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Lietuvos atžagareiviai pardavė 
Lietuva kaizeriui ir junkeriams

SULYG TAUTOS TARY
BOS PRAŠYMO, LIETU
VA BUS PRIJUNGTA 
PRIE VOKIETIJOS.

Turės padėti Vokietijai už
mokėt karės skolas.

Pereitoj sąvaitėj Washin- 
gtone gauta Vokietijos kan
clerio Hertlingo pranešimas, 
kad Lietuva bus jau prijun
gta prie Vokietijos ir kad 
Lietuvos žmonės' turės pa
dėti apmokėti Vokietijai ka
rės skolas. Šitas praneši
mas yra Vokietijos atsaky
mu Lietuvos Tarybai, kurios 
deputacija prašė Berlyno 
valdžios, kad ši pripažintų 
Lietuvos valstybę. Į tą pra
šymą Hertlingas atsako 
taip:

„Kadangi Lietuvos Tary
ba, pripažinta kaipo Lietu
vos žmonių atstovė, 11 gruo
džio 1917 metų apskelbė Lie
tuvą neprigulminga valsty
be, sujungta su Vokietija ne
pabaigtais ir angštais ry
šiais, geležinkelių, pinigų ir 
kitokiose dirvose, ir prašė 
Vokietijos globos ir pagal
bos šalies atstatymui, tai 
šiuomi mes pripažįstame 
Lietuva laisva ir neprigul
minga.

„Vokietija yra pasiryžus 
duoti Lietuvai prašomą pa
galbą ir kartu su Lietuvos 
žmonėmis imtis reikalingų 
priemonių. Dėl įsteigimo su 
Vokietija konfederacijos 
(sąryšio) bus užvesta pasi
kalbėjimai. Vokietijos val
džia iškalno jau tikisi, kad 
tie pasikalbėjimai (konven
cijos) išeis Vokietijai ir 
Lietuvai ant naudos ir kad 
Lietuva pasiims ant savęs 
dalį Vokietijos karės naštos, 
kuri padeda Lietuvai pasi- 
liuosuoti. Tautos Tarybai 
bus nusiųstas formalis do
kumentas, kad Lietuvos ne- 
prigulmybė yra pripažinta.”

Kaip matot, šitas „nepri- 
gulmvbės” pripažinimas rei
škia tikrą Lietuvos užgrie
bimą. Ir vokiečių valdžia 
sakosi daranti tai pasirem
dama Lietuvos Tarybos pra
šymu. Kas gi per viena ta 
Lietuvos Taryba? Štai jos 
istorija:

Pereitais metais, rugpiu
čio mėnesy, Lietuvos kleri
kalų vadovaujama kuopelė 
politikierių sušaukė Vilniu
je konferenciją, pasižadėda
ma vokiečių valdžiai stoti 
už sujungimą Lietuvos su 
Vokietija militariniais ry
šiais, taip kad į Vokietijos 
rankas butų pavesta Lietu
vos kariumene, tvirtovės ir 
geležinkeliai.

Susirinkusi gi šito atžaga
reivių konferencija jau vi
sos Lietuvos vardu užreiškė, 
kad Lietuva neatsisakysian
ti su Vokietija susijungti. 
Paskui šita konferencija iš
rinko minėtąją ”Tautos Ta
rybą,” kuri ir paskelbė pa
sauliui visišką Lietuvos at- 
siskirimą nuo laisvos Rusi
jos. Tokiu budu buvo pri
rengta dirva prijungimui 
Lietuvos prie Vokietijos.
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Negana to, Kauno vysku
pas Karevičius, vyriausia 
Lietuvos kunigų vadas, bu
vo nuvažiavęs Berlynan ir 
prašė vokiečių valdžios, kad 
ši padarytų iš Lietuvos 
^'krikščioniškai konservaty- 
vę monarchiją po Vokietijos 
globa.” Jis turėjo apie tai 
su von Hertlingu pasikalbė
jimą generaliam vokiečių 
štabe ir po to pasikalbėjimo 
davė laikraščiams tokį paai
škinimą:

”Aš atvykau čionai įti
kinti Vokietijos valdžią, 
kad jau atėjo laikas pa
galvot apie įkūrimą ne
priklausomos Lietuvos, 
kuri, be mažiausios abejo
nės, glausis prie Vokieti
jos. Mes turime mintyje 
monarchišką valstybę, įs
teigtą ant krikščioniško 
ir konservatyvio pamato. 
Mane užtikrino, kad ma
no pasiūlymai bus prie
lankiai apsvarstyti." 
Taigi Lietuvos kunigai su 

atžagareiviškaja Lietuvos 
buržuazija atvirai pardavė 
Lietuvą į kaizerio ir jo jun
kerių vergiją.

DARBININKAI PŲVA 
KALĖJIME.

Chicago, III.— Stanislovas 
Jančarek, kovotojas už dar
bininkų kiesos reikalus, mi
rė čionai kalėjime.

Kiti jo draugai yra netoli 
mirties, o gal net ir aršiau. 
Pietro Nigra, italas angle- 
kasys, kalėjime buvo sumuš
tas, kraujas likos užnuody
tas ir jo žandas dabar pųva 
žemėn. Francis Miller, au
dėjas, sunkiai serga po ope
racijos.

Viktoras Losievas, 22 me
tų amžiaus idealistas, neten
ka regėjimo. Charles Ashley 
baigiasi nuo džiovos. Manuel 
Rey perkeltas ligonbutin. 
George Speed ir Sam Scarlet 
serga plaučių uždegimu. O 
jaunas Henry Mever, visų 
mylimas dėl gražios savo 
dvasios, nuo ilgo kentėjimo 
kalėjime išėjo iš proto ir da
bar randasi pshichopatiš- 
kam pavieto ligonbuty.

Šitie žmonės priguli prie 
tų 166 kaltinamųjų IWW. 
unijos narių, kurių didžiu
ma dabar sėdi Cook pavieto 
kalėjime. Jie išsėdėjo tenai 
be teismo arti pusės metų. 
Tik dabar prasideda byla.

KARĖS MINISTERIS RA
GINA RUSUS TVERTI 

ARMIJĄ.
"Rusai privalo imti šautu

vą vienon rankon, o kūjį an- 
tron, pasiduoti aštriausiai 
disciplinai ir dirbti po 16 va
landų į dieną, jeigu jie nori 
apveikti tą pavojų, kuris 
jiems gręsia,” pasakė Pod- 
voiskis, karės ministerio pa
dėjėjas, sakydamas Mask
voj prakalbą, kurioj jis ragi
no nieko nelaukiant organi
zuoti reguliarę armiją. Jis 
pajuokė proponuojamą ka-- 
rę mažais būreliais, sakyda
mas, kad tai butų tik „blu
sos kandimas.”

Bolševikų "Pravda” sako, 
kad Raudonos Gvardijos or
ganizavimas nesiseka, nes 
jai priešinasi buržuazija, 
"prieš kurią turėtų būt pa
vartotas aštriausis teroras, 
jeigu kitaip jos prašalinti 
negalima.”

UŽGINČYJA, KAD BE- 
LAISVIAI PAĖMĖ GE

LEŽINKELI.
Trockis kreipėsi pas bol

ševikų komisarus Irkutske 
su paklausimu, ar tai tiesa, 
kad vokiečių ir austrų belai
sviai užėmę Sibiro geležin
kelį, ant ko jis gavo atsaky
mą, kad tie paskalai yra tik
ras melas. Karės belaisviai 
esą sugrupuoti palei gele
žinkelį visai neginkluoti ir 
saugojami ginkluotų sargų. 
Mes protestuojam prieš už
sienio atstovus, kurie tyčia 
platina tuos melus, kad dau
giau apsunkinus Rusijos pa
dėjimą, sako bolševikai.

Blagovieščenske Baltoji: 
Gvardija buvo pradėjusi 
šaudyt Į kyniečius, kad su
kiršinus kynus su bolševi
kais, bet tas jai nepasisekę, 
nes Raudonoji Gvardija atė
jusi į miestą. Kyr,iečiai bol
ševikams užjaučia.

VIENA UŽGINČIJA, KAD 
BOLŠEVIKAI ATĖMĖ 

ODESĄ.
Vienoje oficialiai užgin

čijama, kad bolševikai atsi
ėmė prie Juodųjų jūrių Ode
sos uostų. Sakoma, "kad mie
stas tebėra austrų-vokiečių 
rankose.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., on April 
3, 1918, a6 required by the Act of 
October 6, 1917.

AMERIKA NELEIDŽIA 
RAUDONOS GVARDIJOS 

RUSIJON.
Suvienytų Valstijų karės 

departamentas atsisakė 
duoti leidimą organizuoti 
Amerikoj Raudoną Gvardi
ją Rusijos revoliucijai ginti. 
Štabo viršininkas brig. gen. 
Jamey davė šitokį paaiš
kinimą:

„Suvienytos Valstijos ne
leidžia tverti atskirų briga
dų, pulkų, batalionų ar kito
kių karinių organizacijų iš 
vienos tautos, kilmės ar po
litiškos partijos narių. Vi- 
sviena, ar proponuojamoji 
kariumene ketintų tarnau
ti su Amerikos armija, ar su 
sąjungininkais, valdžia lai
kysis tos pačios taktikos.

„Amerikos socialistų pa- 
siryžymą stot prieš Vokieti
jos militarizmą reikia labai 
pagirti. Tečiaus šitą pasiry- 
žymą galima sunaudoti įsi
rašant į Amerikos kariume
nę.”

Gvardiečių susirinkimo 
pirmininkas L. C. Fraina 
ant to atsako:

„Šitas patarimas butų pa
tenkinantis, jeigu ne tas 
faktas, kad revpliucinių įsi
tikinimų; socialistai nori ka
riauti vien tik socialistiškos 
respublikos kariumenėj.’’

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on April 
3, 1918, as roųuirad by the Act of 
October 6, 1917.

Vokiečiai Socialistai 
reikalauja Republikos
Amerikoj gauta nesenai 

Vokietijos socialistų išleistų 
proklamacijų, kuriose ragi
nama kelti prieš karės ponus 
revoliuciją. Sakoma, kad tos 
proklamaeijos atėjo per 
Šveicariją.

Lapelių tikslas—iššaukti 
Vokietijoj žmonių sukilimą. 
Juose aiškinama, kad val
džia žmones apgaudinėja, 
kad padėjimas toli gražu 
nėra toks geras kaip val
džios raportai sako, ir kad 
Vokietijos kareiviai yra ve
dami tiesiog į skerdynę.

„Atskira taika—taika su 
Rusija,” sako proklamacija, 
"padidino karės furiją ki
tuose frontuose, taigi padi
dėjo ir skerdynė. Vokieti
jos žmonių kentėjimai nesi- 
mažina. Visuotiną taiką 
galima bus pasiekti tiktai 
tuomet, kuomet darbininkų 
klesa Įsteigs liaudies respub
liką Vokietijoj.”

■■ ■■■■;
KAIZERIS. SVEIKINA 
KRUPPĄUž TOLIšAU- 

JAMĄ ĄRMOTĄ.
Ta tolišahjamoji armota, 

š kurios vokiečiai bombar
duoja Paryžių per 74 mylias, 
buvo padaryta Kruppo gink- 
ų dirbtuvėj, Essene. Krup
po dirbtuvės perdėtiniui kai
zeris nusiuntė šitokią pa
sveikinimo telegramą:

„Bombarduodama Pary
šiu per 100 kilometrų su 
viršum, jūsų nauja kanuolė 
puikiai pasižymėjo. Pada
rydami tokią kanuolę, jus 
iridėjot naują lapą prie 
Kruppo garbės ir istorijos. 
Todėl už tokį vokiečių moks- 
’o ir darbo nuopelną aš tariu 
jums ir jūsų bendradar
biams imperatorišką savo 
ačių.” t

TOLIšAUJAMOJI KA- 
NUOLĖ BOMBAR
DUOJA DUNKIRKĄ.

Paryžiuje gauta žinių, 
kad francuzų miestas Dun- 
kirk, kurį jau anais metais 
vokiečiai kartas nuo karto 
apšaudydavo, dabar vėl bu
vo per kelias dienas bom
barduojamas iš tolišauja
mos kanuoles ar kanuolių. 
šoviniai pridarę daug blė- 
dies ir užmušę apie 20 žmo
nių.

BAŽNYČIOJ UŽMUŠĖ
75 ŽMONES.

Paryžiuje didžioje pėtny- 
čioje į bažnyčią pataikė šo
vinys iš tolišaujamos vokie
čių kanuoles ir 75 žmonės li
kos užmušti, o 90 sužeista. 
Šovinys kirto bažnyčion lai
ke didžiosios sumos.

PASKANDINO 28 LAI- 
, VUS J SĄVAITĘ.
Anglijos jureivijos žiny

ba paskelbė, kad pereitoj sa
vaitėj buvo paskandinta 28 
Anglijos pirklybos laivai; 
16 iš jų buvo po 1,600 tonų

VOKIETIJA IMSIANTI 
KALINIUS KARIUME

NĖN.
Iš Amsterdamo praneša

ma, kad Hindenburgas ir įtalpos ir daugiau, o likusie- 
kancleris Hertlingas nutarę ji mažesni. Vienas žvejų 
imti kariumenėn visus tin- laivas taipgi buvo paskar.- 
kamo amžiaus kriminališ- dintas. De\nuolika vokie- 
kus kalinius. čių užpuolimų nenusisekė.

True translation filed with the post- 
master at Boston, MaBs., on April 
3, 1918, as requirod by the Act of 
October 6, 1917.

CHICAGOS VOKIEČIAI 
APVAIKŠČIOJO OFEN- 

SYVĄ.
Kovo 26 d. Chicagoj buvo 

areštuota daugiau kaip 50 
žmonių už apvaikščiojimą 
pradėtojo dabar vokiečių 
ofensyvo. Vienoj vietoj poli
cija nugirdo namuose tautiš
ką vokiečių hymną ”Die 
Wacht am Rhein.” Arešta
vus tenai keliatą žmonių, 
policija atkreipė į vokiečių! 
distriktą daugiau domos iri 
pasirodė, kad vokiečiai ap- 
vaikščioja kaizerio ofensyvą 
su tikra iškilme: daugely 
vietų buvo iškabintos Vokie-į 
tijos . vėliavos, o namuose 
susirinkę vokiečiai dainavo; 
savo tautiškas dainas. Ne
kurtose miesto dalįse buvo: 
net ugnis deginamos.

ANGLIJON ATVAŽIAVO 
PIRMUTINIAI SUŽEIS

TIEJI.
Keturi traukiniai sužeis

tųjų Francuzijoj kareivių 
pribuvo į Londoną 26 kovo. | 
Nešant juos į vežimus, žmo-j 
nės barstė jiems gėles.

"Kaip gi tas mušis išro-: 
dė?” buvo paklaustas vienas 
sužeistųjų.

”0, Fritzas užpylė mus 
bombomis kaip ledais,” atsa
kė kareivis.

SUNAIKINO VIENA 
TURKŲ ARMIJĄ. “ 

Anglai paėmė 3,000 belais
viu prie Eufrato upės.
Jš Londono pranešama, 

kad Mezopotamijoj, Uito 
apielinkėj, anglai sunaikino 
visų turkų kariumenę. Tris 
tūkstančius muzulmanų pa- 
mė nelaisvėn.

Oficialis pranešimas tarp 
kitako sako:

„Iki šiol sužinota, kad ne
laisvėn paimta 3,000 turkų, 
tų tarpe vienas generolas, 
du pulkininkai ir apie 200 ki-

v •

j tokių turkų oficierių ir vie- 
inas vokiečių oficierius. Re
to da paimta 10 kanuolių, 
2,000 karabinų, daug kul- 
kasvaidžių. 600 galvijų ir 
daugybė kitokio grobio.”

I

100,000 AMERIKONŲ PA
VESTA FOCHO KO

MANDAI.
Amerikos armija Francu

zijoj bus pastatyta kartu su 
anglų ir francuzų kariume
ne, kuri dabar veda mirtiną 
kovą su vokiečiais Pikardi- 
jos distrikte. Visa Ameri
kos generolo Pershingo ka- 
riumenė likos pavesta Focho 
komandai, kuris galės ją 
naudoti taip kaip jis nori.

Daugiau kaip 100,000 a- 
merikonų, intensyviai išla
vintų ir gerai apginkluotų, 
traukia iš visų pusių gele
žinkeliais, motoriniais tre
kais ir pėsti j frontą. į dide
lį mūšio lauką, kad sulaikius 
vokiškų ordų antpuolį.

HINDENBURGAS 52 
MYLIAS NUO PARY

ŽIAUS.
Sausio 19 von Hindenbur

gas pasakė, kad 1 balandžio 
jisai busiąs jau Paryžiuje. 
Žemlapis tečiaus parodo, 
kad šiandien Hindenburgui 
yra da 52 mylios iki Pa n - 
žiaus. •

True translation filed with the post-October 6, 1917.
3, 1918, as required by the Act of master at Boston, Mass., on April

Rusijos valdžia maino taktiką
s l» I ■—■■ ■■■■ •

BOLŠEVIKAI KVIEČIA Į 
PAGALBA PAŽANGIĄ 

BURŽUAZIJĄ.
Suprato, kad grynai socialis
tinį programą pravesti da 

negalima.
Petrogradas.—Kad galė

jus atbudavoti Rusiją poli
tiškai, pramoniškai ir finan
siškai, bolševikai ketina jau 
grynai socialistinį progra
mą atidėti.

Prie šito tveriamojo dar
bo jie nutarė pakviesti jau 
pažangią buržuaziją ir inte
ligentiją, tečiaus jie pabrie- 
žia, kad tas bendras darbas 
turi būt taip organizuotas, 
kad jis nei kiek nenusilpnin
tų jų diktatūros.

Šitą aiškiai pasakė United 
Pressos korespondentui A. 
B. Lunačarskis, apšvietos 
komisaras.

„Valdžios taktika turi būt 
pakeista, nes pasirodo, kad 
vienas Sovietas neturi tiek 
pajiegų, kad galėtų imtis 
kuriamojo darbo,” pasakė 
Lunačarskis..

„Kad pastačius šalį ant 
kojų, mes turime panaudoti 
visas šalies pajiegas, ypatin
gai finansines ir ekonomi
nes.

„Mes norime pakviesti į 
pagalbą inteligentiją ir pa
žangią dalį buržuazijos. So
vietų valdžios tas tečiaus ne
susilpnins, nes buržuazija 
vra priversta musų valdžią 
pripažinti. Ji jau su noru 
prie mus dedasi, nes persi
tikrino, kad ji jau nebeturi 
jiegų mus nuversti. Buržu
azija taipgi buvo priversta 
išsižadėti vilties, kad ji galės 
nuversti mus su vokiečiu pa
galba.

„Suprantamas dalykas, 
mes dabar negalime laikytis 
grynai socialistinio progra- 
mo. Vyriausis musų užda
vinys visų pirma turi būt 
pakelti produktyvę šalies 
pajiegą. Leonas Trockis 
pirmutinis šitą mintį pakė
lė. Valdžia tą sumanymą 
remia ir mes dabar uoliai 
dirbame, kad jį įkūnijus.

„Galima pamanyti,kad tai 
yra pa kr i pi mas į dešinią 
(prie konservativizmo), bet 
tas būtinai reikalinga musų 
tikslo pasiekimui.

„Darbininkai mus rems, 
nes jie supranta, kad negali
ma pabaigti socialės revo
liucijos ir Įvykinti socializ
mo vien atskirų įstaigų kon
fiskavimu.

„Tečiaus užimdami naują 
poziciją mes neišsižadam 
darbininkų diktatūros. Mes 
norime vien tik suvienyti vi
sas tveriamas krašto spėkas, 
kad atgimdžius šalį.”

REVOLIUCIONIERIAI 
SUMUŠĖ KORNILOVO 

ARMIJĄ.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad Sovieto (bolševikų) ka- 
riumenė supvškino gen. 
Kornilovo armiją, kuri neti
kėtai pasirodė ties Pisarevs- 
kaja stotim, Dono Kazokų 
Srity, prie Charkovo guber
nijos rubežiaus. Kornilovo 
vyrai išbėgiojo į risao pu
ses.

FOCH PASKIRTAS VY
RIAUSIU SĄJUNGININ

KŲ KARIUMENĖS. 
VADU.

Jis esąs smarkesnis da ir už 
Hindenburgą.

Anglų, francuzų ir ameri
konų valdžios paskyrė fran
cuzų generolą Fochą vyriau
siu vakarų fronto sąjungi
ninkų kariumenės vadu.

Dabar vokiečiai su milži
niška pajiegą veržiasi Smai
liu kylium į sąjungininkų 
tarpą, norėdami juos tokiu 
budu perskelti pusiau. Pas 
sąjungininkus tuotarpu iš 
vienos pusės buvo anglų vy
riausis kariumenės vadas, 
o iš kitos pusės francuzų 
vyriausis vadas, bet nebuvo 
vienos komandos, kuri ga
lėtų visomis spėkomis valdy
ti. Taigi dabar kaip tik į 
laiką ateina gen. Fochas. 
Kuomet vokiečiai- taip toli į 
sąjungininkų tarpą siauru 
trikampiu įsivarė, Foch len
gvai galės tą trikampį nuo 
vokiečių armijos atkirsti. 
Anglų ir francuzų tam tiks
lui rezervos esančios jau 
gatavos, o jeigu Fochas pa
naudos da judomają savo 
rezervą, kuri apskaitoma į 
800,000 vyrų, tai sakoma, 
kad jis galės dabar vokiečius 
taip sumušti, jog jie niekad 
neatsigriebs.

VOKIEČIAI EINA ANT 
KURSKO.

Sulyg gautų Londone iš 
Petrogrado žinių, vokiečiai 
dabar pradėjo eiti ant Kur
sko, 300 mylių į pietus nuo 
Maskvos. Priešakinė _vo- 
kiečių sargyba pasirodžiusi 
jau už 12 mylių nuo miesto.

Ukrainos valdžia uždrau
dė rusų kalbą.

VOKIEČIAI PAĖMĖ JAU 
70,000 BELAISVIŲ.

Vokiečiai sakosi paėmę 
jau 70,000 belaisvių ir 1,100 
kanuolių. Berlynas sako, 
kad 40,000 kareivių ir 600 
paimta iš anglų generolo 
Haigo armijos.

ŽUVO RUSŲ SKRAIDUO
LIS „MAKAROV„

Kopenhagoj gauta iš Pet
rogrado žinių, kad Finų už- 
laloj mina paskandino grei
tąjį rusų karišką laivą ”Ad- 
miral Makarov.”

„Admirai Makarov" buvo 
pastatytas 1905 metais. Jis 
turėjo’ 7,775 tonų įtalpos ir 
442 pėdas ilgio. Ant jo bu~> 
dvi 8-nių colių armotos, as
tuonios 6-šių colių. 22, 3-jų 
colių kanuolės ir dvi tūbos 
torpedoms šaudyt.

UKRAINIEČIAI ATSIĖ
MĖ 4 MIESTUS.

Ijondone gauta žinių, kad 
po kruvino mūšio su vokie
čiais ir austrais. Ukrainos 
bolševikai atsiėmė Odesą, 
Nikolajevą, Chersoną ir 
Zamanianką.

Prezidentas Wilsonas vėl 
mušė Californijos guberna
toriui Stephensui telegramą, 
užtardamas Mooney.



D APŽVALGA 0
KAIP BUVO „EKSPRO
PRIJUOTAS” CENTRO 

KOMITETAS.
Tūlas laikas atgal tūlas 

Augštuolis atsiuntė iš Stok
holmo Amerikos lietuvių 
tautininkams telegramą, 
buk „Kapsukas eksproprija
vo Centro Komitetą.”

Musų atžagareivių abaze 
kilo didžiausis triukšmas. 
Chicagiškė „Lietuva” užve
dė apie tą „eksproprijaciją” 
tikrą tiradą. Klerikalai 
taipgi ėmė rėkti, kad Kap
sukas užgriebė alkanų žmo
nių pinigus.” Šitie žmonės 
norėjo sudaryti lietuvių vi
suomenėj tokią nuomonę, 
kad Kapsukas užpuolė ant 
Centro Komiteto,, atkišo 
Yčui brauningą ir pagrie
bęs visus Komiteto pinigus 
pabėgo.

Šitaip dalyką aiškindami, 
musų atžagareiviai norėjo 
apjuodinti socialistus.

Bet dabar atėjo iš Rusijos 
laikraščiai ir paaiškėjo visa 
istorija. Pasirodo, kad ne 
Kapsuko sumanymu toji 
„eksproprijacija” buvo at
likta, bet pačių žmonių. Pa
tįs karės tremtiniai Rusijoj 
turėjo suvažiavimą ir nuta
rė visą šelpimo darbą iš 
„kramolos malšintojų” ran
kų atimti. Ir tą padarė ne 
vien lietuviai, bet visų tautų, 
karės tremtiniai. Kitoj vie
toj, šiame ”Kęl.” numery, 
telpa ir to suvažiavimo nu
tarimai. Čia gi paduosime 
jau pačios Centro Komi
teto likvidacijos aprašymą. 
Šitą aprašymą imam ne iš 
kokio priešingo 
šaltinio, bet iš 
Balso,” oficiaiio 
Centro Komiteto organo.

„Lietuvių Balsas’’ 14 d. 
gruodžio (1917m.) numery 
parodo,kad visų pirma Lik
vidacinė Komisija parašė 
Centro Komitetui šitokį lai
šką:

"Deleguoti Centro Komite
to reikalais, mes norėtume dėl 
jų pasikalbėti su Centro 
mitetu. Prašytume dėlto 
skirti Komiteto posėdį, 
galėtume pasiaiškinti tuos 
kalus.
šiandien vakare apie 6—7 vai. 

"Komisijos Tremtinių Są
jungos Lietusių Likvidacinės 
ir Organizacinės Komisijos de
leguoti nariai:

"L. Požėla. V. Bielskis, 
"V. Kapsukas Mickevičius. 

"Voronežas, 8-XIl-17 m.’’
Bendras tos Komisijos su 

Centro Komitetu posėdis 
įvyko ir „Lietuvių Balsas’’ 
paduoda šitokį jo protokolą: 

"Komisijos narys, pil. Kap
sukas praneša: apie paskyri
mą tremtinių reikalams atski
ro Komisoriaus; apie tremti
nių atstovą suvažiavimą Pet
rapily; apie tai, kad tame su
važiavime dalyvauja \isu tautų 
atstovai; kad yra susidarusi 
Rusų Tremvinių Sąjunga; kad 
yra išrinkta Centro Valdyba 
iš 15 asmenų; kad į tą valdybą 
įneina ir keletas lietuvių ir, 
kad iš Centro Valdybos lietu
vių atstovų ir taip iš lietuvių 
bolševikų L. S. D. ir L. S. L. 
susidarė lietuvių Likvidacinė 
ir Organizacinė Komisija; to--. 
Komisijos atstovai jie esą ir 
kad jau pavesta likviduoti ir 
reorganizuoti Lietuvių Centro 
Komitetas, lygiai kaip ir kitų 
tautų tokioms pat komisijoms 
pavesta tas pat padaryti su 
savomis Centro Organizacijo
mis; jie nori kuogreičiausia* 
pasiimti tą darbą, kad galėtų 
tuojaus pradėti toliau varyti 
tremtinių šelpimo, jųjų švieti
mo ir kultūros. gal?enimo Į tė
vynę ir demobilizacijos darbą. 
Į tos komisijos žinią turi pe
reiti visos C. Komiteto įstaigos 
ir visas turtas, kaip, sakysim, 
spaustuvė ir kita.

"Antras tos Komisijis narys, 
pil. Požėla praneša, kad, be

I

Komitetui 
„Lietuvių 

buvusio

Ko- 
pa- 
kur 
rei-

Malonu butu tai atlikti

likvidacinės Komisijos, yra 
dar sudarytas lietuvių reika
lams tenkinti tam tikras Ko
misariatas. Pil. Tumėnas pa- į 
klausia, ar toji Komisija rūpi
nsis atlyginimu tremtinių ka ' 
rėš nuostolių. Komisija atsa
ko, kad rūpinsis ir tuo reikalu, 
bet turės omenyje ne dvarinin
kus, kurių reikalais ligsiol dau
giausia rūpinosi, tiktai tikrus 
varguolius. Pil. Linartas pa
klausia, ar Komisijos kompeti- 
ci.io.i bus ir privatinės draugi
jos, kurios negaudamas iš val
džios jokių lėšų, šelpia tremti
nius iš kitu šaltinių. Komisija j 
atsako, tokios kompeticijos ne- 
turėsianti.

"P. Linartas vėl klausia, ai 
draugi ja, turėdama nors ir di
džiausią savo turtą, jeigu tik
tai gaudavo nors kiek lėšų iš 
valdžios, tad jau turi atiduoti 
Komisijai ir savo visą privati
nį turtą. Komisija atsako, kad 
esąs toks valdžios nutarimas, 
nes, daugumos tremtinių nuo
monė, visi tie turtai priklauso 
jiems.

"Pirmininkas Yčas klausia, 
ar Komisiją veikia valdžios į- 
galiota, ar tiktai remdamasi 
pačių tremtinių įgaiiavimais; 
ar valdžia yra išleidusi dek
retą apie panaikinimą senų 
šelpimo organizacijų, ar tiktai 
ji yra netarusi nebeduoti joms 
lėšų. Komisija atsako, kad 
Centro valdyba dabar yra bu
vusiosios Atskirosios Tarybos 
vietoje, ir kad ji yra tos nuo
monės, jog visos tremtinių še!- j buvo sudarę. Štai jie: 
pimo draugijos turi būti likvi
duotos ir su visu savo turtu 
turi pereiti į Centro Valdybos 
žinią ir jog. jei dar nėra, tai 
netrukus bus valdžios dekre
tas, kad tokių draugijų tur
tas turi pereiti Centro Valdy
bai.

"Komisijos narys pil. Požėla 
prašo turėti omeny, kad Likvi
dacinė Organizacinė Komisija, 
pčiėmusi Centro Komitetą į 
savo rankas, stengsis toliau 
uoliai varyti tremtinių šelpi
mo darbą ir visą švietimo ir 
kultūros darbą, kurio tiek daug 
yra padaręs Centro Komitetas, 
ir kad tas darbas bus varomas 
kuoplačiansiai, kiek tik leis 
sunkus dabartinis valstybės 
būvis, kad, be šelpimo ir kultū
ros darbo, bus rūpinamasi lie
tuvių tremtinių grąžinimu Į tė
vynę, atlyginimu padarytųjų 
jiems nuostolių ir demobiliza
cija, ir prašo Centro Komitetą 
greičiau atiduoti visus reika
lus; kad galima butų tučtuo 
jau imtis darbo.”

Toliaus „Lietuvių Balsas’“ 
rašo, kad Centro Komitetas, 
šitaip pasitaręs su Likvida
cine Komisija, turėjo posė
dį pats sau ir nutarė:

"atiduoti visą šelpimo darbą 
ir Draugijos turtą Lietuvių 
Likvidacinei Organizacinei Ko
misijai ir pasilikti teisės t_ 
liau varyti darbą taip, kaip 
jam leis tą daryti sąlygos."
Kaip matot, jokios eks- 

proprijacijos čia nebuvo, bet 
buvo taip, kaip mes spėjo
me: patįs tremtiniai nuta
rė pasiimti visą šelpimo dar
bą į savo rankas ir pastaty
ti jį ant grynai demokrati
nių pamatų.

i

s

ta nuo Rusijos. Vyriausis1
jų vadas vyskupas Karevi- suvaldomas yra noras pas 
čius net i Berlyną buvo nu-.musų atžagareivius būti 
važiavęs prašyli kaizeriu tautos „vyriausybe” ir kal- 
valdžios, kad ši prijungtų bėtr visų žmonių varau. Tik 
Lietuvą prie Vokietijos.

Ir dabar tie begėdžiai drį
sta viešai pasakyti, kad bol
ševikai pardavė Lietuvą!...

Vien t-ni n<i L-rike no- True translation filed with the post-master at Boston, Mass.,visa tai paioao, koks ne by of0ctober 6> 1917.

tautos „vyriausybe” ir kai- 
v • _____ i__ mn,

į riša jų bėda, kad niekas jų 
■ nepripažįsta.

r*

LIETUVIU TARYBA 
AREŠTUOTA.

Šiomis dienomis atėjo iš 
Rusijos žinių, kad Vorone
žo mieste areštuota kokia 
tai Lietuvių Taryba.

Kaip tik dabar atėję iš Ru
sijos lietuvių laikraščiai pra
neša, kad Rusijos lietuvių 
klerikalai ir atžagareiviški 
tautininkai, negalėdami nu
rimti be „vyriausios tautos 
galvos,” nesenai buvo sušau
kę Voroneže Trijų ir Par
tijų Suvažiavimą’’ J reiškia, 
be „partijų” buvo da ir trįs 
„veikėjai”) ir tame suvažia
vime jie įkūrė „Lietuvių Vy
riausią Tarybą Rusijoj.“’

Taigi apie šitos tarybos 
areštavimą telegramos da
bar turbut ir praneša. Tas 
butų visai naturališka, nes 
kaip tasai Voronežo suva
žiavimas, taip ir įkurtoji jo 
'vyriausia” tautos taryba 
susidėjo iš priešingų revo
liucijai elementų. Dabargi, 
kuomet revoliucija atėmė iš 
atžagareivių ranku tremti
nių „globojimą,” šita „vy
riausia tautos galva,” be a- 
oejonės, pradėjo priešinties 
ir už tai buvo areštuota.

„Naujoji Lietuva” paduo-% 
da ir surašą žmonių, kurie 
tą „vyriausią tautos galvą’“

Yčas, kun. -Jasinskas, J. 
Krikščiūnas, kun. P. Pen- 
kauskas, V. Petrulis. L. No
reika, M. Šleževičius, „baro
nas” S. Šilingas, kun. J. Vai
lokaitis, J. Bagdonas, kun. 
E. Paukšta ir Skipitis.

Taigi, jei šita tar\ ba areš
tuota, tai ir ponas Yčas tu
pi belangėj, ir visi čia pami
nėti kunigėliai dabar užda
ryti daro „dvasiškus apdu- 
nojimus” apie „septynis 
Marijos smutkus.”

ELSKIO DARBAI—TAI 
„PASLAPTIS.”

Kaip žinia, New Yorko 
seimo išvakarėse klerika
lai turėjo savo mitingą, ka
me jie svarstė kaip geriau 
pasižabojus tautininkus, 
kaip privertus juos pote
riauti, pasiųsti popiežiui pa
sveikinimą ir tt.

Tarp kita ko. kaip „Lais
vė” dabar praneša, tame mi
tinge buvo pajudintas ir kle
rikalų "tautos” tarybos 
klausimas. Kuomet tas 
klausimas kilo, tai—

"daugelis kunigu, matomai, 
mažiau žinančiu savo kolegų 
darbus, užsipuolė ant tos tary- 
boskuri vVoshingtone sėdi, 
kad nesvietiškai daug daru' 
išlaidų, ir reikalavo paaiškin
ti, kokiems tikslams tie pini
gai eikvojami. Bielskis, ap
gindamas tarybą, pasakė, kad 
jokiu budu viešai negalima 
skelbti, kokiems tikslams pini
gai eikvojami, nes tai esanti 
paslaptis.. Pagalios pridūrė: 
Turite atsiminti, kad męs čia. 
Amerikoje, turime daugiau sa
vo priešų, negu kur kitur ir su 
jais reikia kovoti.’ "
Reiškia, surinktus iš žmo

nių pinigus kunigai eikvoja 
nešvariai kovai su politiš
kais savo priešais.

Kelios dienos atgal tasai, 
atsiprašant, jų „informaci
jos biuras” IVashingtone 
paleido biauriaosį šmeižtą 
orieš Lietuvių Darbininkų 
Tarybą.

Vadinasi, šmeiždamas pa
žangią darbininkų organi
zaciją, jisai kovoja su kuni
gų „priešais”—ir tame yra 
riša Bielskio darbų „paslap- «.• *)L1S.

on March

„VYRIAUSYBIŲ*” GAR
BINTOJAI.

Atžagareiviai nebūtų at
žagareiviais, jeigu jie nebū
tų prisirišę prie senų tradi
cijų, jeigu jie negarbintų to. 
kas jau atgyveno savo am
žių, ir ką progresas šluoja į 
šiukšlyną.

Būdami aklais senovės 
garbintojais, tie žmonės ne
gali sau įsivaizdinti, kaip 
tauta galėtų apsieiti be „vy
riausių” autoritetų. Jiems 
rodosi, kad valdžia visuomet 
turi eit iš viršaus, iš kokio 
nors valdono, iš Dievo pa
tentinio, o ne iš apačios, ne 
iš žmonių. Ypač tokia pa- 
saulžvalga pasižymi' kleri
kalai. Štai, kun. T. Žilins
kas savo knygutėj „Katali- 

to. I kų Bažnyčia ir Demokratiz
mas” aiškina: „Kristus ne
paliko žmonėms teisės kon
troliuoti dvasinę valdžią, tik 
paliepė vyriausybės klausy
ti.” O Seinų vyskupijos gal
va pralotas Antanavičius 
pagarsėjusiam savo aplink
rašty, kurį jis buvo išleidęs 
1905 metų revoliucijos lai
ku. pasako, kad „Kiekviena 

aidžia yra nuo Dievo ir to
dėl kas eina prieš carą, tas 
eina prieš patį Dievą.”

XT -j . Negalėdami kitokios vy-
Norėdami paslėpti tikrą;riausybės lietuviams pasta- 

sayo veidą, mūsiškiai kleri-’tyti, mūsiškiai atžagareiviai

KAS PARDAVĖ LIE
TUVĄ?

kalai pradėjo kaltint sociali-1 
stus Lietuvos „pardavimu.” 
Pavyzdžiui, klerikališkas 
„Garsas” 13-tam savo nume
ry rašo:

"bolševikai padarė taiką si! 
vokiečiais, Lietuva vokiečiams 
atiduodami.”
Biaurus, nedoras melas!
Kuomet bolševikai dėjo 

visas pastangas, kad Lietu
vą iš junkerių nagų išplė
tus, tai ”Garsas” ir visi kiti 
klerikalai visa gerkle rėkė, 
kad Lietuva turi būt atskir

organizuoja nors „vyriau
sias” tarybas. Susirinko ke
li klerikalai Chicagoje, su
darė komitetą ir pavadino 
jį „tautos” tarvba. Pabėgę 
iš Lietuvos keli prabaščiai 
susirinko Šveicarijoj ir pa
sivadino „vyriausia” tautos 
taryba. Susivažiavo dabar 
keliatas atžagareivių Voro
neže ir įkūrė „vyriausią” 
tautos tarybą Rusijoj. Su
sitiko keliatas politikierių 
Stokholme—ir vėl gimsta 
„vyriausis” tautos organas.

„LAISVĖ” .NEGRAŽIAI 
ELGIASI.

Pastaruoju laiku „Lais
vėj” pradėjo apsireikšti vi- 
Jikinė „etika.” Per jos skil
tis pradėjo kalbėti kokie tai 
X) pseudonimais pasislėpę 
asmenis, žinoma, pasirašyti 
slapyvardžiu nėra joks pra
sižengimas, kada rašytojas 
nieko nešmeižia; bet kas ki
ta, kada jisai nešvariausiu 
bpdu užsipuola ant kito 
žmogaus arba laikraščio, o 
savo veidą slepia po lvčina. 
„Laisvėj” gi šitokių dalykų 
pastaruoju laiku buvo jau 
perdaug. Mes labai vengia
me ginčų, bet dėl šitų užsi
puolimų buvome priversti 
jau pora karti} atsiliepti ir 
dabar vėl turime tarti žodį.

Vienam paskutinių „Lais
vės” numerių tūlas asmuo 
pasislėpęs po slapyvardžiu, 
užsipuola ant “Keleivio” už., 
„vogimą” raštu. Mat buvo 
įaip: vienas “Keleivio” re
daktorių išvertė iš anglų 
kalbos S. Kata.iamos straip
snį „Socialistu Judėjimas 
Japonijoj,” kuris buvo iš
spausdintas ”New York 
Call Magazine,“’ ir ta patį 
straipsnį, matyt, išvertė vie
nas „laisvės” bendradar
bių.” Ir taip pasitaikė, kad 
beveik tuo pačiu laiku jis 
tilpo „Laisvėje” ir „Kelei
vyje.” Nors musų vertimas 
daug skyriasi, tečiaus „lais
viems” sako, kad mes jį 
„povogę” iš "Laisvės.“’ Jis 
pražiopso net ir tą faktą, 
kad virš antgalvio tenai bu
vo pažymėta, jog kaitų su 
tuo vertimu pačiai buvo pri
duotas „True translation” 
ir kad vien jau dėl to jfe ne
galėjo būt „vogtas.” Paga
lios, „Laisvės” rašytojas per 
akis meluoja, buk „Keleivis” 
visai nepažymėjęs, iš kur tas 
vertimas imtas, kuomet iš
tikrųjų „Keleivyje” juodo
mis raidėmis buvo padėta, 
kad straipsnis verstas iš 
”Call Magažinę.” (Po „Lai
svės” vertimu buvo paduo-

Japonija, tai antra Prūsi
ja, tik tame skirtumas, kad 
joje nėra antro Scheideman- 
no arba Karlo Liebknechto 
su savo pasekėjais, kurie ga
lėtų priešinties autokratiš
kai, militaristiškai ir kapi
talistiškai valdžiai. Praktiš
kai tenai nėra jokio sociali
stų judėjimo, kuris galėtų 
reikšti darbininkų nepasi
tenkinimą guodiemsiems jų 
išnaudotojams.

Japonija yra panaši Prū
sijai, tik aršesnė už ją, nes 
ji viską kontroliuoja vien tik 
savo ekspansijos ir imperia
lizmo reikalams. Ji išnau
doja savo darbininkus kiek 
tik galima ir laiko juos salų 
valstybėj kaip tikrus ver
gus. ‘

Japonija labai pralobo iš- 
Europos karės. Ji niekad 
nesvyravo, kad pralietą 
karės laukuose kraują ir 
kūną pavertus Į auksą. Kare 
jai buvo ta proga, kurios ji 
senai jieškojo, kad realiza
vus savo troškimą „vietos 
po saule.” Nuo to laiko, 
kaip karė prasidėjo, jos auk
sas pasidaugino nuo $200,- 
)00,000 iki $500,000,000 su 
viršum. Iš visų pasau
lio valstybių Japonija 
pasipelnė iš karės daugiau
sia, jei bent viena tik Ameri
ka galėtų būt išėmimas, pa
kol ji nebuvo pati prie karės 
prisidėjus.

Tečiaus nemanykit, kad 
Japonijos pelnas iš karės 
buvo sunaudotas geriems 
tikslams. Pinigai, kurie py
lėsi jos iždan kaip aukso u- 
pė, neatnešė žmonėms jo
kios naudos; kaip tik prie
šingai, jie buvo sunaudoti 
sustiprinimui tokio *pat mili- 
carizmo, kaip Vokietijos. 
Japonijos valdininkai, kurie 
atstovauja Nipcno imperia- 
izmą, žiuri pirmyn ir laukia 
tos dienos, kada Japonija 
jales apskelbti pasauliui ka
rę, taip kaip padarė dabar 
Vokietija.

e * *
Kada metai atgal kilo Ru

sijoj revoliucija, Japonija 
pradėjo nerimauti,ypač kuo
met .pereito lapkr. mėnesyje 
bolševikai paėmė viršų. 
Darbininkų klesos kilime, 
zis viena kur ir prie kokių 
aplinkybių tas nebūtų, Ja
ponijos valdžia mato didelį 
pavojt? ne vien sau, bet ir 
rišo pasaulio imperializmui, 
kuriame ji dabar lošia gud
raus talkininko rolę. Japo
nija nieko taip nesibijo, kaip 
jlėtojimosi socializmo To
limuose Rytuose. Tą baimę 
jai varo jos pačios darbinin
kų atbudimas. Japonijos 
darbininkų klesinio susipra
timo kilimą aiškiai parodo 
streikų skaičius pastarais 
metais. Štai valdžios sta
tistika, kuri parodo, kaip 
kas metai dauginasi strei
kai:

Metai:
1912
1913
1914
1915
1916
1917
Studijuojant šitas skaitli

nes reikia da atsiminti, kad 
Japonijoj ’nėra jokios dar
bininkų organizacijos. Dar
bininkai veda streikus ne
paisydami policijos perse
kiojimų. Jeigu Japonijoj

Streikų: Streikierių:
49

47
50
64

106
364

5,000
5,000
7,000
8,000
8,000 

54,000.

tas visai kitas šaltinis.)
Draugai iš „Laisvės,” 

taip elgtis negražu!
P. S. Šiame ’’Keleivio” nu

meryje telpa kitas S. Kata- 
jamos straipsnis („Japoni
ja ir Rusijos Revoliucija”), 
verstas iš ”Call Magazine.” 
Gal pasakysite, kad ir šitas 
„pavogtas” iš „Laisvės?”

SI

butų galima darbininkams 
susiorganizuoti, tai iš impe- 
.rializmo tenai greitu laiku 
Tiktų tik atmintis. Kuomet 
Rusijoj kilo revoliucija, ni- 
poniečiai vaidininkai pama
tė, prie ko tas veda. Jie pa
matė, kad kariumenė vieni
jasi su darbininkais prieš 

■ mperialistiškas valstybes! 
Kas bus su autokratiško
mis pasaulios valdžiomis? 
šitas klausimas įvarė mikn
iai ir jo bernams didžiausią 
baimę.

♦ ♦ $

Pastaruoju laiku Japoni
jos valdžios žmonėsjiradėjo 
abai nekęsti, nes ji nuslopi- 
10 netik darbininkų ir socia
listų judėjimą, bet konstitu
cines ir liberales spėkas
taipgi užgniaužė. Pavyz
džiui, Japonijos žmonės no- 
cėjo apvaikščiot 30-ties me
tų nuo konstitucijos įvedi
mo sukaktuves ir buvo jau 
pradėję prie to rengtis. Val
džia, bijodamosi,kad tas ne- 
oadarytų ant žmonių revo
liucinio Įspūdžio, uždraudė 

' visas demonstracijas. Su
kaktuvių dienoj drąsesni 
žmonės susirinko į Tokios 
viešbutį. Pradėta sakyti 
karštas prakalbas ir smerk
ei autokratiją. Tuojaus at- 
pvškėio kordonai ginkluotų 
•jolicistų ir susirinkimas li- 

. kos spėka išardytas. Tas 
! suerzino susirinkusius ir išė- 
■ :ę laukan jie įtaisė demon

straciją, kuri nuo Uyeno 
i parko leidosi prie karaliaus 
ramų vartų. Žinoma, polici
ja vėl užpuolė visu savo 
žiaurumu ir daug žmonių 
sužeidė, o da daugiau areš- 

i tavo.
Pastaruoju laiku Japoni

joj buvo prasidėjęs reikala
vimas visuotino balsavimo, 
oes dabar balsavimas tenai 
įprubežiuotas mokesčiais ir 
apšvietos kvalifikacijomis, 
taip kad iš 60,000,000 gyven
tojų parliamento rinkimuo
se gali balsuoti tiktai pusan- 

! tro miliono žmonių. Šita v *.
judėjimą valdžia suprato 
kaipo socialistų propagandą 
•r užgniaužė jį. Dėl agita
cijos už lygų balsavimą bu
vo areštuota daug socialis
tų, tų tarpe ir T. Sakai, so
cialistų judėjimo Japonijoj 
vadas. Sakai kelis kartus 
sėdėjo kalėjime už darbavi- 
mąsį socializmo naudai. Val
džia bijosi draugo Sakai, nes 
patyrė, kad jis eina su Ru
sijos revoliucionieriais.

Rusų studentas Japonijoj, 
Konrad vardu, buvo andai 
Trockio paskirtas Rusijos 
atstovu Japonijoj. Konrad 
nuėjo ambasadon ir parei
kalavo, kad senas reakcio
nieriškas ambasadorius pa
sitrauktų. Atžagareivis buvo 
prašalintas tik tuomet, kuo
met bolševikų valdžia griež
tai paklausė mikados, ar jis 
pripažįsta revoliucinę Rusi
jos valdžią, ar ne. Į šitą pa
klausimą Japonijos valdžia 
tečiaus nedavė jokio atsa
kymo.

Draugas Sakai, būdamas 
užinteresuotas Rusijos revo
liucija, susidraugavo su bol
ševiku ambasadorium ir už 
tai likos uždarytas kalėji
man.

♦ ♦ »

Tai taip išrodo Japonijos 
imperialistų valstybė. Ji da
bar stengiasi gauti sąjungi
ninkų pritarimą įsiveržti 
Azijos Rusijon (Siberijon), 
buk tai sąjungininkų reika
lams apsaugot ir neduot Vo
kietijai įsigalėti rytų Sibe- 

' rijoj. Bet ištikrųjų po tii 
reikalų apsaugojimo prie
danga Japonija nori pa
smaugti rusų revoliuciją. 
Amerika neturėtų pritarti 
Japonijos įsiveržimui Siberi
jon, nes toks pritarimas rei-

I

kštų susidėjimą su atkak
liausiu ir aršiausiu imperia
lizmu ant žemės.

Amerikos tikslas turėtų 
būt remti demokratiją kur 
tik galima, ir ta parama tu
rėtų būt duota laisvai Rusi
jai, o ne atžagareiviškai Ja
ponijai. Sprendžiamas vei- 
ksnis Tolimųjų Rytų klau
sime turėtų būt prezidento 
VVilsono simpatija rusų re
voliucijai, o ne Lloyd Geor- 
ge’o balsas, pilnas paslėptos 
neapykantos prieš bolševi
kų valdžią. Pagalios, už
puolamoji centralių valsty
bių politika linkui Rusijos 
daro pienuojamą Japonijos 
žingsnį (gelbėt Rusiją!) vi
sai nereikalingu.

Desperatiška Europos 
karininkų partija bijosi so
cializmo daugiau už viską. 
O mes, pasaulio socialistai, 
turime visomis jiegomis 
remti Rusijos revoliuciją, 
kuri simbolizuoja revoliuci
ni judėjimą visam pasauly
je. S. Kata j am a.

(„The Cail Magazine.”)

True translation fileti with the post- 
master at Boston, Mass., on February 
3, 1918. as reęuired by the Act of
October 6, 1917.

Kąsakornsąspauda apie 
Wikono telegramą.

Įdomių pastabų pasirodė 
Irusų spaudoje apie prezi- 
! dento Wilsono telegramą 
rusų Sovietams. Atžaga- 
reiviškas laikraštis „Ran- 
noe Utro” mato prezidento 
žingsnyje iš dalies pripaži
nimą Sovietų valdžios. Tuo 
tarpu oficialis bolševikų or
ganas „Izviestija” sako, kad 
nors Suvienytos Valstijos 
yra imperialistiška šalis ir 
kariauja už Rusijos rinkas, 
jos tečiaus nėra taip pavo
jingos, kaip Vokietija arba 
Japonija.

„Rannoe Utro” toliau sa
ko:

„Toks tvirtas stiprios už
jūrio respublikos pasižadė
jimas rūpintis pilna Rusijos 
neprigulmvbe ir savaranku
mu naminiuose jos reika
luose, tai yra didelė moralė 
parama šitose sunkiose die
nose. Suvienytos Valstijos, 
kurias bolševikai buvo pa- 

, skelbę esant kapitalistiško- 
|mis, pasirodo esančios išti- 
i kimos paskelbtiems savo 
principams ir jų pozicijos 
širdingumą pripažino dabar 

i net ir patįs bolševikai, karš
tai priimdami Sovietų Kon- 

i grėsė prezidento telegra
mą.”

„Izviestija” sako, kad Ja- 
i ponija ir Vokietija yra ar- 
. timos kaimynės, kurioms 
i rupi netik Rusijos žemių už
griebimas, bet taip pat kont
roliuoti vidurinę Rusijos po
litiką ir pirklvbą.

”Su Suvienytomis Valsti
jomis,” jos sako, „mes galė
jome tumi nesusipratimų, 
susirėmimų ir net kovos, 
bet mes galim su jomis tai]>- 
gi ir susitaikyti. Tuo tar
pu su Vokietija ir su Japoni
ja, jeigu jos užsimanytų vy
kinti velniškus savo pienus 
įsiverždamos Siberijon, mes 

į galime turėti tiktai mirtina 
, kovą.”

Laikraštis priduria, kad 
■ Amerikai labai rupi palaiky
ti Rusiją neprigulminga ir 
stipria politiškai ir ekono
miškai, ir pranašauja, kad . 
kaip tik Sovietų valdžia pa
rodys daugiau* . pastovios 
spėkos, Amerika pristatys 
Rusijai pinigų, ginklų, gar
vežių, inžinierių ir padės 
sutverti stiprią armiją.

"Priimdama šitą pagal
bą,” sako, bolševikų organas, 
„revoliucinė Rusija paliuo- 
suos savo rankas ir sustip
rėjus galės atremti Vokieti
jos ir Japonijos imperialis
tų pasikėsinimus ant Rusi
jos gyvybės, kurie jeigu da 
nėra susitarę, tai greitai su
sitars.”
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PBILADELPHLA, PA. 
"Du Broliai” ir "Alkani 

žmonės” scenoje.
Kovo 9 d. LSS. 251 kp. sta

tė scenoje veikalą "Du Bro
liu.” Aktoriai buvo 1-mos 
kuopos, dabar tą veikalą lo
šė antra kartu. Antru kartu 
lošiant, sulošta labai gerai. 
Tik įspūdį gadino 4-me akte 
teisėjo išvaizda—nugremi- 
ruotas buvo taip baltai, kad 
geriau tiko gult į grabą, o 
ne sėst ant teisėjo suolo. 
Žmonės net nusigando kuo
met pro duris pasirodė 
"numirėlis.”

Publikos buvo gana daug, 
ko nebuvo tikėtasi Richmon- 
do daly j. Užsilaikė ramiai 
ir matyti buvo visi patenkin
ti. Kuopai liko pelno. ’

Kovo 23 d. LMPS. 11 kp. 
statė scenoj veikalą "Alkani 
Žmonės.” Nors veikalas 
daiktais ir nuobodu?, vienok 
lošiant, publika užsilaikė 
kuoramiausiai,—klausėsi a- 
tvdžiai. Publikos buvo virš 
400.

Kalbant ąpie aktorius, 
jiems ir-gi nėra nieko pri
mesti. Svarbiausias roles 
turėjo drgg. Skodienė, Nor-Į 
vaisa, Matiukas ir Baltru- 
nvtė. Jie visi atliko savo 
užduotis puikiai, roles mokė
jo ant atminties, kas daug 
pagerina ir nudavimus. Kiti 
aktoriai turėjo mažas roles, 
tai nėra kas nei girti, nei 
peikti.

Tarpe aktų grajino muzi
ka. ir buvo pardavinėjama 
literatūra, kurios, rodos, ga
na daug išplatinta. Pro- 
gresistėms liks apie 40 dol. 
pelno.

Kaip matyt, tai Philadel
phijos publika savo gražiu 
užsilaikymu viršija "progre- 
syviškesnių” miestų publiką. 
Teisybė, teko kartą būti ka
talikų parengime, kur buvo 
susirinkę vien bažnytiniai 
vergai. Ten stovint prie du
rų, jokiu budu negalima gir
dėti, kas kalbama ant sce
nos. Socialistų parengimuo
se lankosi pažangi publika.

TautininkaL pavergti.
Nors keliais žodžiais nori

si parodyt visuomenei, kaip i 
Philadelphijos klerikalai pa
sižabojo musų tauti
ninkus. Teko man užklysti 
vienan susirinkiman 
"visuotino” ! 
parvažiavę 
porjus. Įnėjus 
kalbėjo delegatas klerika-Į

--

"rimto” darbo. Pirmininku 
buvo J. Stilsonas. Jam už-" 
klausus, ką daryt su šiuo lai
šku, vienas narys, kaip pa
prastai, Įnešė laišką atmesti. 
Tuomet Stilsonas atsistojo 
ir užreiškė: "Šį laišką reikia 
netik atmest, bet čia reikia 
išnešt protesto rezoliuciją 
prieš ji” (reiškia, prieš Liet. 
Darb. T a rybą—P.) Gird i, 
kam mus baderiuoja ir na
rius klaidina (I? P.). Po 
Stilsonui tuojaus pašoka ži- 
namasai Skibirdis ir Įneši
mą patvirtina, sakydamas: 
"Kitokio išėjimo ir nėra, 
kaip tik užprotestuot, nes 
toji taryba jau antrą laišką 
prisiuntė...” Paskui da buvo 
du balsai prieš Stilsono Įne
šimą, kurie sakė, tokie pro
testai tik gėdą kuopai pada
rys. Užsiregistravo ir dau
giau balsų, bet tuojaus pa
skelbė uždaryt diskusijas. Ir 
8 balsais prieš 5 tapo nubal
suota užprotestuot. Didžiu
ma narių, kurie nepritarė 
tam žioplam Įnešimui, visai 
nebalsavo nei už, nei prieš. 
Prieš nebalsavo todcl, kad 
Stilsonas Čia pat stovėjo. 
Keli nariai sakėsi, kad butų 
balsuojama slaptai, tai tas 

j Įnešimas nebūtų praėjęs, 
j Protestą gi nutarta talpinti 
Į "Apžvalgoj” ir "Laisvėj.” 
: Protestuokit, vyručiai,' 
prieš darbininkų užtarėjus; 
tuomi jus stiprinat savo 
tikrus priešus.

Klerikalai džiaugiasi iš to.
Petras.

I

f
I

dažnai aukauti visokiems 
darbininkiškos kovos reika
lams, tečiaus ir šitas atsi
šaukimas minėtos kuopos’ 
drauguose rado draugišką 
priėmimą.

Pritardami reikalui gel
bėti draugą iš kapitalistiškų 
nagų, draugai sumetė $3.45.

Aukavusiems varde kuo
pos tariu ačiū.

Svarstant Socialistų Par
tijos ”miliono dolerių fondo” 
reikalą, nutarta socialistų 
agitacijos reikalą remti kiek 
galima, šiuo tarpu tam tik
slui per 10 mėnesių po $1.00 
prisižadėjo mokėt šie drau
gai: Jonas Jurša, Kazimie
ras Mickus, Adomas Pa
krosnis, Pranas Balčiūnas 
ir Antanas Razulevičius. 
Ištikrųjų, tai pavyzdis soci
alistų pasišventimo savo i- 
dėjos labui.

Be to kuopa nutarė pa
gelbėt surengt prakalbas (__•_ ___ T J • .
ten sutverus Lietuvių soči- girdi, dar nėra dviejų milio- 
alistų kuopą. , inų. Bagdžiunas pasistojęs

A. Razulevičius. sako, nors dabar nėr, bet už

CHICAGO, ILL.
Kun. Kemėšis vėl gavo 

"išgamą.”
Kovo 24 d. š. m. čia buvo 

sušauktas šv. Jurgio parapi- 
ionų mass-mitingas su tiks
iu paragint lietuvių visuo
menę pirkt ”Liberty Bon- 
dsus.” Publikos buvo į ko
kią 80, kalbėtojų buvo 6: du 
angliški, 4 lietuviški. Vienas 
"spykeris,” būtent Alijošius, 
tarp kitako štai kokią kvai
lystę pasakė: "Lietuvių
ant viso pasaulio priskaito- 
ma 15,820,000” (penkiolika 
milionų, aštuoni šimtai dvi
dešimts tūkstančių).Bet kun 
F. Kemėšis ji sukritikavo, 
sakydamas, kad lietuvių pri- 
skaitoma Į 3,000,000 lietu- 
visiškai kalbančių, o jei, gir
ai, ir tuos priskaityt, kurie 
ištautėję, tai bus 5,000,000. 
Latvių priskaitoma 2 milio- 

o___  _____r___________nai, tai bus lietuvių tauta a-
springfieldiečiams, kad ir P*e iš 7,000,000. Amerikoj,

dviejų metų bus tiek... Pra
našas ! Alijošius užreiškia,1 
kad tik tūli išgamos sako, 
kad lietuvių ant viso pasau
lio yra 3,000,000 (išgama čia 
turėjo būt pavadintas kun. 
Kemėšis.)

Socialistų veikimas.
Lietuvių socialistų judėji

mas Chicagoje gana didelis. 
"Naujienos” i tą neilgą lai
ką išauklėjo pas žmones 
kitokį supratimą apie tai, 
kame jų išganymas.

Kunigėlių biznis smunka. 
Pavyzdžiui, verbų nedėlioj 
LMPSA. 9-ta kuopa turėjo 
koncertą sų šokiais, žmonių 
buvo pilna Meldažio svetai
nė. Tas liudija, kad žmonės 
žengia pirmyn ir kunigų 
prietarų pradeda suvis ne
paisyt. Koncertas buvo la
bai malonus, 
priklauso p. Pricevičiutei- 
Gugienei už puikų vedimą 
moterų choro.

BINGHAMTON, N. Y. 
Klerikalai vėl tautininkus 

apvylė.
Klerikalų sumanytas ir 

išbubnytas "visuotinas” su
važiavimas da sykį musų 
tautininkams priparodė,kad 
jeigu jie nori eiti su klerika
lais išvien, tai turi ir savo 
įsitikinimus mesti į šalį, 
klauptis ir poteriaut kaip 
"ilgaskvernis” tėvelis liepia. 
Turbut skaudesnio musų 
tautininkams smūgio jau ir 
negali būti, kaip tas, kurį 
jiems vežė per antausį da
vatka ir jai pritarianti "tė
veliai.”

Prieš seimą musų tauti
ninkuose buvo pakilęs dide
lis ūpas. Jie puolėsi ruoš- 
ties seiman. Sykiu su kleri
kalais išrinko net 6 delega
tus, išbėrė nemaža pinigėlio, 
o vaisiai viso to—muilo bur
bulas, kuris truko ir musų 
tautininkų ūpą ‘sunaikino.

Delegatus iš Binghamto- 
no siuntė SLA. 200 kuopa, 
turinti 40 narių; TMD. kuo
pa, turinti apie 20 narių; 
šv. Jono ir šv. Marijos Mag
dalenos draugystės, turin
čios apie po 2 tuzinu narių. 
Parapija gi 60 narių. Taigi 
tie šeši delegatai atstovavo 
nedaugiau, kaip 150 bin- 
ghamtoniečių lietuvių, kuo
met jų čia priskaitoma 2 
tūkstančiai.

Pęogresyvės musų drau
gijos ir kuopos netik savo 
delegatų į tą atžagareivių 
seimą nesiuntė, liet pasmer
kė ir patį šitaip šaukia
mą seimą. Musų tau
tininkai už tai smerkė 
sveikai protaujančius žmo
nes, kurie nesileidžia savęs 
klerikalams apvilti. Tečiaus 
dabar pamatė jie ir patys, 
kad pirmeiviai neklydo, sa
kydami, kad tas seimas bus 
tik klerikalų, o ne visu Ame
rikos lietuvių seimu. Sugrį
žę iš to seimo musų tautinin
kai jau spjaudo. Kad bent 
tos lekcijos jiems užtektų.

Kovo 21 d. TMD. kuopa 
paskelbė viešą susirinkimą, 
kame siųsti delegatai turė
sią išduoti sayo raportus. 
Žingeidumo, o kiti pašai
pos vedini žmonės susirin
ko, bet pasirodė, kad musų 
delegatai nei vienas neturi 
ką pasakyti, tik tūli pasigy
rė, kad "dabar tarp tauti
ninkų ir katalikų užžydės 
broliška meilė.” Mat, džiau
giasi klerikalai, kad šliup- 
tarnius savo bučiun suvarė. 
Bet štai tuoj čia pat pasiro
dė ta "broliška meilė.” Kun. 
Ambrozaitis pagarsina, kad 
aukos šiame susirinkime 
surinktos turės eiti į kleri
kalų Tautos Fondą. Tauti
ninkai pradeda reikalauti, 
kad ir jų fondan bot nuo
trupų numestų,tečiaus kuni
gas apreiškia, kad tautinin
kai seime prižadėjo nesi
priešinti ir būti kunigams 
nuolankiais, kitaip jie busią 
atmesti šalin. Vadinas, 

imusų tautininkai atliko pa- 
kutą šventą ir prižadėjo 
daugiau nebegriešyti, bet 
būti nuolankiais klerikalų 
vergais, štai prie ko pri
ėjo musų tautininkai. Ma
tyt, kad nors delegatai ir 
prisižadėjo, l>et ne visi jų 
atstovauti žmonės su tuo 
ju prisižadėjimu sutiko, 
nes čia pat tuoj kilo aštrus 
susirėmimas už aukas. Kle
rikalai su tautininkais "bro
liškai” išsivadino tokiais 
gražiais vardais,kokiu spau
doje negalima minėti. Kilus 
didžiausiam triukšmui, su
sirinkimas ir užsibaigė. Ku
nigui pradėjus kolektuoti, 
žmonės iš svetainės išėjo, 
todėl ir aukų tik apie 10 dol. 
tesurinko. •

Tai tau ir "sroviu vieny
bė!”

Senas "Keleivio” 
skaitytojas.

didelis. Ačiū

MONTELLO, MASS. 
Margumynai.

Kovo 23 d. vaikų draugijė
lė Žiburėlis surengė vakarą- 
koncertą. Programą išpil
dė daugiausia patys tos 
draugijėlės nariai dainomis, 
muzika ir deklamacijomis, 
Žiburėlio choras pagirtinai 
sudainavo kelias daineles, po 
vadovyste Alb. Stonkaus. Iš 
deklamatorių geriau pasižy
mėjo: Steponaitis, J. Viks- 
naičiutė, Mikalauckiutė ir 
daugelis kitų vaikučių ir 
mergaičių, kurių visų pa
vardžių negalima nei atmin
ti. Smagu pastebėti, kad 
Žiburėlio draugijėlės vaiku
čiai taip gražiai prasilavinę.

Koncerto dalis taipgi už
pildė ir žymesni Montellos 
dainininkai: V. Putvinskai-

i te, A. Bačiulis, ir Monikiu- 
tė, dainavo solus ir duetus, 
žodžiu, vakaras buvo • gana 
puikus, žmonių buvo irgi ga
na daug.

Kovo 24 d. LTN. Knygy
nas taipgi surengė gana pui
kų vakarą su teatru, kon
certu ir prakalbomis. Kalbė
jo d. K. V. Žiurinskas iš 
Norwoodo. Kalbėjo apie 
vertę mokslo ir ragino žmo
nes prie skaitymo knygų ir 
laikraščių. Koncerto dalį 
atliko Monikiutė, Bačiulis ir 

, Aukštuoliutė, dainomis, pia- 
'nu pritariant E. Stonkiutei. 
‘L. T. R. Viesulos aktoriai 
sulošė komediją ”Dėdė At
važiavo:’’ lošimas-atlikta ge 
rai. Vakaras ir gi buvo ga- 

I na puikus. Žmonių pilna sve
tainė. Aukų dėl knygyno 
surinkta 12 dolerių.

L. T. R. Viesulą stato sce
noje dramą "Kerštas” ba
landžio 19 d. Tas pats rate
lis yra nutaręs susivienyf su 
Liuosybės choru; išrinkta 
komisija išdirbimui pieno. 

Rodos, kad susivienijimas 
Įvyks. H. K. Mažiukas.

BUFFALO, N. Y. 
Lietuviškas kunigėlis.
Apie prieš pora mėnesių 

i čia atsiųsta tūlą jauną, ką 
tik Įsišventinusį lietuvišką 

I rk v*xn«įaux\<£« i.ai nauju - įjci-*

mnpninkn Ipnkn kntaliVii

Atomas.

AKRON, OHIO.
Iš darbininkų padangės.
Kovo 24 d. čionai buvo mil

žiniškas darbininkų vie
šas susirinkimas, parengtas 
anglų socialistų kuopos. | 
Kalbėtoja buvo "Social-Re-j 
voliutien” redaktorė, drgė. j 
O’Hare iš St. Louis, Mo.! 
Susirinkiman atsilankė virš 
3,000 žuonių. Senelės pra
kalba padarė nemažą įspūdi, 
ką liudijo karštas delnų plo
jimas.

Ta pačią dieną vak. LSS.I
244 kuopa turėjo savo "Juo-j kunigiuką. Tarnauja už pa
iku vakara.” Programas bu- J močninką lenkų katalikų 
;vo gana tortingas. Atvai-1 parapijoj, o vakarais lazdą 
i dink komedija "Žvdas sta-; pasiėmęs bastosi po lietuvių 
kinėje." buvo diadogas "Mai-. stubas ir kalbina lietuvius 
• kės su Tėvu," "Džian Bam-i rašytis į L. Rymo Katalikų 

Iri”.r ’kur ^os spvčius” ir daug kitu j Susivienijimo kuopą. Mat,
seimo delegatai monologu. Be to pasakyta tuo keliu jaunas kunigiukas 
išdavinėio° ra-!ir keletas deklamacijų. Va-' eina prie suorganizavimo 

ėjus svetainėn.! artistai savo užduotis j lietuvių parapijos.
^.egatas klerika-Įatllko Se.r£n n*publiką pilnai' Jeigu butų apsukresnis ir 

las; buvo ramu. Potam atsi-:^žgapejlino.
stojo kalbėt delegatas tauti
ninkas. Tam nabagui vos 
pradėjus kalbėti, kaž-kaip 
ten išsmuko iš jo lupų žo
dis "klerikalai.” Į susirinku
siais davatkos, rodos, perkū
nas trenkė: pradėjo švjlpt, 
trvpt, spiegt ir net pikt-, 
žodžiauti. Mat, kunigų ap-j 
akinti parapijonai nežino, 
ką reiškia žodis "klerika-; 
las."—jie mano, kad tai bai-! 
sus jų pravardžiavimas.- 
Kalbėtx»jas pasitraukė į ša
lį, o publika pradėjo tyldyt 
pirmininkas ir kunigas. Ap
tilo. .................................
tęst "raportą," 
jis pasirodė,—i 
mas, švilpimas, kaip gyvu
lių ”stokyarduo-e.” Musų 
tautininką risti nurito nuo 
estrados. Man pasidarė ne
jauku, gėda ir būt tarpe to
kių gaivalų. Jie nenori nei; 
žodžio išgirst, ką kitos srio-Į 
vės žmogus pasakys.

Oi. gaila tautininkų, 
jiems ir gerai ’

Bile protestuot...

f

I

..... ..... _ Kuopai gi va-’pats be instruktorių veikt 
ikaras dagi kokį desėtką do- mokėtų, gal ir pasisektų 
Herių ir pelno davė.

Musu klerikalu u„
; socialistams pakenkti. Jie

, gal ir pasisektų 
jam tuo budu susiginti j sa- 
vo avinyčią būrelis avelių, 

? ‘ ? tTL ! bet kunigiukas perdaug 
‘žiopla5; kad pradeda kalbė- 
įti, tai ir mažai lietuvių kal
bą pažįstantįs žmonės juo
kais kvatoja ir pašaipas da
ro iš jauno "tėvelio.” Kuni- 
gužis pyksta, iš jo juokus 
darančius "kreizėmis” vadi-

Vėl išeina tautininkas 
”------ " bet vos tik

ir vėl spiegi-

j tą pati vakarą tyčia suren-i 
’gė savo prakalbas, kad iš-' 
biauriojus socialistus. Na, ir: 
bjaurojo, kiek tik neprausta 
klerikalų pakaliko burnelė' 
blevyzgoti gali.

Jeigu klerikalai mano, kad na, į)et (Uo savo negudrumu 
socialistai žmones suvadžio- da labiau sau biznį“ gadina, 

i ja, tai LSS. 244 kuopa kv:e-:^ajp ten nebūtų, o jau čia- 
tcia katalikus ir juos vado- nvkšti lietuviai pusėtinai sū
paujančius klerikalus į de-lsipratę ir ne bile mulkiui 
ibatus su socialistais, legul leidžia save mulkinti, 
viešai socialistų skyse priro- j 
do žmonėms, kad jų (kleri-| 
kalų) pusėje teisybė. Mes- 
apsiiniam stoti alei dieną,* 

įkuria galite kad ir jus pa-' 
jtis (parapijonai) paskirti ir| 
■ pasišaukti jūsų pusę ginti,! 
kad ir pati kun. Kemešį, 

j LSS. 244 kuopa paskuti-į 
iniame savo susirinkime nu- laiškas nuo Socialistų parti- 

. .'tarė prisidėti prie Ameri- jos sekretoriaus M. C. Jo-

Busiantis zakristijonas.

EASTHAMPTON, MASS. 
Darbininkas tik darbinin
kuose gali rast draugišką 

ranką.
Kovo J8 d. čia buvo LSS. 

253 kuopos susirinkimas.
: Susirinkime perskaityta

CENTS

BRIDGEPORT, CONN.
Dalis Bridgeporto lietuvių 

neprisidėjo prie seimo, kuri 
šaukė klerikalai ir tautinin
kai. Atsisakė dalyvauti ke
turios draugijos, .ypatingai 
Lietuvių Apšvietos Draugi
ja. su 250 narių, Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Vy
tauto Draugija su 175 na
riais., L. D. L. Draugija su 
60 narių ir LSS. 41 kuopa 
su 40 narių. Viso apie įlenki 
šimtai narių. Be to, SLA. 
kuopa taipgi ant pusės ski
lo, kuomet prieita prie dele
gatų siuntimo. Delei to ki- 
!o dideli ginčai ir vos vieno 
balso didžiuma nubalsavo, 
delegatą siųsti. Aišku, kad 
bridgeportiečiai nevisai pu
čia Į klerikalų dūdą.

Kovo 15 dieną tapo sužei
stas lietuvis Ignas Jezuliu- 
nas. Kranas, kuriuo kilno
ta sunkius daiktus ant gele
žinkelio, kėlė mašiną iš frei- 
to; ir kada pakėlė, butą ne
drūto vąšo, kuris laiko visą 
sunkumą. Vašas truko ir pa
taikė i pati viršugalvi minė
tam darbininkui: perskėlė 
galvą. Sužeistasis tuoj nu
gabentas pas gydytoją, su- 
iuta galvą, ir tikimasi, kad 

pasveiks.
Miesto valdžia paims sav., 

kontrolėn ledą ir anglis, pri- 
vatiškiems biznieriams nu
traukia pelną.

41 kp. korespondentas.

kos Lietuvių Darbininkų nes’o, kuris atsišaukia i 
Tarybos ir atsišaukti i vie- darbininkus-draugus, kad 
tinęs ir apielinkės darbiniu- gelbėtų draugą Frideriką

Lekiu augštai, 
Lekiu toli,

Bet niekad aš nelekiu 
Neturėdams Helmar.

LSS. 1-ma kuopa kovo 23 kiškas draugijas ir kuopas. Krafft’a, kuris už gvnimą 
laikė pusmetini susirinkimą, kad bendrai sutariąs sušau- žmonių laisvės likosi nuteis- 
Pačiame Susirinkime nieko kti tų organizaciją konfe- tas penkiems metams kalė- 
svarbaus nebuvo, tik kuo- renciją. Taigi akronicčiai ijiman ir turi užmokėti 1,000 
m et perskaityta laiškas pri- socialistai f 
siųstas nuo Liet Darb. Ta- I^.i gyvuoja darbininkiškas 
rybos, kur buvo kviečiama susipratimas ~ ’* ’ 
remti naujai sutvertą "Liet.'mas! 
laisvės Fondą," atsirado I

žengia pirmyn, dolerių pabaudos.
j Nors mums darbininkams 

ir solidaru- gana sunku patiems žmoniš- 
ikiau gyventi iš savo uždar- 

Darbininkas. bio, nors prisieina dažnai—

išdirbėjai Anjt5či»u»i«« Ryši** Tur- 
i ir Ejyptiikų Citsrrty

ARNOLD CITY, PA. 
Darbininkai bunda.

Susitvėrusi čionai LSS. 
254 kuopelė, būdama silpna 
finansiškai, bet turtinga 
savo narių energija. 17 ko
vo parengė prakalbas. Pra
kalbų surengimui lėšas 
draugai sumetė patįs iš savo 
kišenių ir parsikvietė iš Pit- 
csburgo kalbėtoją d. J. V. 
Venskuną.
Kalbėtojas savo prakalba 

padarė susirinkusiuose gerą 
Įspūdį.

Tamsumo lietuviuose čia 
da labai daug yra. Jeigu 
tankiau prakalbas girdėtų, 
tie žmonelės, kurių visas gy
venimo tikslas—tai rūpestis 
prisipirkti nedėldieniui a- 
laus, beabejonės, kitaip pra 
dėtų protauti.

Kad susitvėrė čia socialis
tų kuopelė, tai musų tamsus 
žmonelės baisiausiai pabu- 
go, pradėjo leist tokių kal
bų, kad tūli net ir prisirašiu
sieji prie kuopos nusigando 
ir iš kuopos pabėgo. Kad da
bar kalbėtojas dalykus išai
škino, tai tiems patiems so
cialistų "priešams” socialis
tai pasirodė visai kitokiais, 
negu jų buvo apie juos ma
nyta.

Prakalbų visi klausėsi su 
įtempta atvda ir.yra viltis, 
kad prakalbos atneš savo 
naudą. Geistina daugiau 
prakalbų.

Amerikos Trempas.
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Kad priespaudos jungas prislėgia, 
Beširdžiai budeliai kankina, 
Kad sprandas vilkti nepajiegia 
Naštos, ką tave gniužaina;
Kad duonos plutos nėr ant stalo, 
Vargams gi nesimato galo, 
Dejavęs sustok!
Kovok!...

Kad viltis kovoje apleidžia, 
Ugnis krūtinėj ima gesti, 
Džiaugsmų saulutė nusileidžia 
Ir tave ima noras mesti 
Kovot ir siekt ateičiai laimės, 
Nuvyk šalin šešėlilius baimės! 
Neaimanuok, 
Kovok!!•••

i
i Kovok, naikink viską, kas bloga, 

Tegu tyronų sostai griūva! 
įleisk šviesos po savo stogu, 
Valyk iš tent kas senai pūva, 
Griauk įstaigas tavo ponijos, 
Sutrauk pančius savo vergijos, 
Geismu liepsnok, 
Kovok!

•
Už laisvę savo dvasios, proto, 
Už būvį—duoną kasdieninę, 
Už naują tvarką išsvajotą, 
Už lygią tiesą draugijinę, 
Už šviesų, madonų rytojų, 
Už sunaikinta žemės rojų, 
Eilėn mus stok, 
Kovok!...
30—1—’18; Kainas Jr.

>•••

Rusijos Tremtiniu Suvažiavimas
Tremtinių reikalas opus 

ir senas. Prie caro valdžios 
tremtiniai su "kunu ir dū
šia" buvo 'pavesti visokiems 
"tautiniems” Komitetams. 
Valdžia juos ne tik kentė,bet 
ir palaikė, nes jie, kaipo kle- 
rikalai-liberali jai ne tik ne
buvo pavojingais, bet ir ar
timais. Kaip tie Komitetai 

-^. gelbėjo tremtinius, tai jau 
kitas dalykas. Kilus Revo
liucijai kuone jokių permai
nų tremtinių gyvenime ne
įvyko, nes tolaikinei val
giai mažai teapėjo įgrisę 

"iki gyvam kaului" tremti
niai. Todėl ir visiems Komi
tetams nebebuvo reikalo iš
sižadėti tremtinių "smau
gimo." Prie to prisidėjo dar 
visokie sumišimai ir per tai 
tremtiniai dažnai netekda
vo ir tų skatikų, kuriuos 
jiems pirmiau Komitetų 
^malonė’ primesdavo.

Tik štai dabartinės darbi
ninkų. ūkininkų ir kareivių 
Tarybų susivažiavimo Val
džios metu patys vargo žmo
nės pradeda valyti visokių 
Komitetų tremtiniams šelp
ti "voratinklius” su pačiais 
"vorais" 
tais."

Tam reikalui nuo 20 iki 27 
lapkričio m. dienos Petrapi- 
lyj buvo antrasai tremtinių 
delegatų susivažiavimas, mams. 
Susivažiavime dalyvavo į- . _
vairiu Rusijos tautų: lietu-;būti teikiama visiems trem- 
vių, latvių, lenkų, gudų, uk- t-’“1 J 
rainiečių, rusų, žydų ir estų 
atstovų. Lietuvių buvo apie 
50. Nė Centralinis Komite
tas, nė kitos nedemokrati
nės Draugijos savo atstovų' 
nesiuntė. Dalyvavo "Gru-ili būti mokinama gimtąją 
do" ir "Globos" D-jų atsto-; kalba. Mokyklas laiko vals

ai. Susivažiavime viso at- 
ankė apie 280 delegatų, iš 

jų dauguma didžiumiečių 
partijos ar jiems prijau
čiančių ir prie jų prisidėju
sių žmonių. Susivažiavimas, 
dirbęs visą sąvaitę, padarė 
svarbių putarimų, kurie iš 
pašaknių maino ^tremtinių 
šelpimo būdą ir duoda mirti
ną smūgį įsivyravusiems vi
sokiems Komitetams. Visų 
svarbiausi to susivažiavimo 
^nutarimai šie:

1) Vyriausia visų tautų 
tremtinių Organizacija—tai 
jų Susivažiavimai ir jų or
ganizuojama Centrinė Val
dyba Petrapily. Ji tvirtina 
visų tremtinių Organizaci
jų sąmatas,

itinklius” su pačiais 
’—"Ponais Komite-

—> kultūros, švietimosi, namo 
ios grįžimo ir kitus reikalus. 

Prie šios Valdybos gyvuoja 
tautinės sekcijos, svarbiau
siai, kultūros ir švietimosi 
reikalams savo tautos trem
tiniams tenkinti.

2) Kiekvienam mieste ir 
vietoje, kame tremtinių esa
ma, organizuojasi visų tau
tų tremtinių bendra Taryba. 
Prie tų Tarybų tveriama 
tautinės Sekcijos, kad rūpi
nusis kultūros ir švietimosi 
reikalais, o taip-pat, kad ge
riau apsirūpinus ir kitais sa
vo tautos tremtiniais.

3) Laikinai, kol nesusida
rys tokios visų tautų tremti
niu Taryboi 
vidacijos ai 
sijos, 
duoda pinigų senesniems 
Komitetams. Senuosius Ko
mitetus likviduojant visas 
jų judinamasai ir nejūdina- 
masai turtas eina visų tau
tų tremtinių Tarybų žiny
bom

4) Namon tremtinius grą
žinti tuojaus, kaip-tik prasi
dės demobilizacija. Grąžin
ti dykai. Kelionėje ir par- 
vykus namo, iki tremtinis 
neatsistos "ant savo kojų,” 
viskuo jį aprūpinti.

5) Neišdavinėti paskolų ir 
pašalpų pasiturintiems luo-

6) Medicinos pagelba turi'

»s, tveriamos Lik- 
ciios ar kitokios Komi- 
i, kurios kontroliuoja ir

tiniams, draug su vietos gy
ventojais.

7) Visų tautų tremtiniai 
turi teisės steigti ir naudo
tiem iš savo krašto išvežto
mis mokyklomis, kuriose ga-

tybė.
Tokie tai svarbiausi nuta

rimai. Juos • tuojaus 
pradedama vykinti gyveni
mam Lenkai ir latviai turi 
jau savo Likvidacijos Komi-

Prie naujos visuomenės tvarkos agitacija 
sustos.

Klausimas, kuris stovi šiandien prieš 
darbininkus, yra visai ne tame, ar jie galės 
dabartinę systemą sugriauti, ar ne. Šitą 
systemą sugriaus ekonominės jiegos, kurių 
niekas sukontroliuoti negali Jei tų jiegų 
nebūtų, tai jokia politinė organizacija esa
mos tvarkos negalėtų pakeisti; veikiant gi 
toms jiegoms, jokia partija negali kapitalis
tiškos systemos išgelbėt. Klausimas, kuris 
kįla prieš protaujančius žmones, yra tik ta
me, kokia visuomenės systema bus kapita
lizmui sugriuvus, ir ką mes turėtume veikti, 
kad ta naujoji tvarka greičiau įvyktų ?

Daug yra žmonių, kurie sutinka, jog 
dabartinis surėdymas turės kada-nors pa
sibaigti ir kad viso pasaulio brolybės gady
nė ateis; tečiaus jie peikia socialistų judėji
mą ir sako, kad nieko gera iš to nebusią. 
Jie sako, kad socialistų agitacija siundanti 
vieną žmonių klesą priešais kitą, o prie ge
resnės tvarkos galima esą prieiti vien tik 
susitaikius kariaujančioms kleaoms. Kaip 

j vienas rašytojas išsireiškė: "Visas klausi
mas yra tame, kaip beturčiai ir turtingieji 
galėtų sugyventi broliškam sutikime.” Sa
koma, kad kuomet vieną klesą pradės "my
lėt" kitą, tai ateis pasaulio brolybės diena. 
Tie gerų norų žmonės, kuriems rodosi kad 
tokie dalykai ištikrųjų yra galimi, mano, 
jog socialistų agitacija didina klesų neapy
kantą.

Jiems svarbiausis klausimas yra: "Kaip 
sustabdžius visą tą agitaciją, kuri eina mu
sų tarpu?” Jiems rodosi, kad jeigu agitaci
ja pasibaigtų, jeigu "klesų neapykantos 
kurstymą" galima butų sulaikyti, tai viskas 
butų išrišta. Kadangi kapitalistų klesa, sė
dėdama ant darbininkų sprando, yra pa
tenkinta savo padėjimu, tai suprantamas 
dalykas, kad visą tą "kurstančią prie klesų 
neapykantos” agitaciją veda darbininkų 
klesa. Todėl svarbiausis klausimas, kuris 
kįla prieš tuos gerus žmones, yra ne "kaip 
prašalinus darbininkų išnaudojimą,” bet 
"kaip nutildžius darbininkus, kuomet jie 
būna plėšiami?"

Klesų kova yra taip nemalonus dalykas, 
kad tie dievobaimingi ponai norėtų sustab
dyti visas kalbas apie ją. Kaip strusis pa
jutęs pavojų kiša savo galvą į smėlį, many
damas. kad į priešą nežiūrėdamas galėsiąs 
išsigelbėt nuo mirties, taip ir tie žmonės 
mano, kad nekalbėdami apie klesų kovą ga
lėsią ją prašalinti. Jeigu klesų kova yra 
toks nemalonus dalykas, kad gražus, gerai 
pavalgę ponai negali apie ją klausytis, tai 
pamąstykit, ką ji turi reikšti žmonėms, ku
rie turi dėl jos krauju prakaituot? Šitie 
žmonės apie klesų kovą ir kalba. Bet kalba 
jie nedelto, kad klesų kova butų jiems malo
nus dalykas, o vien dėlto, kad jie nori ją pa
baigti.

Klesų kova nėra siundymas klesos prieš 
klesą, kaip tūli norėtų mums įkalbėti. Kle
sos jau yra susiundytos. Dėl šitos priežas
ties ir visa agitacija yra vedama. Ne dar
bininkų agitaciją reikia kaltint, kad dyka
duoniai gyvena palociuose, kuomet darbo 
žmonės rūdija tamsiose lindynėse. Ne dar
bininkų agitacija kalta, kad sudega užra
kintomis durimis pilna mažų mergaičių fab
riką, arba užgriuva neapsaugota anglių ka
sykla, užberdama darbininkus, kurie triū
sė tenai tverdami kapitalistams lobius. Ne 
darbininkų agitacija verčia jaunas jų duk
teris vesti gėdos gyvenimą, kad turėjus už 
ką duonos nusipirkti, arba darbininkus 
skerstis karės laukuose, kad kapitalistai ga
lėtų įgyti naujų rinkų tavorams, kuriuos jie 
nuo tų darbininkų pavogė. Ne darbininkų 
agitacija kalta ir tame, kad ta klesa, kuri

faktas, kad vieni jų bus išnaudotojai, kiti 
išnaudojamieji. Socialistai nenori tokių 
sąlygų, kuriose skurdžiai ir turčiai galėtų 
gyventi "broliškam sutikime." Socialistai 
nori jsteigti tokią systemą, kur nebūtų nei 
ponų, nei vergų; nei turčių, nei skurdžių. Ir 
tik tuomet, kuomet visi žmonės bus lygus, 
išnyks klesų kova ir agitacija.

Kapitalistų klesa negali pasitaisyti.
Daleiskime, kad kapitalistas užsimanė 

pasitaisyt ir nutarė darbininkų daugiau ne- 
beišnaudoti. Daleiskime, kad apsėdo jį 
"brolybės" dvasia ir jis liovėsi traukęs iš 
savo darbininkų pelną. Kas iš to išeitų? 
Jis tuojaus žūtų nuo konkurencijos kito ka
pitalisto. Taigi matom, kad kapitalistas lai
mi tik tas, kuris gali pigiau gaminti produk
tus; o kad galėjus pigiau tavorus gaminti, 
kapitalistas turi kuopigiausia darbinin- 
Kams mokėti. Kitaip jisai, kaipo kapitalis
tas, negali egzistuoti. Taigi ne jo galybėj 
sustabdyti darbininkų plėšimą. Ne kapita
listų klesos galybėj pritaikyti draugiją prie 
naujų gyvenimo sąlygų.

Jeigu kapitriistų klesa ir galėtų panai
kinti darbininkų išnaudojimą, tai tam yra 
da iš jos pusės nepergalima kliūtis—ji ne
nori tokio panaikinimo. Kapitalistai yra 
guodųs žmonės ir jie nori jodinėti darbinin
kų nugaromis toliaus. Juk tai yra daug 
smagiau, negu dirbti. Be to, jų gyvenimo 
sąlygos ir apystovos yra tokios, kad jiems 
rodosi, jog jie elgiasi teisingai. Jie įsitiki
nę, kad' jie yra visuomenės išganytojai ir 
kad jeigu "minia" paimtų savo kontrolėn 
valdžią ir pramonę, tai visa civilizacija iš
nyktų nuo žemės paviršiaus. Tuo tarpu 
darbininkų gyvenimo sąlygos nėra tokios, 
kad kapitalistai jiems galėtų išrodyt visuo
menės išganytojais. Darbininkai tik ir gali 
pelno systemą panaikinti.

organizuoja

■ sijas ir dėl to pirmieji jau ' t" ’•
gavo apie 7 milionus, o ant- padaro visus turtus, pati. gauna jų tik 

Lietuviai gausią šiomis die
nomis. Delei paėmimo visų

garsiosios "tvirtovės" Cen-Į • 
tro Komiteto, dabar "apsi- 
kasusio" Voroneže, eina ta 
rvbos tarp visų lietuvių soci
alistų partijų. Kuo pasi
baigs, tuojaus sužinosime. 
Tikimės, kad geruoju.

Zigmas Valaitis,
"N. L?

rieji apie 3 milionus rublių. 1? nuošimčių. Ne, tokie dalykai nėra agi- 
T’ *------•------- j:_ tacijoš pasekme; jie yra priežastis agitaci-

.... . jos ir klesų neapykantos. Klesų kova yra
rJT?! agitacijos priežastis, o nė pasekmė. Agita

cija neišnyks patol, pakol neišnyks klesų 
kova.

Daleiskime, kad klesos susitaikė ir pra
dėjo labai mylėtis. Daleiskime, kad išnau
dotojai ir išnaudojamieji išmoko "sugyven
ti broliškam sutikime." Bet kokioj "broly
bėj" jie negyventų, visgi pasiliks tas baisus

žingsnis po žingsnio.
Yra žmonių, kurie sutirika, kad pelno 

systema turi pasibaigti pirma, negu įvyks 
žmonių brolybės idealas, tečiaus jie nesu
tinka su socialistų nuomone apie tai, kokiu 
budu šita systema užbaigs savo dienas. Jie 
mano, kad klesų skirtumai povaliai turės 
išnykti, nes darbininkai kas sykis vis dau
giau sunaudoja pagamintų savo produktų ir 
galų gale jie galėsią visai su kapitalistais 
susilygint. Tokiu budu perėjimas nuo pel
no systemos prie kooperatyvės visuomenės 
busiąs laipsniškas, žingsnis po žingsnio, bet 
ne Ūmu revoliucijos perversmu. Yra tokios 
rūšies žmonių, ką apie staigų perversmą bi
josi ir pagalvot; jie tiki į laipsnišką keiti
mąsi, nes tokia lėta permaina jiems gražiau 
skamba. Tečiaus tokia nuomonė neturi 
sau jokio pamato.

Kad parodžius jog pelno systema gali 
laipsniškai išnykti, jie turėtų Parodyt, kad 
darbininkai kas kartas vis daugiau sunau
doja savo produktų. Tuo tarpu gi taip visai 
nėra. Kas metai darbininkai sunaudoja 
nedaugiau, bet mažiau pagamintų savo ge
rybių. Nauji išdarimai kas metai vis dau
giau didina darbo našumą, o darbininkai vis 
gauna tik tiek, kad vos tik gali pragyventi. 
Kitkas eina vis kapitalistų klesai. Pavyz
džiui, 1885 metais, sulyg valdžios skaitlinių, 
Amerikos darbininkai sunaudojo 50 nuo
šimčių to, ką jie buvo padarę. Taigi kapita
listams tuomet liko pusė darbininkų pada
rytų turtų. Bet kaip parodė Suvienytų Val
stijų Cenzo Biuletinas No. 150, 1910 metais 
darbininkams čia užteko jau tik 17 nuošim
čių iš to, ką jie padarė. Aštuoniasdešimts 
tris nuošimčius pasiliko sau kapitalistų kle
sa. Mašinerija kasdien vis gerinasi ir ne
užilgo darbininkai gaus tik dešimtą dalį to, 
ką jie padaro; 90 nuošimčių pasiims kapita
listai.

Šitie faktai aiškiai parodo, kad pelno 
systema laipsniškai nesibaigia, ir ji negali 
laipsniškai baigtis, nes išnaudojimas laips
niškai eina vis didyn. Spraga, kuri skyria
viešpataujančią klesą nuo darbo žmonių, i džios ir privilegijų, tatai pa- 
kasdiena darosi vis platesnė ir klesų neapy-jrod® aiškiai čikagiškė IW\\. 
kanta nuolat aštrėja. O kuo griežčiau kle- 
sų skirtumas reikšis, tuo daugiau augs agi
tacija ir klesų neapykanta.

(Toliaus bus).

Prof. Elliot stengiasi iš

jos baimę. Gerai suprasda
mas neatskirtinumą socia
lizmo nuo demokratijos, 

Eiliotas kritikuoja jau ne- 
vien socializmą, bet pasmer
kia ir pačios demokratijos 
įstaigas. Primena, kad 
pastačius Jungtines Ameri
kos Valstijas konstitucijos 
pamatais, įvykdžius gyveni
man rinkimą valdininkų ir 
įstatymdarių, duota visitms 
subrendusiems vyrams ly
gias teises. Akivaizdoje to 
Europos valstybių vyrai 
pradėjo nuogąstauti ir kal
bėti, kad amerikoniška de
mokratija prives prie di
džiausios betvarkės, atims 
prideramą vietą produkci
jos valdytojams ir atiduos 
valdžią į "gaujos" (mob) 
rankas. Tečiaus, sako kri
tikas, į pusantro šimtme
čio visos tos baimės išnyko 
ir šiandien išrodo juokingo
mis ir paikomis, bet savo lai
ku jos buvo pamatuotos ir 
ne vieną valstybės vyrą 
kankino.

Jie ramina save nors tuo, 
kad Amerikos demokratija 
neišnaikino Europos monar
chijų, todėl ir pakilanti Eu
ropos social-demokratija 
neišnaikinsianti buržuazijos 
viešpatavimo. Argumentams 
savo susiraminimui jie stato 
pavyzdžius iš praeities, o tie 
gi kurie visuomeninį judėji
mą ir klesinių spėkų susi- 
klojimą mato, svarsto ir įsi
tikina, kad valdomosios kle
jos spėkos auga, o valdan
čiosios mažėja, šitoje situa-. 
cijoje orientuojasi tuo, kad 
stoja prieš praplėtimą poli
tinių teisių, nepripažįstant 
jų moterims bei apsunki
nant svetimžemiams gauti 
pilietybės teises, o labiausiai 
tengiasi aprubežiuot ap
lietos plėtojimąsi, dėlto ša
lies mokyklas stengiasi pa
versti įstaigomis demokra
tijos idealams naikinti, ran
kų darbams mokinti ir mili- 
tarizmo dvasiai stiprinti, 
kuomi atimama mokiniams 
daug valandų mokslo.

Tokie buržuazijos viešpa
tavimo gelbėtojai žino, kad 
socializmas yra Francuzų 
didžiosios revoliucijos Už- 
žibdintų vilčių neišsipildymo 
vaisiumi; Francuzų didžioji 
revoliucija iškėlė visų žmo
nių teisių lygybės obalsį. 
Tuo principu remiasi jung
tinių Amerikos Valstijų ne- 
prigulmvbės deklaracija ir 
pamatiniai šios šalies įstaty
mai. Tuos principus pripa
žino ir kitos šių dienų vals
tybės. Tečiaus teisių lygybė, 
kitaip sakant, lygybė prieš 
Įstatus, da nėra draugijinių 
teisių lygybe. Francuzų re
voliucijos sužadinti sieki
mai duot progą visiems bū
ti laimingais ir atimt galią 
stipresniems valdyti silpnes
nius, likosi nuslopinti išsyk 
napoleoniška, o paskui eu* 
ropinės koalicijos reakcija. 
Tečiaus tie siekimai ir troš
kimai nors buvo nuslopinti, 
jie laiks nuo laiko apsireiš- 
davo įvairiose formose, net 
ant galo susiliejo į tikslingą 
ir sužinų socialistinį judėji
mą. Tas judėjimas ypač 
pasinaudodamas demokrati
jos įstaigomis, siekia paimt 
įstatymdavystę ir valdžią į 
organizuoto proletariato 
rankas, kad realizavus drau
gijinę žmonių lygybę.

Ir tą judėjimą nors iš vie
nos pusės įvairiausiomis 
priemonėmis buržuazija 
stabdo ir varžo, iš kitos gi 
pusės j ieškantis vis naujo 
sau pelno kapitalas pagami
na tas ekonomines sąlygas, 
kurios tą judėjimą augina, 
plėtoja ir stiprina. Apimta 
baimės buržuazija nesigaili 
pastangų ir pinigų.

Rusijos revoliucija nugąs
dino pasaulio buržuaziją, blaškyt augančią buržuazi- 
Ta jos baimė aiškiausiai pa
sirodo buržuazinių rašytojų 
straipsniuose apie socializ
mą. Kas šiandien nekalba 
apie socializmą? Laikraš
čiai, kurie pirma veik nieku 
budu nesutikdavo duot vie
tos straipsniams apie prole-, 
tariate doktrinas ir idėjas, 
šiandien pašvenčia ne špal- 
tas, bet puslapius šnekai a- 
pie socializmą. Tose buržua
zijos šnekose ir socializmo 
kritikose visų pirma mušasi 
į akis nežinojimas socializ
mo mokslo, kitur gi rūpes
tingas vengimas paliesti 
pamatinius socializmo teori
jos dėsnius, bet kaip pas 
vienus, taip ir pas kitus tų 
kritikų kyšo kartais nelabai 
gudriai slepiama tendenci
ja išdirbti skaitytojuje klai
dingiausią nuomonę apie so
cializmą, ir pratęsti buržu
azijos viešpatavimą.

Tuo tikslu buržuaziniai 
socializmo aiškintojai daž
nai naudojasi ne socializmo 
Drincipų argumentais, bet 
frazėmis stengiasi užvaduo
ti’ turinj; jieško kokios tai 
naujas programos savo stip
rumu ir logika lygios socia
lizmui, kad išvedus visuome
nę iš tos klampynės, į ko
kias kapitalizmo sistema 
įvedė. Jie vietoje socializ
mo mėgina statyt demokra
tiją, tarsi nematydami to 
fakto, kad socializmas tik ir 
yra demokratijos idealų to
lesne tąsa; kad socialistinis 
idealas ir judėjimas tik iš 
demokratijos idealų išplau
kia ir tuos idealus dapildo; 
kad atskirti socializmą nuo 
demokratizmo tą patį reiš
kia, ką ir atskirti liepsną 
nuo malkos. Be socializmo 
demokratijos idealų niekad 
gyveniman įvykdinti nega
lima. Taigi, kaip apgailėti
nais ignorantais pasirodo 
tie, kurie vardan demokra
tijos bando kovot prieš soci
alizmą. Kad kaip nors pa
silaikius savo užimtoj pozi
cijoj, tokie kritikai sužiniai 
ar nesužiniai falsivikuoja 
socializmo doktrinas, išdir
ba kokias tai keistas, visai 
su socializmo mokslu nesu
tinkančias nuomones apie 
socializmo idealus; reikalau
ja iš socializmo pripažinti 
dalykus, kokių jis niekad 
nepripažino ir nepripažins 
iki socializmu vadinsis. To
kiais nevykusiais savo rei
kalavimais mano iškraipyti 
supratimą apie socializmą, 
kad paskui galima butų už- 
reikšti, kad socializmas gy
venime yra negalimas, kad 
jis nieko naujo visuomenei 
neduodąs.

Toks tikslas yra tų buržu- 
azinių apie socializmą šnekų 
ir kritikų.

Tečiaus, yra ir tokių žmo
nių, kurie su socializmo 
mokslu atpažinę, ir kurie 
ne dėl efekto bei delei klai
dinimo naivių skaitytojų so
cializmą kritikuoja, o vien 
kad sutraukus visas buržu
azinių veikėjų spėkas prieš 
socializmą.

Kaip jau musų skaityto
jam žinoma, prieš nesenai 
vienas Amerikos plieno 
trusto magnatas, Charles 
Schwab’as, vienoje turčių 
puotoje užreiškęs, kad soci
alizmo tvarka nėra prasi
manymu ar svajone, bet re
aliu klausimu, kuris turi būt 
netolimoj ateityj išrištas. 
Kad tokiam kapitalistui, 
kaip Sch\vabas, nesinori de
lei tos socialistinės tvarkos 
liuosu noru išsižadėti val-

• •

kvietimu jį įsirašyti į minė
tą uniją. Tečiaus Schwabo 
užreiškimas sukėlė polemi
ką. J. B. S.
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visokiosŽINIOS
NORI SURINKT 10.000,000 

PORŲ BATŲ RUSIJOS 
ŽMONĖMS.

Chicagoj susitvėrė orga
nizacija, kuri pasistatė savo 
tikslu surinkti pavariu
siems Rusijos žmonėms 10,- 
000,000 poni čeverykų. Tos 
organizacijos butas randasi 
po No. 17 North Statė st.

Nors šitas judėjimas pa
gelbėti Rusijai prasidėjo 
Chicagoje, tečiaus jis grei
tai platinasi ir po visą šitą 
šalį. Įvairiuose miestuose 
organizacija steigia komite
tus, kurių pareiga yra pa
imti tinkamą vietą, kur su
rinktus čeverykus galima 
sudėti.

Šita organizacija išdirbo 
visus reikalingus pienus ir 
dabar atišaukia Į Amerikos 
visuomenę .prašydama padė
ti pasiekt jai tikslo—surink
ti nukentėjusiems Rusijos 
žmonėms 10,000,000 porų 
čeverykų.

Chicagoj yra atidaryta 
jau 300 punktų, kur žmonės 
gali nešti čeverykus, kokius 
kas gali paaukauti. Keturi 
nuošimčiai aukaujamų čeve- 
rvkų esą visai geri. Tokius 
tuojaus pakuoja ir siunčia. 
Nudėvėtus taisys ir pataisy
tus siųs. Čeverykus Rusi
jon vežš rusų liuosanorių 
laivynas, kuris dabar stovi 
Seattle, Wash. čeverykai 
bus siunčiami įvairioms ru
sų kooperacijoms ir draugi
joms, kurios išdalys juos 
tarp vietos žmonių.

----------- ų 
MICHIGANO "PATRIO

TAI” SUMUŠĖ TRIS 
ŽMONES.

Netoli Jacksono, Mich., 
„patriotai” sumušė tris so
cialistus: senį Heddeną, jo 
sūnų ir jų pažįstamą moterį 
Martin’ienę. Visi tris jie 
grįžo iš socialistų mitingo, 
kaip būrys ginkluotų ir mas
kuotų juodašimčių pastojo 
jiems kelią ir pradėjo mušti. 
Seniui Heddenui razbainin- 
kai kirto kokiu tai geležiniu 
įrankiu į kaktą ir ant vietos 
jį patiesė. Ant moteriškės 
užpuolė su revolveriu. Jau
nas Hedden ilgai gynėsi, bet 
prieš didelę gaują atsilaikyt 
negalėjo ir galų gale jį taip 
pat sumušė. Nors visi už- 
užpuolikai turėjo užsirišę 
ant akių lyčianas, bet jaunas 
Hedden sakosi pažinęs 
tarp jų vieną detektivą. Mrs 
Martin sakosi pažinusi kitą 
„patriotą,” tečiaus policija 
nei pirštu nepajudino, kad 
piktadarius suėmus.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Apnl 
3, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

ANGLAI SLOPINA INDI- 
JOJ SUKILIMĄ.

Indijos ministerija Lon
done paskelbė, kad dėl vie
tos žmonių sukilimo Belu- 
chistane andai priėjo prie 
ginkluoto mūšio, per kurį 
pridaryta daug nuostolių.

Pranešimas sako: „Indi
jos vyriausybė praneša, kad 
marų bruzdėjimas Beluchis- 
tane priėjo prie nedorų dar
bų. Kartais chotranų padė
dami, jie pradėjo kapoti te
legrafo vielas, šaudyt į trau
kinius ir naikinti valdžios 
turtus savo apielinkėse. Ši
tas bruzdėjimas da nėra 
nuslopintas. Pradėta var
toti prieš juos baudžiamų 
priemonių. Pastaruoju lai
ku musų orlaiviai pasekmin
gai bombardavo dviejose 
vietose jų susirinkimą.”

KANADOJ RIAUŠĖS.
Quebec mieste kilo riau 

šės prieš konskripciją. Ba
landžio 1 naktį buvo pa
šaukta kariumenė ir prasi
dėjo mušis. Civilių žmonių 
likos 4 užmušti ir 4 sužeisti; 
kareivių taipgi keliatas su
žeista. Šimtas žmonių liko; 
areštuota. Mušis tarp ka 
riumenės ir konskripcijos 
priešininkų tęsėsi nuo 8:30 
vai. vakaro iki vidurnakčio. 
Kariumenės priešininkai 
pasislėpę už sniego pusnių 
ir tarpdurįse šaudė iš revol
verių, o kariumenė iš kulka- 
svaidžių.

VOKIETIJA IMA 1921 ME
TŲ NAUJOKUS.

Siunčia vaikus i frontą visai 
nemokytus.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad vokiečių ambasadorių? 
Šveicarijoj paskelbė laikraš
čiuose, kad visi Vokietijos 
pavaldiniai, kurie tik turi 17 
metų amžiaus, yra šaukiami 
kariumenėn. Kovo pradžio
je pradėta imti jau 1921 me
tų naujokus ir daugybė to
kių vaikų esą siunčiama ka 
rėš frontan civilėse drapa
nose be jokio militario lavi
nimo.

ŠVIESOS TAUPYMAS 
PRASIDĖJO.

Ar jus pavarėt savo lai
krodį valandą pirmyn? Jei 
gu ne, tai pa varykit, nes ki 
taip jus visur pavėluosit 
Nuo 1 balandžio visi laikro
džiai Amerikoje likos pava 
ryti pirmyn. Tas padaryta 
dėlto, kad anksčiau žmonė: 
turėtų keltis, viena valanda 
anksčiau pradėtų iš ryto 
dirbti ir su saulės šviesa ga
lėtų darbą pabaigti. Tokiu 
budu visos dienos darbas ga
li būt atliktas prie saulė 
šviesos, be žiburių. Tas rei
škia šviesos taupymą.

AMERIKOS RAITELIAI 
UŽMUŠĖ 10 MEKSI

KIEČIŲ.
Netoli Pirales, Mex., tarp 

Amerikos raitelių ir Meksi
kos plėšikų pereitoj savaitėj 
įvyko mušis, per kurį buvo 
užmušta 10 meksikiečių ir 
vienas amerikonas. Mušis 
Įvyko, kuomet meksikiečiai 
užpuolė ant Nevillo ganyk
los ir užmušė G. Nevillą. ”

AUKOS
ŲR1DGEWATER, MASS. Per drg. 

M. Duseikos prakalbas vasario 25 d. 
surinkta aukų NAPK. fondan >975. 
Aukavo: P. Grinkevičius, A. Bagins- 
kas, V. Jarmalavičius, J. Šaltenis, S. 
J. Kirstis. J. Tolivaiša, A. Mažiukna, 
J. Kušleika, po 50c. P. Laužikas ir 
P. Margiunas po 30c. J. Kupčiūnas, 
A. čemeris, J. Abramavičius, A. Pui
dokas, K. Zinkevičius, J. Parčiauskas, 
S. Paulauskas, K. Diksnys, A. Gudie
nė, V. Abaliavičius, P. Budriunas, J. 
Antulionis, J. Peslaitė, V. Kaziulinai- 
tė, po 25 centus. Viso labo su smul
kiomis aukomis 19.75.

Aukas priėmiau ir pasiunčiau ka- 
sieriui K. V. Žiurinskui. Aukavusiems 
tariu širdingą ačiū.

NAPK. sekr. H. Kricher.

Pajieškau sesers Katrinos Sakely
tės, Jono Podžiuno, Jono čekaičio ir 
Biručiukių visi Vensloviškio kaimo, 
Skirsnemunės parap., Kauno pav., 
Marijonos Tolackytės Raupliškių kai
mo Skirsnenunio parap., Raseinių 
pavieto. Meldžiu atisišauku taipgi 
visų kitų pažįstamų.

Veronika Sakalytė-Milerienė (14) 
•ssejv ‘Joupaaf) *"jąs ouij ggg

Pajieškau savo pusbrolių Antano, 
.Marčiaus ir Juozo Stoknų, paeina iš 
Suvalkų gub., Prienų parap., pirmiau 
gyveno Vaterburv, Conn., turi savo 
fermas. Jie patįs arba kas apie juos 
žino meldžiu pranešti .šiuo adresu. 
Marė Kižienė po tėvais Vasiliauskutė,

76 Lamartinc st., \Vorcester, Mass.

Pajieškau dėdės Igno Ulevičiaus, 
iš Bundžiškių kaimo, Skriaudžių pa
rap., Suvalkų gub., jau apie 34 me
tai kaip Amerikoj. Jo paties atsišau
kti ar kas žino malonės pranešti.

Antanas Tamošiūnas, (15)
115 A str., Giraldville, Pa.

Pajieškau brolio Antano Vaitkevi- REIKALINGAS bar beris, darbas 
čiaus, iš Vilkijos sodžiaus. Krekenc- ant visados, mokestis gera. Atsi-
vos parap., Kauno gub., gyveno Cle- šaukit pas Teofil Balkus,
veland, Ohio. Turiu svarbų reikalą 131 E Merrimack st., Ią>well, Maut, 
ir meldžiu jo paties ar žinančiųjų at
sišaukti. (16)

Clevelando miesto taryba 
specialiam susirinkime pe
reitoj savaitėj nutarė išmes
ti du socialistu aldermanu. 
Willertą iry Mandelkomą. 
užtai, kad jie balsavo prieš 
sumanymą duoti patriotiš
kai organizacijai pinigų.

REIKALINGAS greitu laiku 
KRIAUČIUS kuris mokėtų siut vy

riškus kotus ir kitokį darbą. Geram 
triaučiui gera mokestis ir darbas 
nt visados. Atsišaukit šiuo adresu: 
J. A. RAMANAUSKAS, <15> 
4 Lafayette St., Voreeater, .Mass.

REIKIA KRIAUČIŲ^
Reikalingas vienas siuvė

jas gerai mokantis siut ži- 
ponus, o kitas prie prosini- 
mo (gali atsišaukt kad ir 
norintis mokytis). Darbas 
užtikrintas, mokestis nuo 
$18.00 augštyn. Atsišaukit 
greit. (15>.

M. J. P0WELL,
350 Water st., 

Fitchburg, Mass.

ATSKAITA.
Lietuvos Šelpimo Fondo Finansų 

Sekretoriaus nuo L:epos 1, 1917 iki 
Kovo 1, 1918.

Liepos 1, 1917 balansas . .$2920.56
Per V. Paukštys nuo Draugysčių 

sąryšio prakalbų, iš Cliffside, 
<1. J.............................................. $13.04.

Per J. Stankevičius Lietuvos Sūnų 
draugystės iš I^echburg, Pa. $25.00

Per J. Mikolaitis, pelnas nuo pikni- 
o per SLA. 225 kuopos Burlington. 
i. J............................................... $20.00.

Per J. M. Jaruškevičia D. L. K. 
/ytauto Dr-stės Manchester, Conn. 
auka .............  $35.00.

Per J. N Simanauskas LSF. Sky- 
ius iš E. St Louis, 111...........$114.79.

Per C. Kochones nuo Draugystės 
<unų ir Dukterų Lietuvos, Melrose, 
Park. III. ................................... $13.90.

Per J. Neviackas, nuo draugiško 
pasilinksminimo Worcester, Mass. 

...............................................  $18.30.
A. Dubauskas, E. Cleveland. Ohio. 

auka .......................................... $10.83.
Per F. I.avieckis, Rumford, Me. už 

tampa s ...................................... $5.45.
Per vietinį LŠF. Skyrių iš Cam- 

iridge, Mass............ ?.................$16.53.
Nuo SLA. 276 kuopos Oakfield. N.

Y.................................................. $30.75.
Simono Daukanto Dr-ja Grand

lapids, Mich. auka ................... $5.00.
Per vietinį LsF. skyrių iš Worces-

■ er, Mass.....................................$300.00.
Viso .........................................$608.59

Viso su balansu ................$3529.15.
IŠLAIDOS.

Rugsėjo 12, 1917, T. L.. Dunduliui 
ž du mėnesiu už technišką darbą už 

tegužį ir birželį 1917 $10.00 ir k rasos 
enkleliai 50c................................$10.50.

Spalių 27, 1917, už kasieriaus K. 
<idlausko bondsą ....................... $25.00.

Vasario 5, 1918, Julia Žemaitė iš-
aidos ...... $100.00.

Vasario 23, 1918, J. Neviackui iš- 
jidos už septynius mėnesius $18.50.

Viso išmokėta nuo Liepos 1, 1917

iki Kovo 1. 1918....................... $154.00.
Lieka pas LsF. Ižd. K. Šidlauską

Kovo 1. 1918............................$3375.15.
Iš viso įplaukė į LŠF. iki Kovo 1.

918 metų ......... $37325.75.
I.. Š. F. Fin. Sekretorius

T. L. Dundulis.
Chicago. III.

Pajieškojimai
"K E L.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaodi- 

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

"Keleivio” Adtnin.

Pajieškau Andriaus Stražio. kitados 
gyveno Scranton, Pa., vėliaus išvažia- 

o Į Sheboygan, Wis. Kas apie jį 
ino arba jis pats meldžiu pranešti 

-iuc- adresu.
Jonas Ulinauskas.

76 l^inartinc str. Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Jono Budino, iš 
Kuršėnų parapijos, Masaičių akalicos, 
Šiaulių pavieto, Kauno gub. Jo paties 
atsišaukti ar kas jį žino malonės pra
nešti, už ką busiu dėkingas. (15)

Pajieškau Domicėlės Lisauskutės, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Vilūnų kai
mo; meldžiu atsišaukti arba kas žino 
pranešti. (16)

Mikas Kerševičius,
563 Washington str., Keene, N. II.

Paiieškau Apolionijos Gudauskai- 
tės, iš Poežerių kaimo, Girdiškės pa
rap. Kauno gub., gyveno Chicagoje. 
Jos pačios ar kas ją žino prašau at
siliepti.

Ona Sudentaitė. (14)
84 Union avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Kazake
vičiaus, ir pusseserės Konstancijos 
Kazakevičiūtės, taipgi Marceliaus 
Kazakevičiaus, visi žizmarių parap., 
Trakų pav., Vilniaus gub. Meldžiu 
atsišaukti.

Ignas Kazakevičius, (14)
117 Chestnut st., Lawrence, 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

i’r
paveikslas. Iš Lietuvos Vilniaus gub. 
Kas apie jį žinote ką nors malonėkite 
pranešti. <7 (15)

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

Pajieškau Juozapo Srubiko, Kau
no gub., Panevėžio pav., Vabalininkų 
parap., Smailiškių viensėdijos. Turiu 
svarbų reikalą malonėkit atsišaukti 
arba kas apie ji žinot praneškit šiuo 
adresu: A. Grubis (14)

237 D St., ,So. Boston, Mass.

Pajieškau savo švogerio Antano 
Prekevičiaus. Jo paties atsišaukti ar 
kas apie jį žino malonėkit pranešti. 

Mateušas Brokertas,
28 E. South st., Mahanoy City, Pa.

Pajieškau brolio Liudviko Bubino iš 
Gudelių kaimo. Traškunų parap., 
Vilkmergės pav., Kauno gub. Taipgi 
kitų savo pažįstamų meldžiu atsišau
kti. (19)

Dan. Bubi n,
Co. A. 35-th Inf., Nogalis, Arizona.

Pajieškau giminių ir pažįstamų aš 
iš Barauckinės kaimo, Vaiverių pa
rap., Mariampolės pav., Suvalkų gub. 

Mykolas Višniausk&s,
3 Wheeler pi., Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Frano Galmino 
ir draugo Juozapo Žako, abu iš Do- 
meikių kaimo, Telšių pav., Kauno 
gub. Meldžiu atsišaukti.

PeL Bumontas,
BOX 744, Christopher, 111.

Pajieškau tėvo brolio Adolfo Tarvi- 
do iš Virmenų sodžiaus. Telšių pav., 
Kauno gub., gyveno Chieagoje. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti.

Su Tarvidas.
1155 Thurman st., Camden, N. J.

Pajieškau brolio Antano Stanišau- 
sko, iš žąsinu kaimo, Šiaulių pav., 
Kauno gub., prieš 2 metu gyveno 
Chicagoje. Meldžiu jo paties atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

Franas Naujokas
EOX 316, Fern Hill sta.

Tacoma, Wash.

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

Aleką Skavidis, (14)
360 Lincoln 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., Worcester, Mass.

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

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

Pajieškau savo pačios Petronės 
Petraičiukės-Drevinskienės, iš Jucių 
\uitno. Fižvilklo vaisė,u us, Raseinių 
pavM Kauno gub.. 23 metų amžiaus, 4 
pėdų 8 colių augščio, tamsiu plaukų, 
ant dešinės peties turi apgamu, gy
veno Cambridge. Mass Ji išvažiavo 
prieš 4 metus nuo manęs pasiimdama 
mergaitę Mariutę, ir <lal>ar nežinau 
Kur i; randasi. Kas priduos man tik
rą jos :.viesą gaus lp dolerių atlygi
nimo. J. Drevinskas. <17,

1840 So. Halsted st., Chieago, III.

Jonas Ivanauskas Rusijos kareivis 
pajicš’.o Amerikoje Jono ir Stanisla 
vo Grigaliūnų, taipgi ir kitų savo gi
minių ir pažįstamų is Klovonių mies
telio. Panevėžio pav., Kauno gub. 
Meldžia jam rašyt sekau-iu antrašu:

Dejstvujuščaja Armija, 269 pie- 
hotnvj, Novarženskij polk. 2 rota,

YVANU YVANOVSKOMU, Rusaia

Pajieškau brolio Antano Navikau- 
sko, iš Prienų parap., Suvalkų gub., 
gyveno Shenandeph, Pa. Meldžiu jo 
paties ar žinančiujų atsišaukti.

Jurgis Navikauskas, (16) 
67 So. Broadvay, Aurora, III.

Pajieškau savo kūmo Jurgio Gu
džiūno, prieš 5 metus jis iš Philadel- 
phijos išvažiavo Chicagon, dabar gy
vena. rodos, New Yorke. Meldžiu at
sišaukti. D. Gurklis,

1026 Brandyvine st.,
Philadelphia, Pa.

Pajieškau sesers Antaninos Valai- 
čiutčs, iš Bartininkų kaimo, Pilviš
kių parap. Ištekėjusi už Šidlausko, 
gyveno Grand Rapids, Mich. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jos pačios 
atsišaukti ar kas žino pranešti. Ma
ne ima kariumenėn. (15)

Jonas Valaitis
1530 9-th str., Rockford, III.

DIDESNĖ VERTĖ NEGU PINIGAS, JEI VARTOSI CULGATE’S.

Kiekvieną pasitik su šypsą!
0 kuomet jus šypsositės, tai žiūrėkit, kad 
parodytumėt švarius, sveikus ir baltus dan
tis, kad yra ženklas ir užtikrinimas geros 
sveikatos.
Jus galit tatai atsiekti lengvai. Du syk ant 
metų duokit peržiūrėt savo dantis dentistui. •
O atsikėlę iš ryto ir eidami gult vakare nu- 
šepečiuokit savo dantis su šiltu vandeniu ir 
pagarsėjusiu

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

Tai yra dantų valytojas, kuris palieka bur
noje smagų skonį ir šveitimą dantų padaro 
smagumu. Šitą dantų valytoją reikia var
toti ne vien tik mažiems vaikams, bet ir se
nesniems žmonėms.

Geri Dantys — tąi gera Sveikata.

savo 
Vertelgos lange.

Solomeja Vaitkevičiukė, 
797 Bank st., (BOX 123),

Vaterbury, Conn.

Pajieškau brolio Izidoriaus Petrai
čio, Kauno gub., Raseinių pav., Sara- 
piniškių sodžiaus, rodos, gyvena Chi
cagoje. Jo pat.es atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti. (16)

Juozapas Petraitis,
BOK 258, Paulsboro, N. J.

| REIKALINGI du vyrai, norintieji 
užsiimt agentyste ir pasekmingai 
vesti ofiso skyrius (branch office) 
vieną Bostone, kitą Montreal, Cana
da. Pirmus metus galės pelnyti 
$1(1,0(10, vėliaus i: daugiau. Reikia 
turėt $500 dėl ofiso atidarymo. Kreip
kitės i

ECONOMIC HOME SLPPLY CO.
714 Van Burn st., Chicag-., III.

Pajieškau Adolfo Žerdeckio, gyve
no New Philadelphijoj. užsiima na
mu statymo amatu. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu jo paties ar kas 
apie jį žino atsišaukti.

Andrius Zolderis,
BOX 115, Coal Dale, Pa.

APSIVEDIMAI.
Papieškau apsivedimui dailios, ne- 

lidelės, jaunos laisvų pažiūrų *p®r- 
ginos. Aš esu jaunas 20 m., dailios 
išvaizdos vaikinas. Geisčiau, kad su 
pirmu laišku prisiustunačt ir save pa
veikslą. nes greičiaus susieitum Į pil
ną pažintį.

S. Lašas,
Gen. Dėl., La Porte, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
r.no 18 iki 30 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, aš esu 25 metų. Mel
džiu atsišaukti, atsakymą duosiu kiek 
vienai. Jos Abraitis,

909 Wisner st., So. Saginexv, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 35 metu amžiaus, be skir
tumo tikėjimo. Meldžiu atsišaukti, 
atsakymą duosiu kiekvienai.

A. Kamukas, (15)
720 Montegue st. Rockford, III.

Paiieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 26 metų amžiaus, meilaus 
budo, doro gyvenimo, laisvų pažiūrų. 
Aš esu 25 metų mašinistas, gerai už
dirbu. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslą. Atsakymą duo
siu kiekvienai.

P. Šankus (15)
6107 E Utica avė., Cleveland. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 21 metų amžiaus, laisvų 
oažiurų, aš esu 23 metų, turiu gerą 
darba. uždirbu nuo 28 iki 30 dol. sa
vaitėje. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą. Atsakymą 
ir platesnes žinias apie save suteik
siu per laišką.

W Minderys,
508 Pearl str., • Toledo, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 25 metų amžiaus, mylinčios 
apšvieta ir sutinkančios imti civiliš
ką šliubą. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveiksią, atsakymą 
ir platesnes žinias suteiksiu per laiš
ką. . L Kurklietis,

508 Pearl st.r Toledo. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Arba našlės, mylinčios rrsžu šeimy
niški gyvenimą. As esu 32 metų, 6 
pėdu atig.lčio, liuosas nuo kariurie- 
nės. i.’sira nori būt 1a i..tngesnė, už 
kitaj, lai atsišaukia. (15)

F Arinonavič
13538 So. Halsted st., hieago, Tll

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės be vaikų, turi būt pasitu
rinti. Aš esu 44 metų turiu tris pra- 
pertes. Sutinkančios vest gražų gy
venimą malonės atsišaukti. (18) 

B Diokas, 
5001 Alexander avė..

E. Chicago, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
senesnės 30 metų, mokančios skaityt 
ir rašyt, mylinčios apšvieta ir drau
gišką gyvenimą. Aš esu 34 metų, 
blaivas. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslą. Paveikslus ant 
pareikalavimo grąžinsiu. (14)

E. Radens
236 E st, Detroit, Mich.

REIKALINGA moteris fipžijrėji- 
mui namų man j darbą išėjus. Dar
bo nedaug, gali ir savais na m, rei
kalais užsiimti. Už tai skiriu pilna 
nragvvenimą ir uutą. Moteris gali 
būt. ir su kūdikiu. Platesniu žinių mel 
džiu kreiptis vpatiškai ar laišku.

A n taria.-, Leikus,
2026 St. Clair avė., N E

Cleveland, Ohio.

REIKALINGI greitu .laiku du 
1 riaučiai, prie vyriškų drabužių. At
sišaukit.

A. MIKELIUNAS,
70 Laarcncc SU Laarence. Mase.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

GORALSKYS EMPL. OFFICE, 
52 Salėm st., Boston, Maso.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA FORNIČIAI.

Geri ir pigiai; savininkas išvažiuo
ja į kitą miestą. Galima matyt visa
da po numeriu 237 D. st (ant trečių 
lubų) So. Boston, Mass. (14)

GERA PROGA! nusipirkt pas ma
ne galit gaut "Keleivį” ir kitus laik
raščius, o taipgi ir visokių knygų. 
Kas užsirašys pas mane "Keleivį” ant 
metų, tam duosiu gražią dovaną. 
Dovanas duosiu tik per šį mėnesi- 
Todėl nepraleiskite progos.

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

CHICAGO, ILL

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda iš pirmu rankų, t y. 

pačiu savininkų, parsiduoda ant leng
vu išmokėjimų. Vieta didžiausioj lie
tuvių farmerių kolonijoj Michigan 
valstijoj. Farmų galima pirkt kokių 
kas nori—didelių ar mažesnių, su 
triohomis, šoriais, užsėtais laikais ar
ba viena žemę. Vienatinis darbininkui 
išganymas iš sunkaus padėjimo, tai 
nusipirkimas farmos. Platesnių ži
nių kreipkitės žemiau paduotu antra
šu, Įdedant 3c. krasos ženklelį atsa
kymui. (15)

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

POSIDUODA DRAPANŲ 
ŠTOKAS.

Biznis gerai išdirbtas ir geroj vie
toj, tik vienas tas drapanų storas čia 
tesiranda. Parsiduoda iš priežasties 
kad savininkas eina į kitą*bumį( Kreip 
kitės ypatiškai ar laišku šiuo adresu: 

Adolfas Kvetkauskas (18) 
Paųuonock, Conn.

Farmos! Farmos!
NUSIPIRK IKE DIDŽIAUSIOJ 

LIETUVIŲ KOLONIJOJ AMERIKO
JE. Čia yra jau pirkę arti 400 lie
tuvių ukes ir jau 7 kaimai apgyven
ti lietuviais. Pirkite ūke tarpe savo 
‘autos žmonių, tai bus linksma gy
venti kaip Lietuvoje. Žemė parsidue- 
da ant lengvų išmokėjimų; neišdirb- 
l«s žemės akeris $10. $15 iki 822. 
Taipgi parduodu išdirbtas ukes su 
mdinkais. Dcl platesnių žinių rašy
kit: (I7i

J. A. ŽEMAITIS.
BOK 13. SAUK’.E, MICH.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 32 metų amžiaus, sutin
kančios imti civilišką šliubą. Aš esu 
32 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst savo paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai paveikslus reika
laujant gražįsiu. (14)

S. Zadauskis
184 E Eucled avė., Detroit, Mich.

- Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 23 metų amžiaus. Aš esu 
24 metu. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą. Platesnes 
žinias suteiksiu per laišką. (14)

Geo. Stru,
BOK 162, Springhiil, Iowa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
geltonais plaukais, ne senesnės 30 
metų, gražaus sudėjimo, mylinčios 
gražų šeimynišką gyvenimą. Aš esu 
35 metų, turiu gerą darbą. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveiks
lą. Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. (14)

G J R
’ ATCfilSON, KANS.

PAPRASTUMAS DAŽNAI 
BŪNA GROŽE.

Ir grožė yra labai paprasta. Lietu
vių liaudies dainos kaip tik ir yra 
grožės paprastumo pavyzdžiu. Jos 
vra senos kaip pati Lietuvių kalba ir 
išliko pergyvenusios žiauriausią prie
spaudą. kokioje Lietuvius laikė caras. 
Paskutiniai lietuviški dainų rekordai, 
išleisti Colubmia Graphophone Ce. 
gegužės mėnesiui 1918 m. bus begalo 
interesingi visiems lietuviams, kurie 
savo namuose turi kalbančias maši
nas ir perka rekordus. Rekordai bus 
No. F. 379f. ir E3797. kuriuose ketu
rios popuiinrėš liaudies dainos įdai
nuotos didžiojo lietuviu kompozito
riaus g. M. Petrausko, ir 3798-—daina 
įdainuota baritono kvarteto. Jus tu
rite girdėt jas ir apkainuoti. Akor
deonas 3799 taipgi yra begalo gražus 
šmotelis lietuvių dailės turtui. Kiek
vienas Columbia pardavėjas ‘sugrą- 
iins jums tas dainas arba duos pilną 
kataloga dėl pasirinkimo rekordų ir 
mašinų.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne senesnės 22 metų, mokančios skai
tyti ir rašyti. Aš esu 22 metų, my
lintis apšvieta. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti savo paveikslą. Atsa- 
kvma duosiu kiekvienai.

J. W. G. (14)
33 Locust st., Hoser Hotcl, 

Nanticoke, Pa.

WORCESTF.R MASS. mirė Vla
dislovas Grajauskas. 21 <1. Kovo čia 
pasimirė Vladislovas Grajauskas, su
laukęs vos tik 35 metų amžiaus. Ve
lionis paėjo iš Lietuvos, Gaivaičių so
dos, Telšių pavieto, Kauno gub. Ka
dangi velionis šiame mieste neturėjo 
giminių, tai jo palaidojimu prisiėjo 
rupinties svetimiems. Girdėjau, kad 
jis turi Amerikoj giminių Todėl gi
minės, norinti daugiau dasižinoti apie 
velionį, lai atsišaukia šiuo aderu: 

Steponas Purauskis
226 Vernon st.. Worcester, Mass.

Draugijų, Kuapų bei Kliabą 
Atydai.

Kurioms Draugijoms, kuopoms 
Kliubams ir tt. reikalinga turėti Ant
spaudas. kreipkitės pas mane. Pa
dirbu visokias antspaudas: geležines, 
gumines ir kt. lietuvių bei angių kal
boje. Reikalaukit "Sampelio," o ap
turėsi t atspausdintus įvairių ant
spaudų pavidalus ir kainas. Padarau 
pigiai. Adresuokit:

P. SHOLO.MSKAS,
31 N. De»ey st..

VEST PHILADELPHIA. PA.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA moteris namams ir 

2-ms vaikučiams prižiūrėti, jauniau
sias 2 metu. Skiriu pragyvenimą bu
tą ir gerą užmokestį. Kreipkitės y- 
patiškai ar laišku.

Charles Pažereckis.
57 Neponset avė, Hyde Park, Mass.

Dr. A. Montvid i
Lietuvis Chirurgas ir Gydytąja*. ]

Chicago, III.
Miesto offisas:
1553 W. Madison Street,
Suite 600 -612 ;

u Valandos: 10-12 ryte. >
Phone Haymarket 2563. ’

Vest SHe offisas: 
8225 So. Leavitt st 
Vaiandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4626.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus. į

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.j

Rcstoracijo.se


6 KELEIVIS

HūMORISTIKA.

AMERIKONIŠKAS 
HUMORAS.

Jokiame pasaulio krašte 
nėra taip išsivystęs iškal
bumas, kaip Jungtinėse A- 
merikos Valstijose.

Paveikė ir veikia i tai to. 
aplinkybės, kad šioj šalyj 
politiškųjų partijų laimėj i 
mai daug priguli nuo kan
didatų arba jų parsamdomt 
kalbėtojų iškalbumo. Ame 
rikieti Įtikina žodiniai ar
gumentai, kuomet jie būni 
papuošti aštriomis cty liaus 
parvomis, o ypačiai humo 
ru. Tokie argumentai a 
merikiečiui daugiau reiškia 
negu mokslingiausių rasti 
tomai.

Retorikos lavinama Ame 
rikos mokyklose nuo jau
niausių metų. Pradinės*, 
mokyklose mokytojai deda 
daug domos Į mokinio iškal
bumą. Tuo tikslu stengda
masi. vaikuose išvvstyt drą
są kalbėti prieš susirinki, 
mą, drąsą imties žodžiais 
(debatuoti), gi augštesnėsi 
mokyklose, retorika—graž- 
kalbvstė yra paprastomis 
dienos lekcijomis.

Išsilavinimas gražkalbvs- 
tėje vėliaus neša nemaži 
naudos. Wiliiam Jennigt 
Bryan, kuris dusyk buvc 
pastatytas kandidatu į ša 
lies prezidentus, pasiekė vi
suomenėje tąjį išaugština- 
mą tik ačiū jo iškalbumui 
Buvęs Jungtinių Valstijų se
natorius Mark Hanna tik 
dėl savo iškalbumo pasiliko 
republikonų partijos vadu: 
Beveridge, turėdamas vos 
37 metus amžiaus, pasiliko 
Jungt. Valstijų senatorium, 
pasidaręs ton vieton sau ke
lią savo iškalbumu. Buvęs 
prezidentas Grover Cleve- 
land'as, McKinlev ir Reose- 
veltas už pasiekimą tų gar
bingų (ir žinoma, pelningų) 
vietų pasidėkavot galėjo 
vien savo liežuvių ir smege 
nu miklumui.

Turėt iškalbumą, tai A- 
merikoje reiškia turėt ati 
darytą sau kelią prie išsi- 
augštinimo.

Garsusis amerikoniška^ 
agnostikas Robertas Inger- 
soll iš savo prakalbų turė
jęs keliolika tūkstančių do
lerių metinių Įplaukų. Kur 
tik būdavo jo prakalbos pa 
garsintos, ten ir milžiniš- 
kiausios auditorijos pasiro
dydavo perankštos. kad su
talpinus visus norinčius iš
girsti jo prakalbą; nežiū
rint, kad jis nemielasirdin- 
gai pašiepdavo tikinčiuo
sius, jų dievus ir šventraš
čius, visi mėgo klausvties 
jo prakalbos, nes pašaipa, 
sarkazmai begalo gražiai 
pas ji būdavo perpinti po
ezija ir humoru.

Pastaruoju laiku pagar
sėjęs bloznas Billy Sunday, 
argi turėtų tokį pasisekimą 
savo misijose prieš smukli
ninkus ir dėl religijinio fa- 
natizavimo naivių klausy
tojų, jeigu jis nedarytų savo 
pa jacišk umu, st ri k i nė j i mai s, 
velnių už uodegų gaudy
mais ir humoru begalo daug 
juoko.

Savo rūšies ypatingumu 
atsižymi amerikiečių torti
nės kalbos. Toastų kėiime 
specialistu yra pagarsėjęs 
Amerikoje sehatorius Chau- 
ncey Depew.

Prieš nelabai senai tasai

p. Depew (Dipiu), o taipgi 
Į pagarsėjęs prakalbininkas, 
( Jungtinių Amerikos Valsti
jų ambasadorius Paryžiuje 
generolas Horacy Porter, 
keliaudami iš New Yorko 
Liverpoolin, prieš išsėsiant 
iš laivo parengė I-mos kle
sos pasažieriams koncertą 
3U prakalbomis ir deklama
cijomis, naudai našlių, liku
sių po mirusių jurininkų. 
Pirmas pasakė prakalbą 
gen. Porteris. Jo prakalba 
buvo užgirta karštais aplo
dismentais. Antram iš ei
lės prisiėjo kalbėti senato
riui Depev.*. šis pradėjo:

"Lad.ies and gentlemen! 
Esmi kebliausiame padėji- 
ne. Per ištisą naktį moki
nausi pasakyti jums prakal
bą. tečiaus štai netik didžiai 
r.ane nuliudino, bet ir nu
stebino atsitikimas, kad 
r-ano išmoktą prakalbą žo
dis žodin ką-tik etate, ger
biamieji, girdėję iš lupų po- 
io Porterio. Ištikrųjų ne
noriu labai gilinties i prie
žastis šito apsireiškimo, tiek 
ik pasakysiu, kad genero- 
as ir aš ūžimam tą pačią 
kajutą, ir nors netikrinu, 
kad man prakalba pavogė, 
rėčiaus...

Tolesniai negalėjo kalbėt, 
les klausytojų juokas susi- 
iejo su plojimais i tikrą ler- 
mą.

Juokui šiek-titk aptilus, 
tūlas, nustebintas susirinki- 
no juokais Anglijos ponas 
pasikėlė nuo savo vietos ir 
:arė:

—Nematau čia jokios juo
kams priežasties. Generolo 
įasielgimas buvo nedžentel- 
moniškas. •

(Toliaus bus).

Da apie Cambrige’aus 
PARODA-

Jau ” Keleivy j e” buvo ra
šyta, kad 15 dieną kovo sve
tainėje po nr. 7 Burlegh st., 
Cambridge, Mass., buvo mo
terų rankų darbo išdirbinių 
paroda.

Moterims paskelbus paro
dos rengimą, buvo juokau
jama ir manoma, kad apart 
keliato mezginių toj parodoj 
daugiau nieko iy nebus.

Pasirodė visai kas kita. 
Parodon sunešta tiek Įvairių 
moterų rankų darbo gražių 
ir brangių išdirbinių, kad 
jokiu budu visiems tiems 
daiktams tinkamą svetainė
je rietą duot nebuvo gali
ma. Prisiėjo suneštus išdir
binius krauti vienus ant ki
tų.

Žiūrint Į tuos sumegztus, 
išsiūtus Įvairių Įvairiausius 
gražius daiktus, i tas adata 
ir siulu nupieštus meilės, vil
ties ir siekimo paveikslus— 
gėles, amorus (meilės dievu
kus) bei vaizdelius naturalė- 
se spalvose—stebiesi ta be
galine moteriškės kantrybe, 
lygia negut bičių kantrybei. 
Ištikrųjų, tai tikros musų 
bitelės. Darbščiausiomis jų 
šioj parodoj pasirodė šios: 
Gricienė, Povilienė, Norkie
nė, Baltrušaitienė, Vaitkie
nė, Davidonienė, Danelienė, 
Babilienė, Jakimavičienė, 
Vežavičienė, Peleknienė ir 
M. Michelsonienė, kurių var
dus galima buvo rasti prie 
gražiausių išdirbinių. Ne
maža da vardų reikėtų pri
rašyti. kad bent paminėjus 
suneštus parodai daiktus. 
Ir vis tai moteriški vardai. 
Iš vyrų tik vienas J. Šarau- 
skas išstatė parodai savo 
rankų darbo, begalo gerai 
artistiškai padirbtą laikro
di ir laiškams dėžutę.

Geistina, kad tokių paro
dų butų daugiau. Nėra ma
žiausios abejonės, kad tin
kamai parengtos parodos 
daro didelę Įtekmę Į musų 
kulturinį kilimą. Nejaugi 
ši svarbų reikalą tik dabar 
musų progresistės moterįs 
su pratusios ir veiks jo de
lei? Tiesa, kad moterjs 
mums priminė, ko mes vyrai

iki šiol nemokėjome pripa- j 
žinti reikalingu. Negana,! 
kad tokios parodos yra aks- 
tienu ir padrąsinimu tiems, 
kurie nori ką nors gražaus 
tverti, bet jeigu jos butų 
teisingai apvertinamos, iš
aiškinamos ir remiamos, 
kiek tai apsaugotų jaunų 
sveikų sielų nuo nusiminimų 
Jei musų vyrai, kurie liuos- 
laikio nuobodumams praša
lint praleidžia laiką prie bi
liardų a? da kenksmingeshė- 
se Įstaigose, pradėtų tą lai
ką sunaudoti gražių rankų 
darbo išdirbinių gaminimui, 
tai kiek sveikatos, pinigo ir 
šeimyniškos laimės galima 
butų per tai ausaugoti. Jei
gu jau moteris turi laiko to
kiems sunkiems dailės iš
dirbiniams išdirbti, tai be- 
abejo ir mes vyrai turime te 
laiko, kad taipgi prisidėjus 
prie savo, nors ir prastų, na
melių pagražinimo, kas su
teikia mums patiems užsiga- 
nėdinimą ir sykiu neša kul
tūrinę naudą visai musų vi
suomenei.

Štai dėl ko tokios dailės 
parodos yra geistinos. Geis
tina, kad ši antra Bostono 
ir Cambridge’aus moterų 
dailės paroda nebūtų čia pa
skutinė. Uranas.

Žemaites Raštai 
išėjo iš spaudos.
žemaitės Raštai Karės 

Metu jau gatavi. Yra tai 
dailiausis leidinys, koks tik 
buvo amerikiečių lietuvių 
kada nors išleistas. Virše
liams papuošti pritaikytas 
karės pasekmių paveikslas, 
kuris daro gilų Įspūdi. Ne
kalbant apie gražią knygos 
popierą ir puikų spaudos 
darbą, Žemaitės Raštai yra 
dar pamarginti autorės fo
tografija ir kitais Įdomiais 
paveikslėliais.

Kaip buvd jau savo laiku 
rašyta, šituos raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas pelnas iš jų eis nuken- 
tėjusiems nuo karės lietu
viams šelpti/ Todėl kas nu
sipirks Žemaitės Raštus Ka
rės Metu, tas netik savo na
mus papuoš, knygyną padi
dins, bet ir badaujančius 
žmones sušelps.

Raštų kaina tik 50 centų, 
žemaitės Raštus galima 

gaut sekančiose vietose: 
"Keleivio" Redakcijoj 255 
Broadivay, S. Boston, Mass., 
J. Neriačkas, 149 Millbury 
st. '.Vorcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn st. 
Chicago, TU., Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 
pi. Nevv York, N. Y.

Agentams, kurie ima 
daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų LŠF. Piki. 
Kom. nuo dabar bus duoda
mas 25 nuošimtis.

Tedel kiekvienas, kuris 
atjaučiat vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių 
brolių ir draugų, pasisten- 
gkit patis nusipirkt tą kny
gą ir platint tarpe savo 
draugą, nes kaip jau minė
jom visas pelnas nuo tų raš
tų skiriamas nekentėjų- 
riems nuo karės Liet ivoic

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerbiamieji!

Tamistos aprašydami 11 
"Keleivio” numeri’ prašali- 
nimą iš Cambridge kun. 
Krasnicko, tarp kitko ir ma
no vardą paminėjote. Ten 
buvo pasakyta, buk kun. 
Krasnickas kitąsyk apdau
žęs mane lentagaliu. Turiu 
pasakyti, kad toks atseki
mas buvo, tik ne su manim.

Tiesa, kun. Krasnickas 
stengdavosi kenkti mano 
bizniui kaip Įmanydamas, o 
ypač kada aš būdamas Lie
tuvių Dienos Komiteto pir
mininku uždariau jam bur
ną. Nuo tada jis bandė ken
kti man visokiais budais, bet 
muštynių jokių ‘nesu su 
’uom turėjęs. Taipgi tiesa, 
tad išvažiuodamas jis buvo 
įtėjęs pas mane už viską 
jersiprašyt.

Su pagarba,
P. Bartkevičia.

Jonas 1 Katkus jį
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ h 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame -U 

rikoje leidžiamus laikraščius, i'
£ taipgi ir juos užsiprenumeruoti.
| Krautu-ė atvira nuo 7
E iki 12 vidurnakčio.
Įs Toliaus gyvenantieji
k keiptis lašku šuo adresu:
| _ J. A. KATKUS
I 2204 Forbea st^ Pittsburgh, Pa.

iš ryto

galit 
(?)

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Crosa Str„ 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq., 

BOSTON, MASS.

I
*’ Nusipirk mos ties

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka- 

■ i j rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
5 f baltu. Toji mostis išima plėtmus rau 
iildonus, juodus arba šlakus ir praša- 
;: I liną visokius spuogus nuo veido. Kai 
Ina dėžutės 60c. ir $1. Pinigus galit 

siųst ir stamooms.

J. RIMKUS
P. O. Boa 36. Holbrook. Mw>

I 10 DALYKU KIŠENINIO PEILIO 
KOMBINACIJA $1.50

Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 
bežiūrint Bolė iš rankų pražūna ir 
niekas negal suprasti kur ji dingo.

MAGIŠKOS ŠTUKOS.

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

The Magic Shop.
BOX Holbmok. 'į

0. S- Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadwav, 

SO. BOSTON, MASS

Tai.: 3747-J.į
I
y

------ -v--------
katalio- a

į Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Leakiikai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos;
Nuo 8 M 16 ryt* Na 

I iki 8 dioaą. ano 7
8 vakar*. 

UI HANOVER STREVT, 
BOSTON. MASS. ♦

Ii

i

I

NORI. KAD MERGINOS ’
MYLĖTŲ? t

Jeigu taip, tai nusipirk (j

KREST KENDŽIŲ. 
o ji niekad nepamirš jus, 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lcvvney’s Crest Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, c 
gausi viena svarų i 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone

2S6 BROAD*’AY,
SOUTH BOSTON. MASR

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro- 
„ dis sriubelių už- 
V sukamas, vyriš- 

/L'Ay. ko didumo, ant
Š) 20 metų auksuo

tas su išrašytais 
dubeltavais vir 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

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

į siusime šj laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
I reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntime 
! kaštus, su teise jums viską peržiūrėt, 
i Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.0< 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk 
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai si 
kiekvienu laikrodėlio. (?)

i ESCELSIOR WATCH CO.
įj Athenaeum Bidg. CHICAGO. tLl IU i ---------

I j
geriausių (

net

4š, Alena Kestevsks, pasirr 
dau visai palikai akyse

t
Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

K. ŠIDLAUSKAI

DUOKIT PASIŪT MUMS.
Mes užtikrinam, kad Jus suččdysit pinigų 

ir tarėsite GRAMUS KUBUS. Kadangi 
mes imam meteriją iš genijų firmų ir pri- 
mieruojnm rūbų pagal žmogų, todėl mošų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAM
TAIPGI IšVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
P1G1A1 IR GERAI. 
IR IŠPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jasų brolis Netaria

Ant. Januška
222 W. BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. .

Telefonai: So. Boston—21011

r
>*7^ i

Kas mane išgelbėjo nuo varginan 
čiu ligų? Salutaras Fiitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau vąlgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumą—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagclbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kainall.00. 
Galima gauti geresniuose galiūnuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žoles nuo visokia blogumų.

1766 S. Ralsted SU Tel. Canal 6417. 
P. J. BALTRŪNAS, Port.

Chicago, IU.
Mtą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, ištirpt ir pasilikt.

Geriausis teučins Bostone.
Jeigu norite tinkai.vas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
seliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 

popierą ir pasiųst prastame laiške 
įž rašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass.
I
* APTIE K A 1

Teisingiausia ir Geriausia 5 
Sutaisom Receptus su di- £ 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš * 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš- $ 
ki. Gyduolių galite gauti, ko- 5 
kias tik pasaulyje vartoja, taip- T 
gi visados randasi lietuvis ap- Ji 
tiekorius. *

EDVARD DALY, Sramkas |
18 Sroaf.acf, So. hstoB. j 

J Galite reikalauti ir per laiš-U 
j i kus, o mes per ekspresą gyduo- j Į 
Į f les atsiųsime. f i

ELEKTRA.YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
įveiki. Užsiganėdinki t gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Pasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBE nusilpusio kūno dalyse. Geras 
mo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink- 
tų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
<entėk dn vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre- 
u, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
a. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalne.
’iahleigh & Co., B. 70 Athenaeum Bidg., Chicago, I1L.

lt

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 VIRšKiNEnUl
Karė yra priežastimi vaigio 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. Daunoras Trejankos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA ;
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdintus 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tiHeto.

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir ge’-ą 
patarnavimą.

“KELEIVIS”
2SS Bnoitny, So, Boston Mass
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KELEIVIS.

CARAS SIBIRE.
Vieno akto veikalas.

Parašė Elmer L. Reinzenstein.
•___ _____ _

.True translation filed with the post- 
master at Boston, .Mass, on April 
3, 1918, as reąuired by the Act of
October 6, 1917.

Veikiantieji asmenjs:
Mikalojus Romanovas, 
Romanovienė, 
Alioša, 
Pasiuntinys, 
Ošinskienė.

Dalykas dedasi Tobolske, Siberijoj. 
Laikas—dabartis.

%

Kambarys išpuoštas labai biauriu skoniu. 
Žinoma, stalas, kelios kėdės, spinta indams 
sudėti ir kiti dalykai priguli prie tam tikros 
rakandų rūšies (taip kaip pp. I-a. Follette ir 
Elihu Root priguli prie repubiikonų parti
jos). Ant stalo stovi labai sulankstytas sa- 
movaras. Ant sienų kabo rusiškom raidėm 
apdaryti plakatai su užrašais: "Namai, jus 
saldus nameliai!’’ "Dar, dar bandyk!” ”0 
varge, varge, vargeli mano!" ir keliatas kitų 
panašios svarbos sentimentų. Bet daugiau
sia matomas dalykas ant sienos, tai šiurkš
čiai padidintas vyriškis paveikslas. Jis 
šlykščiai apdarytas auksuotais rėmais ir 
gausingai juoda krepą drapiruotas. Veidas 
jo laukinis. Mokvtesnieji iš publikos tuo
jaus pamato jame apraudoto andai Rasputi- 
no išveizdą.

Užpakalinėje sienoj matyt du langai, po 
kairei vienos duris, po dešinei—dvejos. Lap
kričio vakaras ir jau prieblanda. Ant stalo 
stovi užžibinta didelė kerosininė lempa. Sta
las užklotas trims.

Uždangai pasikėlus, kaž-kas pradeda bel
sti į duris po kairei. Nesulaukdamas atsaky
mo, beldžia vėl. Potam vėl trumpa pauza 
ir duris atsidaro. Įneina nešvari moteriškė, 
žiurstą ant palaido plosčiaus prisijuosus.

Moteris (šaukia kaž-ką iš lauko). Eik 
šen, i vidų! Ji turbut virtuvėj vakarienę 
verda. Ji vis laukia iki paskutinei ’minutai.

(Įneina vyras. Jis išrodo suvargęs ir la
bai senas. Jis yra su ilga balta barzda, ilgais 
baltais plaukais ir dideliais tamsiais aki
niais. Apsivilkęs jis didele sermėga ir sun
kiai remiasi stora lazda.)

Vyras (silpnu balsu). Tūkstantis ačiū!
Moteris. Sėskis! Aš tau tuoj ją pašauk

siu. Tu pats, matyt, nelabai gali rėkt.
Vyras. Kokia tu gera!
Moteris (šaukia). Romanovienė! Ei, Ro- 

manoviene!
Spiegiantis balsas (iš dešinės). Ko?
Moteris (tęsdama). Čia aš, ponia Ošins

kienė! Čia vienas senis nori tave matyt!
Balsas (erzinančiai). Gerai ! Tegul palau

kia!
(Kalbantis balsas turi vokišką akcentą). 
Ošinskienė. Ji sako, kad tu palauktum. 
Vyras. Ačiū!
Ošinskienė (žingeidžiai į ji žiūrėdama). 

Jei tu atėjai kolektuot pinigų už rakandus, 
tai ir aš tau galiu pasakyt, kad negausi nei 
kapeikos. Viskas, ką jis uždirba—o kaip 
Dievą myliu jis uždirba labai mažai!—išei
na an*t maldų už šitą! (Parodo pirštu į Ras- 
putino paveikslą. Vyras nenoromis pake
lia galvą.) Ir ji ištekėjusi moteris! Jei aš 
taip daryčiau, tai mano Petruša galvą man 
suskaldytų, ot ką jis man padarytų. Bet jos 
vyras! (Ji prunkšti su panieka.) Jis leidžia 
jai save mindžioti. (Ją vėl apima žingeidu
mas.) Ar tu sakeisi nuo duonkepio atėjės? 
(Jam nieko neatsakant, ji sušunka aštriai:) 
Klausyk, ar tu esi kurčias?

(Vienos duris po dešinei atsidaro ir Įneina 
Romanovienė. Ji turi prisijuosus ištisą 
margą žiurstą, jos plaukai susidraikę ir ran
kos viršum ji nusišluosto raudoną savo vei
dą.)

Romanovienė (aštriai į vyra). Ko tau rei
kia?

Ošinskienė. Jis nedagirdi. Per klaidą 
jis pabaladojo į mano duris. Aš jam pasa
kiau. kad jeigu jis ateina pas jus pinigu, tai 
verčiau ir laiptais neliptų, bet jis—

Romanovienė (švelniai). Kokia tu gera, 
Ošinskienė! Aš visai nesistebiu, kad tu ji 
už skolininką palaikei, nes į tavo duris sko
lininkai turbut tik ir beldžiasi.

Ošinskienė. Bet visgi jie niekad neranda 
manęs ant kelių kalbant poterius už supu
vusį—

Romanovienė (pabalus nuo
Laukan iš mano namų ?

Ošinskienė. O kas čia nori būt tavo na-į 
mie? Dorai moteriškiai čia ne vieta!

(Ji parodo Rasputinui ilgą nosį ir išeina! 
Romanovienė, nesusivaldydama piktumu, 
smarkiai trepteli koja į aslą.)

Romanovienė (atgavus balsą). Na, pasa
kyk gi, kas tu toks esi ir ko tu nori? (Ne
laukdama jo atsakymo.) Labdarybei pini
gų aš neturiu. Eik į zemstvą. Jie tenai dali
ja pinigus kaip šieną. Kam norš pirštas 
suskauda, tas tuojaus gauna penkis—de
šimts—penkiasdešimtis rublių. Puiki šalis—

Vyras (pašnabždom). Ar mes^čia tik vieni 
du?

Romanovienė'(nusistebėjus). Ar tu gir
tas, ar kas?

Vyras (misteriškai), šššš! (Prieina ant 
pirštų prie langu ir užtraukia uždangas.)

Romanovienė (spiegdama). Ar tu pasiu
tęs?

(Vyras nei žodžio nesakydamas nusiima 
ploščių, nusimeta parūką, barzdą ir aki
nius.)

Romanovienė (neapsakomai nustebinta). 
Fon Bernštorf!

Bernštorfas (bučiuoja jai ranką). Jūsų 
karališkoji didybe.!

Romanovienė. Aber, es ist nicht moeglich! 
Kaip gi tamsta galėjai čionai į Tobolską at
vykti?

Bernštorfas. Aš atvykau čionai tiesiog iš 
Berlyno su svarbiu reikalu pas jūsų didybę.

Romanovienė (atsidusta). Ach, Berlynas! 
Berlynas! Kada gi aš vėl tave pamatysiu? 
(Šluosto akis.)

Bernštorfas. Man nepaprastai linksma 
įtrasti jūsų didybę geroj sveikatoj. Aš bu
vau giliai—

Romanovienė (atsipeikėjus iš savo klajo
nių). Bet Bernštorfe, tamstai čionai būti 
pavojinga!

Bernštorfas (nusišypsojęs). Mano prie
danga apsaugoja nuo visokių nuožiūrų.

Romanovienė (nervingai). Bet jeigu jie 
tamstą čia atrastų—

Bernštorfas. Aš prisirengęs kiekvienai 
nelaimei. (Jis išsitraukia knygą iš dešinio 
ploščiaus kišeniaus.) Štai, Liebknechto 
knyga! (Išsitraukia iš kairiojo kišeniaus 
knygą). Hardeno knyga!) (Mirktelėjęs.) 
Aš social-demokratas ir pabėgęs iš Vokieti
jos jieškau laisvoj Rusijoj prieglaudos. O’ 
jūsų didybe, imperatoriškas diplomatas gali 
prie visko prisitaikyt!

Romanovienė (vis da susirupinusi). Tai 
didelis pavojus—

Bernštorfas. Pavojus! O kąs man pavo
jus! Man, kuris iš Amerikos gyvas išvažia
vau! Bet nusiraminkit, jūsų didybe. Aš 
atvykau Čionai nuo pat Vokietijos rubežiaus 
be jokių kliūčių. Niekas manęs nesulaikė, 
niekas dagi nieko nepaklausė. Jeigu paskui 
mąne butų sekę kokie šnipai—

Romanovienė. Rusijoj šnipų jau nėra.
Bernštorfas (nustebęs). Nėra jau šnipų? 

Ar jau jie pasiuto, tie jūsų rusai ? Ar gi jie 
mano, kad laisvė yra tam, kad kiekvienas 
galėtų daryti kas jam patinka?

RomanovieRė. Taip! Tik pamąstyk apie 
tai, Bomštorfe—daryti kas kam patinka! 
Net mane, carienę, jie verčia daryli kas tik 
man patinka! Tai baisi atsakomybė—baisi 
atsakomybė! Jus, kurie turit tik vyriausy
bės klausyti, negalit to suprasti! Ach, galva 
man svaigsta!

Bernštorfas. O, jūsų didybe, aš žodžių 
nerandu savo širdperšai išreikšti, kuomet 
matau jus tokiose biauriose aphkybėse.

Romanovienė (šiaušdamosi). Biaurios 
apiikybės? Kode! jos biaurios?

Bernštorfas (žengdamas atgal). Ištikrų
jų, tai—

Romanovienė (pasiputusiai). Ar tamstai 
nepatinka musų rakandai? 
skonio dalykas. 
Mikalojui.

Bernštorfas.
vau—

Romanovienė.
kad jeigu šitas kambarys netaip išpuoštas 
kaip parališki rūmai Berlyne, tai mes čionai 
kenčiam skurdą? Ne, tamsta klysti! Aš vi
są gyvenimą gyvenau dideliuose, ukanuoto- 
se kambariuose pas savo tėvą Hessej, klai
kuose Žiemos Rūmuose Petrograde, Mask
voj, Carskame Sele. Tenai kitų žmonių bu
vo parinkta ir lova, kurioj aš gulėjau, ir 

(Toliaus bus}.

i

,--- „JLtrI au ZMzVlViI, .uaoo.j vii * > • j • i •
3, 1918, as reąuired by the Act of ! ieidima ateityje.
October 6, 1917. - - - -

i
II KAREIVIŲ ŠEIMYNŲ 

APSAUGOJIMAS.
(Prisiųsta).

Moters ir vaikai tų karei- ■ 
vių, kurie išėjo Į karę, bus 
apsaugojamos taip vadina
mu Kareivių ir Jūreivių Mo- 
ratorium biliu. Ačiū 
tam biliui, kareivių ir 
jūreivių skolos ir atsakomy
bės gali būt atmokėtos pir
ma negu karė pasibaigs. 
Nors tai yra menkas atlygi
nimas tiems vyrams, kurie 
viską paaukauja, kuomet 
apsivelka kareiviškomis 
drapanomis, tečiaus tuomi,

I nai germaniško mihtanzmo 
piktadarystei. Pralaimėji
mas stovi prieš kaizerį. Pri
skubinkime tai, prisidėdami 
su Amerikos galybe prie 
jungtinių spėkų musų nar
sių draugų.”

■■■' m ii..... iiii'i Ii į ■ —_aiIJM . ___i

apie apyvartų. KLAIDOS PATAISYMAS, 
savininkai tečiaus turėsi "Keleivio" No. 9 korės- 
4 dabar iš“ tond^s! “aW’

pakeisti i naujus 41) nuo-
i šimčiu bondsus.

Kalbant apie busimą pa
skolą, sekretorius pasakė: 

i "Aš esmi tikras, kad žmonės 
! sutiks Trečią laisvės Pasko
lą su tuo pačiu lojališkumu 
ir entuzijazmu, kuomi jie 
pažymėjo savo rėmimą pir
mesnių dviejų Paskolų. 
Svarbus pastarieji atsitiki
mai Franci joje privalo už
degt kiekvieną Amerikono 
sielą nauju pageidavimu pa
švęsti visus pinigus, visus 
materialius Amerikos tur
to šaltinius, reikalingus pa-

i iš McDonald, 
W. Va. padaryta pora stam
bių klaidų: pasakyta "į sa
vaitę uždirba po $150, o turi 
būti ”į dvi sąvaiti uždirba 
$150.

Amerikos trempas.

i

!

namieje. bus paliuosuotosi 
nuo bereikalingo piniginio 
rūpesčio.

Tasai bill’ius taipgi nelei
džia namų savininkams ka
reivio moterį su vaikais iš
mesti iš namų, jeigu ji nega
lės randą užmokėti. Jisai 
neleidžia už taksus parduoti 
kareiviams ar jūreiviams 
prigulinčių namų.

Moters ir merginos,kurios 
mažai yra su bizniu apsipa- 
žinusios, žino gerai, kaip tai 
vra baisu, kuomet išgirsti 
įpie paskolas, raštus ir sko
lininkus. Dabar jos galės 
surasti suraminimą ir tvir
čiau parodyti savo patriotiš
kumą, kuomet ‘žinos, kad 
valdžia rūpinsis jų reikalais į ■ 
per.tą laiką, kolei jų vyrai 
bus iškeliavę.

7 ~~

DOVANAI.
Kataliogas gražiausių ir geriau
sių jubillerių ir muzikališkų ins
trumentų, parduodamų labai pi
giai. Reikalaukit vienų tuojaus nuo 

MASHKEN & CO.
3101-3 So. Halsted St. Chicago, III.

Telephone: Greenpoint 2372

MACYS BROS. 
FURfflTURECO.

* i s

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU-;
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS i

SKAUDANČIOS KOJOS.
Nuvargintam, skaudančioms kojoms 
Sloano Linimentas suteikia greitu pa
galbų, nereikia intrinti, 
skausmas pereina.

Švaresnis negu limpantis 
bei mostis. negadina odos.

Turėk po ranka bonkutę 
matizmo, nauralgijos, strėnų gėlimo, 
nikstelėjimo. išsisukimo, 
sustingimo dantų gėlimo, užsidrėski- 
mo ar skaudulių.

ištepti ir

pleište ris

nuo reu-
$1.00

Pristatom 
daiktus į visą apielinkę Jeraey, 
NewYork, 
Brooklyną, n
Atvažiuokit ir iš toliau, 
užsimokės.

(Valdžios pranešimas)

i namus visokios
- - - - J i
South ir Centrai 
Maspeth ir kitur.: 

' * G****

| 198-200 Grand Strnl
| tarpe Driggs ir Bedford ava.
| BROOKLYN, N. Y.

są narių,

KUOVEIKIAUSIAM 
PALIUOSAVIMUI.

Iždo sekretorius McAdoo 
paprašė kongreso Įgaliojimu 
šleist Trečios Laisvės Pa
skolos bondsus trims milio- 
įams dolerių, mokant sko- 
intojams . 41 r nuošimčius 
palukų. Bondsai liuosi nuo 
nokėjimo Suyienytų Valsti
jų taksų nuo' pelno. Tam 
•.ikras fondas 5' < metas ka- 
•ės laiku ir vienus metus po 
:o bus Įsteigtas delei atpirki- 
no bondsų nuo tų asmenų, 
eurie ras reikalingu juos 
varduoti.

Sekretorius mano, kad pa- 
ukų nuošimtis dabar nusta
tytas yra užtektinai augš- 
:as visiems ateities laikams. 
Iprubežiavus bereikalingą 
kapitalo apyvarton leidimą 
r paraginus žmones pirkti 
zondus, jo nuomone, ateity- 
:e nereikės kelt palukų nuo
šimtis. Kad prašalinus spe
kuliaciją nuošimčių kelime, 
is reikalauja atimti privile-

PAGALBA RANDASI 
TAVYJE.

Jeigu įsigilinsi į savo gy
venimą, atrasi, kad tu pats 
esi kaltas už daugelį gyve
nimo priepuolių ir nemokė
jimą maitintis, dėlto kaltė 
g-ula ant tavęs, kada kenti 
delei skilvio blogybių. Bet 
pagalba randasi taipgi pa

čiame tavyje. Kraujas yra 
išnešiotoju, priima į save 
daugybę įvairių nuodingų 
medegų, nuo kurių reikia' 
pasiliuosuoti. Trinerio A- 
merikeniškas Kartaus Vyno 
Elixeris yra geriausiu valy
tojų skilvio ir vidurių. Vidu
rių užkietėjimas, nevirškini
mas, galvos skaudėjimas, 
migrina, nemigė, nervišku
mas ir kitos blogybės paei
nančios iš skilvio betvarkės 
negali atsilaikyti prieš Tri
nerio pasekmingą vaistą. 
Kaina SI.10 aptiekose. Reu
matizmui, neuralgijai, strė
nų gėlimams, ištinimams, 
nikstelėjimams, raumenų 
skaudėjimams ir kitkam 
prašalinti vartok Trinerio 
Lmimentą. Suteikia pagal- 

i bą ūmai. Kaina 35 ir 65c. 
aptiekose. Išsirašant— 45 
ir 75c. Joseph Triner Co., 
vlfg. Chemists, 1333—1343 

So. Ashland avė., Chicago, 
III.

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI
PROLETARIŠKOSIOS FILOZOFIJOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
baisius Nuomaus.

TĖMYKIT! Vyrus ir 
merginas mokinant Bar
ter io amato. Išmokus 
parupinam vietų. Rei
kalaukit informacijų, 
šmulkštis, (6)

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS I. {vairus Istorijos supratimai. 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karte. 
SKYRIUS VII. Kryžeivių karte ra Krikščioniais ir 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VTII. Materijališkasis istorijos Suprati
mas ir Darbininkų Klesos Išsiliuosavimas.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pta- 

čian ir aiškiau suprasti pažangų draugijini surėdymų 
KAINA KNYGOS 20c.

Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laiškų arka 
siunčiant pinigus, adresuoki t taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

II. Materijaiiškana Istorijos suprati
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.

Na, tas y ra.
Jie patinka mums—man ir

I^abai atsiprašau. Aš bu-

Tamstai turbut rodosi,

GLOBĖ BARBER 8CHOOL.
139—3-rd avė, PITTSBURGH, PA

IMAMIEJI, IERVIŠH, lEUZTEITIIil KRAUJO TUREITI TYRAI R MOTERS 

įgauna Stipruma, Tv
tarną, ir Sveikata.

K
 sergate pilvo bei žarnų
es, jeigu turite skausmą 

galvos, užkerėjimo vidurių, ne- 
galete mieguoti, neturite gri.ro 
apetito; jeigu jusu 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 Krau jo Valy- * J 
toją ir Sveikatą Tvėrėją. JP_

Nuga-Tone y
Padara Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus, Nuolatinius 

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

jjjj stiprų ir sveikų. Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsn.s maisto 
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svariam stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketejimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų l>ei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina širdy. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuesą ir regularišką. 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-Tone pa<larys tą, jog 
jausies keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvio gurnu.

Nuga-Tone yra Absolfuti&lcai Gvaraatootl 
kad sugrąžis sveikatą ir busite užganėdinti, arba ttub sugražisraa pinigus. G varanti ja 
yra įdėta j kožną pundelį. Pilnas vieno mėnesi gydymas tik Sl.tt. ar ant šešių menesiu 
už $5.00 Siuskite savą pasteliavimo šendma ir atguukite savą pirmutini sveikatą 
stiprumą ir apteka*. Nug?-Tone yra taipjau naudingas dėl vyrą kaip ir dėl moterių.

SIUSKIT TA KUPONĄ
L101 129 W. Madirai st, Chicago, IR.

T<Wo flenal •.............  Ir meldžiu prfsfazt!..................................zyrijTua.
• fydoollų Nuga-Tone.

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

ADRESAS............................................................................................................................... 4
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Vietinės Žinios
DUONA BRANGSTA, 
BET ALGOS NEKĮLA.

KELEIVIU.

šešti metiniai šokiai.
Velykų panedėlyje, 1 Ba-j

iŠiomis dienomis duona landžio, bus New Bethesda
vėl pabrango. Bostone pu-j salėje, 409 Broadway,

i t • •> • 13m D »-»/vi o Tnnm

I

Istorijos profesorius pripa-| 
žįsta generalį streikų prie
mone žmonijos išsigelbė

jimui.
Harvardo universiteto

Vyrai diskusijose su mote- Istorijos ir Ekonomijos de- 
rims neatsilaikė. Ipartmento vedėjas, prof. 

Nedėlios vakare (kovo Harold J. Lasky, kalbėda- 

re susirinkime, "Lygos dėl 
demokratinio valdymosi” 
sušauktame, užreiškė, kad 
kapitalizmo sistema turi būt 
panaikinta, idant demokra
tija galėtų Įvykti. Pakol 
darbo Įrankiai yra nuosa
vybe atskirų vienučių, o ne 
jais dirbančiosios visuome
nės,patol negali būti nei kal
bos apie demokratini visuo
menės valdymąsį. šitaip už- 
reiškęs, istorijos ir ekono
mijos profesorius Laskv, iš
gvildeno ir priemones neti
kusiai kapitalizmo tvarkai 
prašalinti. Prof. Laskv’o 
nuomone, tikriausia ir tvir
čiausia priemone tam tiks
lui atsiekti yra darbininkų 
generalis streikas. Pakol 
darbininkai nepaims ekono
mijos Į savo rankas, sako 
profesorius, patol veltui jie
škoti kokių nebūk kitų ke
lių išėjimui iš tos balos, Į 
kurią kapitalizmas Įvedė.

24 ) 60-tos kuopos svetainėje mas pereitos* subatos 'aka-
vėl buvo gyvos diskusijos 
moterų su vyrais.

Žmonių susirinko, kiek 
galėjo svetainėn sutilpti.

Prieš diskusijų atidarimų 
gerb. Michelsonienė pasakė 
daug kapitalistiškų biaurių 
niekšyščių atidengiančią 
prakalbą. Padavė susirinki
mui protesto rezoliuciją 
prieš Californijos teismą už 
kėsinimąsi nužudyt darbi
ninkų vadovą Tarną Moo
ney. Rezoliucija vienbalsiai 
užgirta.

Aukų gelbėjimui Mooney 
surinkta $18.90.

Atidarius diskusijas te
moje ”Ar duos darbinin
kams naudos pripažinimas 
moterims lygių politiškų 
teisių?” iš vyrų pusės sta
tyta daug moteris kaltinan
čių ”faktų.” Michelsonienė 
visus tuos užmetimus vynio
jo ant piršto, kai šiltą vilną. 
Taip diskusuota gana ilgai, 
bet neprieita prie jokio aiš
kaus išvedimo.

Mat moterų oponentai bi
jojosi paliesti tą šaknį, iš 
kurios auga visuomeninio 
gyvenimo medis. Jie žino, 
kad ta šaknis, tai visuome
nės gyvenimą nustatanti Į-į 
statymai, kuriuos juk iš- $9.737.87. 
skirtinai vyrai nukala ir Įsa- \ _______
ko pagal tuos Įstatus visuo- i^g 7] kuopos 10 me(ų gy. 
menei tvarkytis. : vavimo sukaktuvių ap-

Kad tais įstatymais vado
vaudamosi visuomenė priei-: 
na prie šitokio darbinin-’ 
kams padėjimo, kaip šian
dien turime, tai jau aišku 
kad tik vyrus už tai prisiei
na kaltinti, nes moteris tų 
įstatymų daryme neturi bal
so. O pripažinę moterims 
baisa įstatymų daryme tik 
tegalėtume spręst kiek mo
terų politinės teisės suteikia 
darbininkams naudos.

Tema buvo svarbi. Gaila, 
kad pirmininkė tankiai leis
davo išeiti i laukus ir vietoj 
gvildent pastatytą dalyką 
daryt tiesiog paikus užmeti- 
nėjimus.

Reporteris.

I

santro svaro kepalui reikia 
mokėti 15 centų—ir duona 
daug prastesnė, negu pirma 
būdavo. Kvorta pieno 14c., 
svaras sviesto 50c., svaras 
geresnės jautienos (steiko) 
50c., bananų tuzinas 40c., 
kurios nesenai buvo po 10c. 
tuzinui. Viskas brangsta, 
viskas kila, bet darbininkų 
algos stovi ant vietos.

Vaikas nušovė savo brolį.
Pamėgdžiodamas kareivi 

karės lauke, 15 metų vaikas 
užatakavo su revolveriu sa
vo jaunesni brolį kaipo 
"priešą” ir šovė jam galvon. 
Revolveris iššovė, jaunesny
sis vaikas krito su kulka 
kaktoje.

Nelaimė atsiliko namuose 
po nr 23 Bay st. Cambrid
ge, Mass. Vaikas šovikas 
likosi areštuotas ir paleistas 
tik užstačius $500 kaucijos.

H. Gusman už tai, kad po- 
licmanui liepiant sustot, jis 
nesustojo ir pravažiavo pro 
ji savo automobiliu ši pane
dėli likosi teismo nubaustas 
10 dolerių pabauda.

Surinkta $2737.89 aukų 
viename susirinkime.

Pereitą nedėldieni Park 
Sęuare teatre buvo viešas 
Bostono sufragisčių sušauk
tas susirinkimas.

Moterų kovos reikalams 
susirinkime surinkta aukų

DISKUSIJOS!
Ateinančio ketvergo va

kare LSS. 60 kuopos svetai
nėje bus diskucijos temoje: 
”Ar unijos atneša darbinin
kams kokią naudą?” Darbi
ninkai Įsitikinę, kad neša, 
bet yra ir abejojančių tame, 
taigi bus Įdomu šituos daly
kus pagvildenti.

žilaitis.

LDLD. 2 kuopos susirin
kimai.

Kadangi daugelis narių 
neatsilanko j susirinkimus 
ir ir teisinasi, kad nežino, 
kada susirinkimai būna, 
šiuomi pranešu, kad mėnesi
niai LDLD. 2 kuopos susi
rinkimai laikomi kas pirmas 
panedėlis kiekvieno mėne
sio. Sekantis susirinkimas 
bus balandžio 8 d. vakare. 
LSS. 60-tos kuopos svetai
nėje, 376 W. Broadway, So. 
Bostone. Sekrt.

Bostone. Rengia Jaunų Vy
rų kliubas. McGrath’s or
chestra. Šokiai nuo 8 iki 1. 
įžanga: merginoms 25c. vy-j 
*ams 35c. I

Moterįs rengia kepurių 
balių.

Moterų Progr. Susiv. 13 
kp. rengia puikų Kepurių 
Balių 20 dieną Balandžio, 
Lietuvių salėje, So. Bostone, 
todėl vyrai ir moterįs, visi 
oasirupinkite po kepurę ant 
virš minėtos dienos. Už gra
žiausias, navatniausias ir 
juokingiausias kepures ski
riamos gražios dovanos, 
kaip moterims, taip ir vy-i—--—» — .——--z---- c------ -

__ tz„ i •?.. i sados parengia gražias zabovas, todėlrams. Komitetas prašo kitų jr šį kartą parengs linksmiausius šo- 
draugvsčių ir kuopu minėtą kius su gražia muzika (14)
dieną nieko nerengti. [ linksmai praleisti laiką. įžanga pigi.

KOMITETAS. ■ širdingai visus kviečia Komitetas.

ŠOKIAI!
Rengia LMPS. 49 kuopa gražiau

sius šokius, tuojaus po Velykų, t y. 
Subatoje, 6 Balandžio, 1918m. Koope
racijos Salėj, 26 Lincoln st., Brighton, 
Mass. Prasidės 7 vai. vakare. Yra 
žinoma, kad progresistės moteris vi-

<
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S. H. HARRISON CO.
YVashington St_, Boston, Mass.

į- M “J X X

"5 X X 
P

2 -
> y

C! gj 
*5 s 
> X

O z
3 S M< < x g
2 S JEd H S
O » J

vaikščiojimas.
Pereitos nedėlios vakare 

(kovo 24) buvo LSS. 71 kuo- 
dos 10 metų gyvavimo su- 

;u kaktuvių apvaikščiojimas.
Publikos susirinko labai 

daug.
Kalbėjo p. Gary, paskaitą 

apie Socializmo teoriją skai
tė d. St. Michelsonąs. Daina
vo Laisvės choras. Aukų i 
Socialistų Partijos ”miliono 
dolerių fondą’’ (socialistų 
kovos reikalams) suaukauta 
18 dolerių su centais.

Publikos ūpas ir pritari
mas socialistiškam judėji
mui cambridgiečiuose kuo- 
puikiausias.

Paskyrė Harvardo universi
tetui 20,000 dolerių.

Robertas T. Lincolnas, 
buvusio Amerikos didžiojo

Norwoodiečių vakaras 
Bostone.

Pereitos subatos vakare
(kovo23) Lietuvių salėje prezidento Abraham Lincol- 
draugai nonvoodiečiai vai- no sūnūs, paaukavo Harvar- 
dino komedijas "Audra Gie- do universitetui 20,000 dole- 
droje” ir "Mulkinyčia ir rių praplėtimui mokslo, 
mulkintojai.”

Vakaras buvo parengtas 
Nonvoodo Lietuvių Socialis
tų Namo naudai. Tečiaus dėl; 
menko išgarsinimo, žmonių 
susirinko gana mažai ir ren
gėjams vakaras nedavė pel
no. Gaila, kad draugai nor- 
woodiečiai nesikreipė su iš
garsinimo reikalu pas LSS. 
60-tą kuopą. Pasekmės bu
tų buvę daug geresnės, da
bar gi net ir tų, kurie atsi
lankė daugelis pasakoja, 
kad iš nežinių tik paskutinį 
vakarą patyrė, kad bus per
statymas.

Kas link lošimo, reikia pri
pažinti, kad Norvvoodo 
draugai artistai išsilavinę 
gerai ir nežiūrint publikos 
mažumo, abi komediji atvai
dino puikiai.

Rengia 6 dienai balandžio
____________________

Anglių vežėjai, šoferiai ir 
Ju pagelbininkai rengia ci- 
Įvilę ir militarę parodą 6 d. 
balandžio, agitacijai už tre
čią "Laisvės paskolą.”

Moterų susirinkimas.
Balandžio 2 d. So. Bosto

no socialistų salėj, 7:30 vai. 
vakare bus LMPS. 13-tos 
kuopos susirinkimas ir bal
savimas referendumo. To
dėl visos narės teiksis atsi
laikyti. Sekretorė S.

DONAI.
GERB. ’KEL.” SKAITYTOJAI!

Jus 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.

4

4

4

4

4

662—672
Dabar mes atidarėm visą eilę naujų ,

PAVASARINIŲ SIUTŲ IR PLOSČIŲ
Užlaikome didžiausią pasirinkimą įvairiausių madų. 
Mes užlaikome daugybę visokių Vaikams Drapanų. 

Pasiuvimas ir sukirpimas yra geresnis negu kur nors ki
tur. ir kaino? ši pavasari pagal jų gerumą yra prieina
mesnės negu kada nors pirmiau.

Kairios vasarinių Siut ų ir Plosiių nuo $12.00 iki $35. 
Taipgi mes užlaikom visą eilę įvairiausių Vyrams ir Vai
kams PASIPUOŠIMŲ ir CEVERYKŲ.

J. ZUPKAUSKAS SU

S. H. HARRISON COMPANY
662—672 1VASHINGTON ST. BOSTON, MASS.

»
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Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Ointment

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

(Sev-ros Odinė Mostis) pilnai at
sakanti tiems nesmagumams, nes ( 
ji apmalšo karštį ir palengvina 
niežėjimą niežų, ekžemos arba ’ 
šašų, "salt riieum", vasarinių iš- ( 
bėr.mų. dedervinių ir užsinuodiji- 
mo parstupu. Kaštuoja 50 et ’ 

Parsiduoda visur aptiekose. 1

i i PAVASARIO 
n IŠBĖRIMAMS
1 * draugauja skausmingas, deginan-

l tis ir niežtantis jausmas, kurs Ii- ( 
goniui suteikia daug nesmagumo.

’ Kartais toks nesmagumas net ’
I nepakenčiamas. Paprastai jieš- (

koma greito palengvinimo. E'gkis
' taip, kaip kad pildydamas dakta- ' 
l ro patarimo. Vartok gerą mostį. ( 

iš patyrimo mes žinome, kad
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DAKTARAS
KURIS IŠGYDO
Profesorius Daktaras French yra 

žinomas tarpe jo brolių daktarų, kai
po Daktaras, kuris išgydo. Per 30 
metų ligonbučių, dispensarių ir priva- 
tiškos praktikos jisai išgydė šimtus 
ligų, kurių kiti daktarai negalėjo iš
gydyti: iš to titulas Daktaras, kuris 
išgydo.

Prof. D-ro French kontora yra ku
pina visokios rūšies stebėtinų moks
liškų mašinų, tarpe kurių yra ir ste
buklingi X-Spinduliai, su kuriais kū
nas yra kiaurai permatomas ir su
rasta užsislėpusi liga. Prof. 
French turi geriausiai įtaisytą 
kališką kontorą Bostone.

Prof. D-ras French vartoja 
vėliausias metodas ligų gydyme, kaip 
tai 606 ir Neo Salvarsan, radiumo 
įčirškimus dėl reumatizmo ir kitų 
chroniškų ligų; Antolysin’ą dėl vėžio, 
Madrido slaptąją metodą dėl vyrų ir 
moterų ligų, ir tt., ir tt.

Jeigu jus nepasekmingai gydė kiti 
daktarai, kodėl neiti pas Prof. D-rą 
French ir gauti pirmiausiai gerą pil
ną išegzaminavimą su X-Spinduliais 

pagal vėliausių ligų gydymo metodą?

D-ras 
medi-

visas

Kriaučiai laimėjo streiką.
Bostono kriaučiai, kurie 

kaip jau esame rašę, perei
tą seredą sustreikavo, reika
laudami algos pakėlimo, ŠĮ 
panedėli jau sugrįžo darban 
streiką laimėję. Iš 60 firmų 
54 jų pripažino darbininkų 
reikalavimą ir sutiko pakelt 
jiems algas 20 nuošimčiu. 
Tokiu budu vidutiniška al
ga bus apie $16.00 sąvaitėje. 
Tas streiko laimėjimas pa
liečia daugiau kaip 1,000 
darbininkų.

Raudonojo Kryžiaus orga
nas įžeidė popiežių.

Raudonojo Kryžiaus ofi- 
cialis organas ”Red Cross 
Magazine” vasario mėnesio 
numery išspausdino Kiplin- 
go eiles "Šventoji Karė,” 
kuriose katalikų dvasiškija 
išskaitė toki Įžeidimą popie
žiaus ir katalikų bažnyčios, 
kad kardinolas O’Connell 
pareikalavo iš Raudonojo 
Kryžiaus organo paaiškini
mo, su kokiu tikslu tos eilės 
buvo išspausdintos.

Kardinolas dabar per sa
vo organą ”Pilot’ą” prane
ša, jog ”Fted Cross Magazi
ne” prižadėjęs jam tas eiles 
balandžio numery "atšauk
ti.”

C DAKTARAS

| A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. ! 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų.'
*

Nuo 2 iki 9 vak. I
NEDĖLIOMIS ■ 

iki 1 v. po pietų, i
Ofisas "Keleivio” name. 
Broadvay, tarpe C ir D Sts.j

SO. BOSTON, MASS. j
251
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Akušerka
Pabaisa,! kur«ą U’omana Medlcal 

Coiete. Balttmore. Md.
Pasekmingai Atliek* Mvo darbą prie 

trimdymo. taipri nuteikia viaokiaa rodaa ir 
pairclba invairioac moterų litro*..

F. StropienejG^nt
K SO. BOSTON, **'**’

NAUJAUSIAS BUDAS
MOKSLIŠKO GYDYMO.
ir tuomet pasiduoti gydymui _ _

Jūsų pa re i ra prieš pats sav» prieš jus kiekvieną yra atgauti savo 
sveikatą. Eikite pas Prof. D-rą French ir jis padarys tai jums sutau
pydamas jūsų skausmą, laiką ir pinigus.

Kad duoti visiems progą pasinaudoti Prof. D-ro dideliu gabumu ir 
žinojimu, jis geradaringai paskelbia sekantį pasiūlymą:

Kiekvienai sergančiai vpatai, kuri atsineš šį kuponą j jo Kontorą, 
Prof. D-ras French suteiks ekspertišką egzaminavimą biie kokią dieną, 

l'ŽDYKA apart panedėlio, bėgyje sekančių 30 dienų.
Vedusios moters turi ateiti sykiu su savo vyrais; X-Spindu!iais eg- 

gaminuojama, kada tas būna reikalinga.
Prof. D-ras French gydo visas chroniškas ir nervų ligas, kaip tai li

gas ausų, nosies, gerklės, plaučiu, širdies, skilvio, kepenų, žarnų, inkstų, 
pūslės, kraujo, kaulų, odos, nervų; reumatizmo, rup turą ir patrūkimą 
išgydoma b- operacijos. Atskiras departamentas privatiskoms vyrų ir 
moterų ligoms, lytiškas nusilpimas, naktiniai nubėgimai, baltosios, ir 
tt„ ir tt.

Dr. GEORGE H. FRENCH
240 Hintington Avė.,

Cor. Nassachusetts Avė. 
BOSTON, MASS.

Telephone: Back Bay 1703 * Temple Building
Priėmimo valandos:

Nuo 9 vai. ryto iki g v. vakare ks diena.
Nedėliomis ir šventadieniais nuo 19 v. ryto iki 2 ▼. po pietą.
Panedėliais kontora uždaryta. (Mes kalbame lietuviškai.)

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

♦

i

ant nu- 
rodyklių 
radiumą.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

arba ir

DIENOS IR NAKTIES 
LAIKRODIS 
ŠITAS laikrodis 

parodo laiką 24 va
landas per dieną— 
šviesoje 
tamsoje.

Medega 
merių ir 
turi tikrą
ir žėri tamsoje kaip 
ugnis.

Teisingas išlaiky
mas laiko yra gva- 
rant uotas. švieti
mas yra gvarantuo- 
tas ir tečiaus laik
rodis prekiuoja 
Jums tiktai $2.25.

Žiūrėk kad butų 
INGERSOLL ant 
ciferblato. Teisingi 
Radiolite, tai yra 
Ingersoil Radiolite.

Robi. H. Ingersoil & Bro. 
New York Boston 

Chicago San Francisco

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

skanų «■■••••••••••«•• 
Kraujo Valytojas .............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo .......... $1.0b

25e
50c
25c
50c
20c
2i>c

........... 1.00 
. 1.00
. 50c

75c

A

Pirmutinis Bostone Lietuvis
kuris turi

Siutų, Overtotų 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 Broadvay, So. Boston, Mass.

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Lietuviška Aptipka
vAd irapielinkej

Ypatingai geros šios gyduolės:
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 dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško palvos 

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Hreadway, c st. So. Uosti ų Na».


