. MATNAR^—PREZIDENTAS

Entuziastiškas Rusijos išei
vijos susirinkimas.

Nedėlioję, 10 kovo, buvo 
Roxbury Rusijos išeivių 
Apsigynimo Lygos sušauk
tas masmitingas. Kalbėjo 
naujai susitvėrusios Darbi
ninkų Tarybos Pildomojo 
Komiteto sekretorius d. A. 
Sakeickas iš New Yorko ir 
drg. Maršan (latvis) iš Rox- 
bury. Abu kalbėjo rusų 
kalboj, aiškindami dabarti
nį Rusijos padėjimą. Kal
bant apie organizavimą 
Raudonosios Gvardijos A- 
meikoje Rusijos revoliucijai 
ginti, susirinkime pakilo 
toks entuziazmas, kad kada 
kalbėtojas paklausė, kas no
ri Įstoti ton Raudonojon 
Gvardijon, vienu momentu 
visi svetainėje sustojo, už- 
reikšdami, kad kiekvienas 
yra gatavas nors ir šiendien 
keliauti ginti Rusiją nuo 
banditų. Pakvietus aukau
ti Rusijos revoliucijos rei
kalams, žmonės pradėjo 
viens per kitą nešt dolerines 
penkines, dešimtines, dvi- 
dišimtinės, taip kad i pusę 
valandos iš apie 500 susirin
kusių žmonių suplaukė 
$600.35 suma. Tokio entu
ziazmo ir tvirto pasiryžimo 
ginti Rusiją iki šiol bosto
niečiuose da nematyta.

Susirinkimas vienbalsiai 
priėmė dvi protesto rezoliu- 
ciji: vieną prieš nuteisimą 
pakorimui darbininkų vado
vo Tarno Mooney, antrą 
prieš Japonijos užpuolimą 
ant Rusijos. Rezoliucijos pa
siųsta Californijos guberna
toriui, reikalaujant iš jo, 
kad neleistų kapitalistams 
žudyt Tarną Mooney, o ant
ra prez. Wilsonui, reikalau
jant, kad Amerikos valdžia

Nakčia iš nedėldienio 
lanedėlį ištikus gaisrui na
riuose po nr. 13 Beaver st., 
>alem. moteris Antonina 
Mėlio išmetė savo 2 metų 
enumo kūdikį per langą 

nuo 3-čių lubų. Bekrintant 
kūdikį pagavo į savo glėbį 
aunas vaikinas, James Cot- 
er. Kūdikis išliko sveikas. 

Motina da puolėsi jieškoti 
iegančiame name kitų savo 
aikų, bet liepsnų varoma 
ššoko ir pati per langą nuo 
’O pėdų augščio. Nupuolė į 
niegą ir išliko nesusižeidu- 
i, tik išsimušė alkūnę. Po- 
icmanas H. Manning’as iš

gelbėjo iš ugnies kitus du 
Vfellų vaikus.

Kryžeivis musų scenoje.
Pereitos subatos vakare, 

Judlev Opera House teatre 
•LSS. 60-tos kuo|X)S artistai 
vaidino veikalą "Kryžeivis". 
Atvaidinta gana gerai, ne

darytų viską, kas galima, i- kalbant apie menkus truku- 
dant sulaikius Japonijos kė- mus. Tinkama dekoracija

Grąsina streiku.
Watertowno arsenale 400 

mašinistų padavė savo ga- 
Andai Bovlston gatvėj a-'lotiną reikalavimą, kad 

oie 11 valandą vakare tūlas'jiems butų pakelta mokestis 
vyriškis susitikęs kitą vyriš- ir išpildyti kiti jų reikalavi- 
<į, išsitraukė revolverį ir mai, priešingame atsitikime 
'>ovęs į jį, pats greit prasi- jie gesina streiku, kuris 
šalino. Policija tuoj pribu
vo į tragedijos vietą, tečiaus 
iovikas jau buvo prasišali
nęs ir policija suėmė tūlą 
vyriškį, kurį manė esant 
kaltininku. Pašautąjį greit 
nugabenta į ligonbutį, bet 
•is jau buvo miręs. Pas už- 
nuštąjį atrasta registraci
jos kortą, kuri liudija, kad 
’adinosi John Pamco, paėjo 
š New Yorko. Pas suimta- 
į atrasta registracijos kor- ___ _ x__
ą, kuri sako, kad jis paeina ■ kališkų darbininkų vadovų: 
s Philadelphijos. Iki su-' K. O’Hare, Emma Goldman, 

:mtojo įtarimo ištyrimui po- Į Ruthenbergo, Mooney, Hay- 
icija pavardės negarsina. Į woodo ir kitų.

---------- j Kalbės ”New York Call” 
’šmetė kūdikį per langą nuo socialistų dienraščio redak- 

trečių lubų. i torius Chas W. Ervin, "The
• Class Struggle” redaktorius 
-L. C. Fraina, L. B. Hender-

Didelis darbininkų mas-mi- 
tingas.

Ateinančioj nedėlioj (17 
kovo) Convention Hali sve
tainėje, nuo 3 vai. po pietų 
įvyks Darbininkų Tarybos 
ir Socialistų Partijos šau- 

I kiamas didelis darbinin- 
’ kų mas-mitingas, kaipo pro
testas prieš kalinimą radi-

Dirba 24 valandas per dieną!

sinimąsi ant revoliucinės 
Rusijos.

N. A. Rastenis.

LDLD. 8 kuopos prakalbos
Pereitos nedėlios (10 ko-į 

vo) vakare Cambridge’uj • 
buvo prakalbos, surengtos 
LDLD. 8 kuopos. Kalbėjo d. 
Smelstorius, vaizdžiai aiš
kindamas literatūros, kaipo 
kultūros faktoriaus, svarbą 
musų gyvenime. Prie kuo
pos prisirašė 5 nauji nariai.

Antru atveju kalbėjo apie 
bėgančio gyvenimo nuoti- 
kius ir klerikalų seimą.

Prieš, pertraukoj ir pa
baigoj prakalbų buvo sma
gios lietuviškos muzikos: 
smuiką ir koncertina.

Nežiūrint nelemto oro, 
publikos susirinko kaip ir 
visada gana daug. X. X.

Tinkama dekoracija 
’r visas veikalas krūvoj pa
ėmus, ypač kryžeivio Maka- 
•o darbai, padarė ant publi
kos gilų Įspūdi.

Materialiu žvilgsniu va
karas rengėjams irgi pui
kiai pavyko. Publikos buvo 
laug, ypač iš apielinkinių 
niestų daug svečių suvažia- 
■o, už ką LSS. 60-ta kuopa 
iems taria ačiū.

Socialistų diskusijos.
So. Bostono lietuvių soci

alistų kuopa nutarė rengti 
kas ketvergą lavinimosi 
diskusijas. Pirmos disku- 
ijos bus ateinantį ketvergą, 

14 kovo, kuopos svetainėj, 
376 Broadwav. Pradžia 7:30 
/ai. vak. Tema bus paskirta 
susirinkime. Kviečiami kaip 

i nariai, taip ir pašaliniai. 
I

Bostoniečiai lietuviai gina 
Tarno Mooney gyvastį.
Pereitos nedėlios 110 ko

vo) vakare Lietuvių salėj 
buvo LSS. 60-tos kuopos su
šauktas viešas susirinkimas. 
Kalbėjo "Keleivio” redakto
rius drg. Michelsonas ir V. 
Ambrazaitis. Susirinkimas 
vienbalsiai priėmė protesto 
rezoliuciją prieš kapitalistų 
kėsinimąsi ant gyvasties 
darbininkų vado T. Mooney. 
Rezoliucijoj reikalaujama, 
kad Mooney,kuriam nepri- 
rodyta kaltybės, butų kuo- 
veikiausiai iš kalėjimo pa
leistas.

šventoji Naktis.
Ateinančios subatos vaka

re (16 kovo) Dudley Opera 
House teatre Lietuvių Mu
zikos ir Dramos Draugija 
”Gabija" stato 3 aktų o|>e- 
retę "Šventoji Naktis.” Vei
kalas dailės žvilgsniu labai 
gražus. *Muzika gerb. musų 
kompozitoriaus M. Petraus
ko. Veikalas atvaizdina Kri
staus gimimą ir visas tas 
pilnas poezijos scenas, ku
rias nupiešė žmogaus fan
tazija. Verta yra matyti.

») v

8AUCIAU8IA BANKA

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

474 BrMdway, St. Boston, Mass.

DIVIDENTUS

son ir Silvester McBride. 
Grajįns Finų benas. 
Darbininkai privalo kuo- 

skaitlingiausiai susirinkti, 
kad parodyt kapitalistų kle
sai. jog darbininkų galybė 
nemenka. Svetainė randasi 
po n r. 56 St. Botolph st., 
kampas Garrison gatvės, 
(priešais Mechanics namą), 
Bostone.

Prakalbos.
Ateinančios nedėlios va

kare (kovo 17 d.) Lietuvių 
Salėje bus DLK. Vytauto 
Dr-stės rengiamos prakal
bos. Kalbės "Keleivio” re
daktorius d. Michelsonas. 
Pe to laike šių prakalbų į- 
'tojimas norintiems Įstoti 
i Draugystę bus nupigintas. 
Todėl nieks nepraleiskite 
šitų prakalbų. Visus užkvie- 
čia D. L. K. Vytauto Dr-stės 

Komitetas.
PRANEŠIMAS.

Brightono Vyrų ir Moterų I)r-stė 
"Vienybė” 19 balandžio 2 vai. po pie
tų rengia balių. Todėl meldžiame ki
tų apielinkės draugijų ir kuopų ant 
minėtos dienos jokių pokylių nereng
ti, bet atsilankyti ant musų gražaus 
baliaus. KOMITETAS.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

PAVASARKT 
IŠBĖRIMAMS

draugauja skausmingas, deginan- 1 
tis ir niežtantis jausmas, kurs Ii- i 
goniui suteikia daug nesmagumo. 
Kartais toks nesmagumas net 
nepakenčiamas. Paprastai jieš- ( 
koma greito palengvinimo. Elgkis 
taip, kaip kad pildydamas dakta
ro patarimo. Vartok gerą mostį. i 
Iš patyrimo męs žinome, kad (

Severa’s
Skin Ointment'

(Severos Odini Mostis) pilnai at
sakanti tiems nesmagumams, nes i 
į apmalšo karštį ir palengvina 
niežėjimą niežų, ekzemos arba 
šašų, “salt rheum", vasarinių iš- i 
bėrimų, dedervinių ir užsinuodiji- 
mo parstupu. Kaštuoja 50 et.

Parsiduoda visur aptiekose. i

W. F. SEVERĄ CO

CEDAR RAPIDS, IOWA

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! J« išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyra ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir >1. Pinigus galit 
siųst ir stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Bos 36, .Holbrook. M

Japonas išrado naują 
orlaivį.

Bostone gyvenantis japo
nas Minotoja Sydney atida
vė Jungtinių Am. Valsti
jų federalei valdžiai išras
to naujo milžiniško orlaivio 
planą. Milžiniškas skrai
dantis laivas busiąs apgin
kluotas sunkiomis kanuo- 
lėmis ir galėsiąs savyje ne
šiot didelį skaitlių kariume
nės ir tonus amunicijos.

PARODO laiką šviesoje—teisingai—lygiai kaip kiek
vienas kitas geras laikrodis. Taipgi rodo laiką ir 
tamsoje. Radium ant numerių ir rodyklių žėri tam
soje kaip ugnis. Tas žėrėjimas yra gvarantuotas ant 
viso gyvenimo to laikrodžio.

Tas laikrodis prakiuoja tik $2.25. Jis gvaran- 
tuojamas per Ingersoll kompanija, kuri yra padarius 
50 milionų laikroddžių.

Būtinai pasirūpink gaut teisingą, žiūrėk kad bu
tų parašas "Ingersoll” ant ciferblato. Netik Radioli- 
te, bet tur būt Ingersoll Radiolite.

Jeigu jus norite brangakmenių laikrodį, kuris 
rodo laiką tamsoje, prašyk VVaterbury Radiolite— 
kaina $4 50.

Už padėtus musę Saukoje pinigos nuo 
5 Lapkričio, šių mėty, bus mokama po

2 procento
{
I

ROBT. H INGERSOLL & BRO.
New York Chieago
„ . San riumso .. . ,Boston Montreal

Pirmutinis Bostone Lietuvis
kuris turi

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

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

reikalavimo.
Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo

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

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

I
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DAKTARAS

(į 
(Į

g-SHSėaGjlS. E-SOg-

| AL. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

"VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS • 

iki 1 ▼. po pietų. < 
Ofisas "Keleivio” name. ) 

251 Broadway, tarpe C ir D Sts.j 
SO. BOSTON, MASS. }

MAGIŠKOS STOKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

>

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

I

>
>

Paskui pats priėjęs prie žmogaus iš
trauki tą bolę iš jo nosies. Prisiųski
te 25c. gausite ta bolę ir katalio- 

(61) 
The Magic Shop.

BOX 309. Holbrook, Mase.

H

(I

Geriausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

St. Bostone 
ir apielinkej

>
i
> 
»

)
V

Ji

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausia 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur.ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS

KAIP IR IA KUR ATSIRADO tMOGUST 
IŠSIVYSTĖ IS BEŽDŽIONES, NEKURIE SAKO, 

BET IS KUR ATSIRADO BEŽDŽIONE?

Yra tai klausimai. kuriuos aiškiai Ir snoaektiri 
išaiškina šita knyga. Jojo telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priljo prie 
žmogaus.

vi 
si
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Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems Z7_ 
Nuo viduriavimo suaugus. 50c 
Pamoda plaukams ... 
Vaikų ramintojas ...
Nuo suirimo nervų ., 
Bobro lašai ...............
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

25c

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

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

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

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

.... 20c 

.... 25c 
.... 1.00 
.... 1.00
• • • •

KAINA Me. 
AUDIMO APDARAIS Ne.

KAINA Sic. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS Ne.

ŠVENTOJI NAKTIS
'B » Mtttika M. Petrausko
f Trijy akty Operete, statys scenoj Muzikos Dramos Draugija Gabija

! Sabatoje, 16 Kevo-Narch, 1918 
f DUDLEY STREET OPERA HOUSE
t 113 Dudley Street, kampas Washington Street, Boston, Mass.

tf) Fras>W$ ijgiai t nl. vatara.

|| Šita Opera statome pirmu sykiu Bostone. Veikalas perstato Kristaus

I
 gimimą: Piemeny Naktį, Berodo žiaurumus, Trijy Karalių kelionę ir tt. 

Choras bus didelis, dainuos aniuolai, piemenį* ir kareiviai. Apie gražu
mą šitos Operos nėra reikalo aiškinti.

Gerbiami teatrų lankytojai ateikite visi pasižiūrėti ir pasigerėti šia 
nauja Open, nes ją antru kartu pastatyt scenoj tuoj nebus galima. 

Nuoširdžiai kviečiame visus ‘•GABIJOS” RENG. KOMISIJA.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JURKEVIČIAUS DAINAS, u 
PARARI Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVR&

Ii joe uuiinorf, kada musų prataria! vogdavo um 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavę 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotavtg 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kurt taip smalkiai 
išgvildena musų praeiti ii užrašų ažatlikusHl 
paries žmones.

Viriminėtos knygos gaunamo* "Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašyk it tepi:

"KEL IVIS,” SO. BOSTON,- MASS.
DARBO ŽMONES! PLA TINKITE "KELEIVDARBO ŽMONES! PLA TINKITE "KELEIVI." 

Jis pasitarnaus Jums vi sados teisingai ir visame 
šventai gins Jūsų reikalus.

PROVIZORIUS

ijj 226 Bmdwiy, Kampas C st

Perfamoa visokių gėlių, 25c.. 56c.. 75c„ $1.06, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi toriu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

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

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

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

Gyduolią galite reikalaut ir per laiškus, o mes prisiysim 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:


